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వచనము 1 

దావీదు కుమారుడును ఇశార్యేలు రాజునైన సొలొమోను సామెతలు. 

నిరగ్మకాండము 15:20 => మరియు అహరోను సహోదరియు పర్వకిత్ర్యునగు మిరాయ్ము తంబురను 

చేతపటుట్కొనెను. సతరీలందరు తంబురలతోను నాటయ్ములతోను ఆమె వెంబడి వెళల్గా 

కీరత్నలు 149:3 => నాటయ్ముతో వారు ఆయన నామమును సుత్తించుదురు గాక తంబురతోను 

సితారాతోను ఆయననుగూరిచ్ గానము చేయుదురు గాక.  

కీరత్నలు 33:2 => సితారాతో యెహోవాను సుత్తించుడి పది తంతుల సవ్రమండలముతో ఆయనను 

కీరిత్ంచుడి 

కీరత్నలు 92:3 => పది తంతుల సవ్రమండలముతోను గంభీర ధవ్నిగల సితారాతోను పర్చురించుట 

మంచిది. 

కీరత్నలు 144:9 => దేవా, నినున్గూరిచ్ నేనొక కొర్తత్ కీరత్న పాడెదను పదితంతుల సితారాతో నినున్ 

కీరిత్ంచెదను. 

యెషయా 38:20 => మన జీవితదినములనిన్యు యెహోవా మందిరములో తంతివాదయ్ములు 

వాయింతుము. 

హబకూక్కు 3:19 => పర్భువగు యెహోవాయే నాకు బలము ఆయన నా కాళల్ను లేడికాళల్వలె 

చేయును ఉనన్తసథ్లములమీద ఆయన ననున్ నడవచేయును. 

యోబు 30:31 => నా సవ్రమండలము దుఃఖ సవ్రము నిచుచ్చునన్ది నా పిలల్నగోర్వి రోదనశబద్ము 

ఎతుత్చునన్ది.   

నాయ్యాధిపతులు 11:34 => యెఫాత్ మిసాప్లోనునన్ తన యింటికి వచిచ్నపుప్డు అతని కుమారెత్ 

తంబురలతోను నాటయ్ముతోను బయలుదేరి అతనిని ఎదురొక్నెను. ఆమె గాక అతనికి మగ 

సంతానమేగాని ఆడు సంతానమేగాని లేదు. 

నాయ్యాధిపతులు 21:21 => దార్క్షతోటలలోనుండి బయలుదేరివచిచ్ పెండిల్ చేసికొనుటకు 

పర్తివాడును షిలోహు సతరీలలో ఒకదాని పటుట్కొని బెనాయ్మీనీయుల దేశమునకు పారిపోవుడి. 
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2 సమూయేలు 6:14 => దావీదు నారతో నేయబడిన ఏఫోదును ధరించినవాడై శకిత్కొలది యెహోవా 

సనిన్ధిని నాటయ్మాడుచుండెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 15:16 => అంతట దావీదు మీరు మీ బంధువులగు పాటకులను పిలిచి, 

సవ్రమండలములు సితారాలు తాళములు లోనగు వాదయ్ విశేషములతో గంభీర ధవ్ని చేయుచు, 

సంతోషముతో సవ్రములెతిత్ పాడునటుల్ ఏరాప్టు చేయుడని లేవీయుల అధిపతులకు ఆజఞ్ ఇచెచ్ను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 15:29 => యెహోవా నిబంధన మందసము దావీదుపురములోనికి రాగా 

సౌలు కుమారెత్యైన మీకాలు కిటికీలోనుండి చూచి రాజైన దావీదు నాటయ్మాడుటయు 

వాయించుటయు కనుగొని తన మనసుస్లో అతని హీనపరచెను.  

కీరత్నలు 30:11 => నా పార్ణము మౌనముగా నుండక నినున్ కీరిత్ంచునటుల్ నా అంగలారుప్ను నీవు 

నాటయ్ముగా మారిచ్యునాన్వు. 

లూకా 15:25 => అపుప్డు అతని పెదద్ కుమారుడు పొలములో ఉండెను. వాడు (పొలమునుండి) 

వచుచ్చు ఇంటిదగగ్రకు రాగా, వాదయ్ములును నాటయ్మును జరుగుట విని 

వచనము 2 

జాఞ్నమును ఉపదేశమును అభయ్సించుటకును వివేక సలాల్పములను గర్హించుటకును  

1 దినవృతాత్ంతములు 15:16 => అంతట దావీదు మీరు మీ బంధువులగు పాటకులను పిలిచి, 

సవ్రమండలములు సితారాలు తాళములు లోనగు వాదయ్ విశేషములతో గంభీర ధవ్ని చేయుచు, 

సంతోషముతో సవ్రములెతిత్ పాడునటుల్ ఏరాప్టు చేయుడని లేవీయుల అధిపతులకు ఆజఞ్ ఇచెచ్ను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 15:19 => పాటకులైన హేమానును ఆసాపును ఏతానును పంచలోహముల 

తాళములు వాయించుటకు నిరణ్యింపబడిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 15:28 => ఇశార్యేలీయులందరును ఆరాబ్టము చేయుచు, కొముమ్లు 

బూరలు ఊదుచు, తాళములు కొటుట్చు, సవ్రమండలములు సితారాలు వాయించుచు యెహోవా 

నిబంధన మందసమును తీసికొనివచిచ్రి. 
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1 దినవృతాత్ంతములు 16:5 => వారిలో ఆసాపు అధిపతి, జెకరాయ్ అతని తరువాతివాడు, 

యెమీయేలు షెమీరామోతు యెహీయేలు మతిత్తాయ్ ఏలీయాబు బెనాయా ఓబేదెదోము యెహీయేలు 

అనువారు సవ్రమండలములను సితారాలను వాయించుటకై నియమింపబడిరి, ఆసాపు తాళములను 

వాయించువాడు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 25:1 => మరియు దావీదును సైనాయ్ధిపతులును ఆసాపు హేమాను 

యెదూతూను అనువారి కుమారులలో కొందరిని సేవనిమితత్మై పర్తేయ్కపరచి, సితారాలను 

సవ్రమండలములను తాళములను వాయించుచు పర్కటించునటుల్గా నియమించిరి ఈ సేవా 

వృతిత్నిబటిట్ యేరాప్టైన వారి సంఖయ్ యెంతయనగా 

1 దినవృతాత్ంతములు 25:6 => వీరందరు ఆసాపునకును యెదూతూనునకును హేమానునకును 

రాజు చేసియునన్ కటట్డ పర్కారము యెహోవా యింటిలో తాళములు సవ్ర మండలములు సితారాలు 

వాయించుచు గానము చేయుచు, తమ తండిర్ చేతికిర్ంద దేవుని మందిరపు సేవ జరిగించుచుండిరి. 

వచనము 3 

నీతి నాయ్య యథారథ్తల ననుసరించుటయందు బుదిధ్ కుశలత ఇచుచ్ ఉపదేశము నొందుటకును 

కీరత్నలు 103:22 => యెహోవా ఏలుచుండు సథ్లములనిన్టిలో నునన్ ఆయన సరవ్ కారయ్ములారా, 

ఆయనను సుత్తించుడి. నా పార్ణమా, యెహోవాను సనున్తించుము. 

కీరత్నలు 145:10 => యెహోవా, నీ కిర్యలనిన్యు నీకు కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచుచునన్వి నీ 

భకుత్లు నినున్ సనున్తించుదురు.  

కీరత్నలు 148:7 => భూమిమీదనునన్ మకరములారా, అగాధజలములారా, యెహోవాను సుత్తించుడి 

కీరత్నలు 148:8 => అగిన్ వడగండాల్రా, హిమమా, ఆవిరీ, ఆయన ఆజఞ్ను నెరవేరుచ్ తుపానూ, 

కీరత్నలు 148:9 => పరవ్తములారా, సమసత్మైన గుటట్లారా, ఫలవృక్షములారా, సమసత్మైన 

దేవదారు వృక్షములారా, 

కీరత్నలు 148:10 => మృగములారా, పశువులారా, నేలను పార్కు జీవులారా, రెకక్లతో ఎగురు 

పకుష్లారా, 

Page  of 7 2507



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   !"త$

కీరత్నలు 148:11 => భూరాజులారా, సమసత్ పర్జలారా, భూమిమీద నునన్ అధిపతులారా, సమసత్ 

నాయ్యాధిపతులారా, యెహోవాను సుత్తించుడి. 

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

ఉనన్ పర్తి సృషట్ము, అనగా వాటిలోనునన్ సరవ్మును సింహాసనాసీనుడై యునన్వానికిని గొఱఱ్పిలల్కును 

సోత్తర్మును ఘనతయు మహిమయు పర్భావమును యుగయుగములు కలుగునుగాకని చెపుప్ట 

వింటిని 

కీరత్నలు 66:1 => సరవ్లోక నివాసులారా, దేవునిగూరిచ్ సంతోషగీతము పాడుడి. ఆయన నామ 

పర్భావము కీరిత్ంచుడి 

కీరత్నలు 69:34 => భూమాయ్కాశములు ఆయనను సుత్తించును గాక సముదర్ములును వాటియందు 

సంచరించు సమసత్మును ఆయనను సుత్తించును గాక.  

కీరత్నలు 95:1 => రండి యెహోవానుగూరిచ్ ఉతాస్హధవ్ని చేయుదము మన రక్షణ దురగ్మునుబటిట్ 

సంతోషగానము చేయుదము 

కీరత్నలు 117:1 => యెహోవా కృప మనయెడల హెచుచ్గానునన్ది. ఆయన విశావ్సయ్త నిరంతరము 

నిలుచును. 

కీరత్నలు 135:1 => యెహోవాను సుత్తించుడి యెహోవా నామమును సుత్తించుడి యెహోవా 

సేవకులారా, 

కీరత్నలు 145:21 => శరీరులందరు ఆయన పరిశుదధ్ నామమును నితయ్ము సనున్తించుదురు గాక. 

కీరత్నలు 148:10 => మృగములారా, పశువులారా, నేలను పార్కు జీవులారా, రెకక్లతో ఎగురు 

పకుష్లారా, 

యెషయా 42:10 => సముదర్పర్యాణము చేయువారలారా, సముదర్ములోని సమసత్మా, 

దీవ్పములారా, దీవ్ప నివాసులారా, యెహోవాకు కొర్తత్ గీతము పాడుడి భూదిగంతములనుండి 

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

గొపప్వారేమి మీరందరు ఆయనను సుత్ తించుడి అని చెపుప్చునన్  యొక సవ్ రము 

సింహాసనమునొదద్నుండి వచెచ్ను. 

వచనము 4 

జాఞ్నము లేనివారికి బుదిధ్ కలిగించుటకును యౌవనులకు తెలివియు వివేచనయు పుటిట్ంచుటకును 

తగిన సామెతలు. 

సామెతలు 10:1 => జాఞ్నముగల కుమారుడు తండిర్ని సంతోషపరచును బుదిధ్లేని కుమారుడు తన 

తలిల్కి దుఃఖము పుటిట్ంచును. 

సామెతలు 25:1 => ఇవియును సొలొమోను సామెతలే యూదా రాజైన హిజిక్యా సేవకులు వీటిని 

ఎతిత్ వార్సిరి. 

1 రాజులు 4:31 => అతడు సమసత్మైన వారికంటెను, ఎజార్హీయుడైన ఏతానుకంటెను మహోలు 

కుమారులైన హేమాను కలోక్లు దరద్ అను వారికంటెను జాఞ్నవంతుడై యుండెను గనుక అతని కీరిత్ 

చుటుట్నునన్ జనములనిన్టిలో వాయ్పితమాయెను. 

1 రాజులు 4:32 => అతడు మూడువేల సామెతలు చెపెప్ను, వెయియ్నిన్ యయిదు కీరత్నలు 

రచించెను. 

పర్సంగి 12:9 => పర్సంగి జాఞ్నియై యుండెను అతడు జనులకు జాఞ్నము బోధించెను; అతడు 

ఆలోచించి సంగతులు పరిశీలించి అనేక సామెతలను అనుకర్మపరచెను. 

యోహాను 16:25 => ఈ సంగతులు గూఢారథ్ముగా మీతో చెపిప్తిని; అయితే నేనిక యెనన్డును 

గూఢారథ్ముగా మీతో మాటలాడక తండిర్నిగూరిచ్ మీకు సప్షట్ముగా తెలియజెపుప్ గడియ వచుచ్చునన్ది. 

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

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

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

యెహోవా ఆజఞ్నుబటిట్ యదీదాయ్1 అని అతనికి పేరు పెటెట్ను. 
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1 రాజులు 2:12 => అపుప్డు సొలొమోను తన తండిర్యైన దావీదు సింహాసనముమీద 

ఆసీనుడాయెను. అతని రాజయ్ము నిలుకడగా సిథ్రపరచబడెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 22:9 => నీకు పుటట్బోవు ఒక కుమారుడు సమాధానకరత్గా నుండును; చుటుట్ 

ఉండు అతని శతుర్వులనందరిని నేను తోలివేసి అతనికి సమాధానము కలుగజేతును; అందువలన 

అతనికి సొలొమోను అను పేరు పెటట్బడును; అతని దినములలో ఇశార్యేలీయులకు సమాధానమును 

విశార్ంతియు దయచేయుదును. 

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

అయితే ఇశార్యేలీయులపైని యెహోవా రాజయ్సింహాసనముమీద కూరుచ్ండుటకు ఆయన నా 

కుమారులందరిలో సొలొమోనును కోరుకొని ఆయన నాతో ఈలాగు సెలవిచెచ్ను 

1 దినవృతాత్ంతములు 29:28 => అతడు వృదాధ్పయ్ము వచిచ్నవాడై ఐశవ్రయ్ పర్భావములు కలిగి, 

మంచి ముదిమిలో మరణమొందెను. అతని తరువాత అతని కుమారుడైన సొలొమోను అతనికి 

మారుగా రాజాయెను. 

ఆదికాండము 43:14 => ఆ మనుషుయ్డు మీ యితర సహోదరుని బెనాయ్మీనును మీ కపప్గించునటుల్ 

సరవ్శకుత్డైన దేవుడు ఆ మనుషుయ్ని యెదుట మిముమ్ను కరుణించును గాక. నేను పుతర్హీనుడనై 

యుండవలసినయెడల పుతర్హీనుడనగుదునని వారితో చెపెప్ను. 

యోబు 32:7 => వృదాధ్పయ్ము మాటలాడదగును అధిక సంఖయ్గల యేండుల్ జాఞ్నము బోధింపతగునని 

నేననుకొంటిని; 

పర్సంగి 12:10 => పర్సంగి యింపైన మాటలు చెపుప్టకు పూనుకొనెను, సతయ్మునుగూరిచ్న 

మాటలు యథారథ్భావముతో వార్యుటకు పూనుకొనెను. 

వచనము 5 

జాఞ్నము గలవాడు విని పాండితయ్ము వృదిధ్ చేసికొనును వివేకము గలవాడు ఆలకించి నీతి 

సూతర్ములను సంపాదించుకొనును. 
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సామెతలు 4:5 => జాఞ్నము సంపాదించుకొనుము బుదిధ్ సంపాదించుకొనుము నా నోటి మాటలను 

మరువకుము. వాటినుండి తొలగిపోకుము. 

సామెతలు 4:6 => జాఞ్నమును విడువక యుండినయెడల అది నినున్ కాపాడును దాని 

పేర్మించినయెడల అది నినున్ రకిష్ంచును. 

సామెతలు 4:7 => జాఞ్నము సంపాదించుకొనుటయే జాఞ్నమునకు ముఖాయ్ంశము. నీ సంపాదన 

అంతయు ఇచిచ్ బుదిధ్ సంపాదించుకొనుము. 

సామెతలు 7:4 => జాఞ్నముతో నీవు నాకు అకక్వనియు తెలివితో నీవు నాకు చెలికతెత్వనియు 

చెపుప్ము. 

సామెతలు 8:5 => జాఞ్నము లేనివారలారా, జాఞ్నము ఎటిట్దైనది తెలిసికొనుడి బుదిధ్హీనులారా, బుదిధ్ 

యెటిట్దైనది యోచించి చూడుడి. 

సామెతలు 16:16 => అపరంజిని సంపాదించుటకంటె జాఞ్నమును సంపాదించుట ఎంతో శేర్షఠ్ము 

వెండిని సంపాదించుటకంటె తెలివిని సంపాదించుట ఎంతో మేలు. 

సామెతలు 17:16 => బుదిధ్హీనుని చేతిలో జాఞ్నము సంపాదించుటకు సొముమ్ండనేల? వానికి బుదిధ్ 

లేదుగదా? 

దివ్తీయోపదేశకాండము 4:5 => నా దేవుడైన యెహోవా నాకాజాఞ్పించినటుల్ మీరు 

సావ్ధీనపరచుకొనబోవు దేశమున మీరాచరింపవలసిన కటట్డలను విధులను మీకు నేరిప్తిని. 

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

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

జనము జాఞ్నవివేచనలు గల జనమని చెపుప్కొందురు. 

1 రాజులు 3:9 => ఇంత గొపప్దైన నీ జనమునకు నాయ్యము తీరచ్గలవాడు ఎవవ్డు? కాబటిట్ నేను 

మంచి చెడ డ్లు వివేచించి నీ జనులకు నాయ్యము తీరుచ్నటుల్ నీ దాసుడనైన నాకు వివేకముగల 

హృదయము దయచేయుము. 

1 రాజులు 3:10 => సొలొమోను చేసిన యీ మనవి పర్భువునకు అనుకూలమాయెను గనుక 
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1 రాజులు 3:11 => దేవుడు అతనికి ఈలాగు సెలవిచెచ్ను దీరాఘ్యువునైనను ఐశవ్రయ్మునైనను నీ 

శతుర్వుల పార్ణమునైనను అడుగక, నాయ్యములను గర్హించుటకు వివేకము అనుగర్హించుమని నీవు 

అడిగితివి. 

1 రాజులు 3:12 => నీవు ఈలాగున అడిగినందున నీ మనవి ఆలకించుచునాన్ను; బుదిధ్ వివేకములు 

గల హృదయము నీకిచుచ్చునాన్ను; పూరివ్కులలో నీవంటివాడు ఒకడును లేడు, ఇకమీదట 

నీవంటివాడొకడును ఉండడు. 

2 తిమోతి 3:15 => నీవు నేరుచ్కొని రూఢియని తెలిసికొనన్వి యెవరివలన నేరుచ్కొంటివో ఆ సంగతి 

తెలిసికొని, వాటియందు నిలుకడగా ఉండుము. 

2 తిమోతి 3:16 => దైవజనుడు సనన్దుధ్డై పర్తి సతాక్రయ్మునకు పూరణ్ముగా సిదధ్పడి యుండునటుల్ 

దైవావేశమువలన కలిగిన పర్తి లేఖనము ఉపదేశించుటకును,  

2 తిమోతి 3:17 => ఖండించుటకును, తపుప్ దిదుద్టకును, నీతియందు శిక్షచేయుటకును 

పర్యోజనకరమైయునన్ది. 

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

పెరిగిన యౌవనులను పిలిచి ఆలోచననడిగి, వారికీలాగు పర్శన్వేసెను 

సామెతలు 2:9 => అపుప్డు నీతి నాయ్యములను యథారథ్తను పర్తి సనామ్రగ్మును నీవు 

తెలిసికొందువు. 

సామెతలు 8:33 => ఉపదేశమును నిరాకరింపక దానినవలంబించి జాఞ్నులై యుండుడి. 

లూకా 11:49 => అందుచేత దేవుని జాఞ్నము చెపిప్నదేమనగా నేను వారియొదద్కు పర్వకత్లను 

అపొసత్లులను పంపుదును. 

వచనము 6 

వీటిచేత సామెతలను భావసూచక విషయములను జాఞ్నుల మాటలను వారు చెపిప్న గూఢవాకయ్ములను 

జనులు గర్హించుదురు. 
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సామెతలు 2:1 => నా కుమారుడా, నీవు నా మాటలనంగీకరించి నా ఆజఞ్లను నీయొదద్ 

దాచుకొనినయెడల 

సామెతలు 2:2 => జాఞ్నమునకు నీ చెవియొగిగ్ హృదయపూరవ్కముగా వివేచన నభయ్సించినయెడల 

సామెతలు 2:3 => తెలివికై మొఱఱ్పెటిట్నయెడల వివేచనకై మనవిచేసినయెడల 

సామెతలు 2:4 => వెండిని వెదకినటుల్ దాని వెదకినయెడల దాచబడిన ధనమును వెదకినటుల్ దాని 

వెదకినయెడల 

సామెతలు 2:5 => యెహోవాయందు భయభకుత్లు కలిగియుండుట యెటిట్దో నీవు గర్హించెదవు 

దేవుని గూరిచ్న విజాఞ్నము నీకు లభించును. 

సామెతలు 2:6 => యెహోవాయే జాఞ్నమిచుచ్వాడు తెలివియు వివేచనయు ఆయన నోటనుండి 

వచుచ్ను. 

సామెతలు 2:7 => ఆయన యథారథ్వంతులను వరిధ్లల్జేయును యుకత్మారగ్ము తపప్క 

నడుచుకొనువారికి ఆయన కేడెముగా నునాన్డు. 

సామెతలు 2:8 => నాయ్యము తపిప్పోకుండ ఆయన కనిపెటుట్ను తన భకుత్ల పర్వరత్నను ఆయన 

కాచును. 

సామెతలు 2:9 => అపుప్డు నీతి నాయ్యములను యథారథ్తను పర్తి సనామ్రగ్మును నీవు 

తెలిసికొందువు. 

సామెతలు 8:10 => వెండికి ఆశపడక నా ఉపదేశము అంగీకరించుడి మేలిమి బంగారు నాశింపక 

తెలివినొందుడి. 

సామెతలు 8:11 => జాఞ్నము ముతయ్ములకనన్ శేర్షఠ్మైనది విలువగల సొతుత్లేవియు దానితో సాటి 

కావు. 

యోబు 22:22 => ఆయన నోటి ఉపదేశమును అవలంబించుము ఆయన మాటలను నీ 

హృదయములో ఉంచుకొనుము. 

1 రాజులు 3:28 => అంతట ఇశార్యేలీయులందరును రాజు తీరిచ్న తీరుప్నుగూరిచ్ విని నాయ్యము 

విచారించుటయందు రాజు దైవజాఞ్నము నొందినవాడని గర్హించి అతనికి భయపడిరి. 
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సామెతలు 8:33 => ఉపదేశమును నిరాకరింపక దానినవలంబించి జాఞ్నులై యుండుడి. 

సామెతలు 22:17 => చెవి యొగిగ్ జాఞ్నుల ఉపదేశము ఆలకింపుము నేను కలుగజేయు తెలివిని 

పొందుటకు మనసుస్నిముమ్. 

యిరిమ్యా 17:23 => అయితే వారు వినకపోయిరి, చెవినిబెటట్క పోయిరి, వినకుండను 

బోధనొందకుండను మొండికి తిరిగిరి. 

యోహాను 17:8 => నీవు నాకు అనుగర్హించినవనిన్యు నీవలననే కలిగినవని వారిపుప్డు 

ఎరిగియునాన్రు. 

వచనము 7 

యెహోవాయందు భయభకుత్లు కలిగియుండుట తెలివికి మూలము మూరు ఖ్లు జాఞ్నమును 

ఉపదేశమును తిరసక్రించుదురు. 

సామెతలు 1:22 => ఎటల్నగా, జాఞ్నము లేనివారలారా, మీరెనాన్ళుల్ జాఞ్నము లేనివారుగా 

ఉండగోరుదురు? అపహాసకులారా, మీరెనాన్ళుల్ అపహాసయ్ము చేయుచు ఆనందింతురు? 

బుదిధ్హీనులారా, మీరెనాన్ళుల్ జాఞ్నమును అసహియ్ంచుకొందురు?  

సామెతలు 1:23 => నా గదిద్ంపు విని తిరుగుడి ఆలకించుడి నా ఆతమ్ను మీమీద కుమమ్రించుదును 

నా ఉపదేశమును మీకు తెలిపెదను. 

సామెతలు 8:5 => జాఞ్నము లేనివారలారా, జాఞ్నము ఎటిట్దైనది తెలిసికొనుడి బుదిధ్హీనులారా, బుదిధ్ 

యెటిట్దైనది యోచించి చూడుడి. 

సామెతలు 9:4 => జాఞ్నము లేనివాడా, ఇకక్డికి రమమ్ని పర్కటించుచునన్ది. తెలివి లేనివారితో అది 

ఇటల్నుచునన్ది 

సామెతలు 9:5 => వచిచ్ నేను సిదధ్పరచిన ఆహారమును భుజించుడి నేను కలిపిన దార్కాష్రసమును 

పానము చేయుడి 

సామెతలు 9:6 => ఇక జాఞ్నము లేనివారై యుండక బర్దుకుడి తెలివి కలుగజేయు మారగ్ములో 

చకక్గా నడువుడి. 
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కీరత్నలు 19:7 => యెహోవా నియమించిన ధరమ్శాసత్రము యథారథ్మైనది అది పార్ణమును 

తెపప్రిలల్జేయును యెహోవా శాసనము నమమ్దగినది అది బుదిధ్హీనులకు జాఞ్నము పుటిట్ంచును. 

కీరత్నలు 119:130 => నీ వాకయ్ములు వెలల్డి అగుటతోడనే వెలుగు కలుగును అవి తెలివిలేనివారికి 

తెలివి కలిగించును 

యెషయా 35:8 => అకక్డ దారిగానునన్ రాజమారగ్ము ఏరప్డును అది పరిశుదధ్ మారగ్మనబడును 

అది అపవితుర్లు పోకూడని మారగ్ము అది మారగ్మున పోవువారికి ఏరప్రచబడును మూఢులైనను 

దానిలో నడచుచు తోర్వను తపప్కయుందురు  

సామెతలు 7:7 => యౌవనుల మధయ్ను బుదిధ్లేని పడుచువాడొకడు నాకు కనబడెను. 

సామెతలు 7:8 => సందెవేళ పొర్దుద్ గుర్ంకిన తరువాత చిమమ్చీకటిగల రాతిర్వేళ 

సామెతలు 7:9 => వాడు జారసతరీ సందుదగగ్రనునన్ వీధిలో తిరుగుచుండెను దాని యింటి మారగ్మున 

నడుచుచుండెను. 

సామెతలు 7:10 => అంతట వేశాయ్వేషము వేసికొనిన కపటముగల సతరీ ఒకతె వానిని ఎదురొక్న 

వచెచ్ను. 

సామెతలు 7:11 => అది బొబబ్లు పెటుట్నది, సేవ్చఛ్గా తిరుగునది, దాని పాదములు దాని యింట 

నిలువవు. 

సామెతలు 7:12 => ఒకపుప్డు ఇంటి యెదుటను ఒకపుప్డు సంత వీధులలోను అది యుండును. 

పర్తి సందు దగగ్రను అది పొంచియుండును. 

సామెతలు 7:13 => అది వానిని పటుట్కొని ముదుద్పెటుట్కొనెను సిగుగ్మాలిన ముఖము పెటుట్కొని 

యిటల్నెను 

సామెతలు 7:14 => సమాధానబలులను నేను అరిప్ంపవలసియుంటిని నేడు నా మొర్కుక్బళుల్ 

చెలిల్ంచియునాన్ను 

సామెతలు 7:15 => కాబటిట్ నేను నినున్ కలిసికొనవలెనని రాగా నినున్ ఎదురొక్నవలెనని 

బయలుదేరగా నీవే కనబడితివి 
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సామెతలు 7:16 => నా మంచముమీద రతన్కంబళల్ను ఐగుపుత్నుండి వచుచ్ విచితర్పు పనిగల 

నారదుపప్టల్ను నేను పరచియునాన్ను. 

సామెతలు 7:17 => నా పరుపుమీద బోళము అగరు కారపుచెకక్ చలిల్యునాన్ను. 

సామెతలు 7:18 => ఉదయము వరకు వలపుదీర తృపిత్పొందుదము రముమ్ పరసప్ర మోహముచేత 

చాలా సంతుషిట్ నొందుదము రముమ్. 

సామెతలు 7:19 => పురుషుడు ఇంట లేడు దూరపర్యాణము వెళి ల్యునాన్డు 

సామెతలు 7:20 => అతడు సొముమ్సంచిచేత పటుట్కొనిపోయెను. పునన్మనాటివరకు ఇంటికి తిరిగి 

రాడు అనెను 

సామెతలు 7:21 => అది తన అధికమైన లాలన మాటలచేత వానిని లోపరచుకొనెను తాను పలికిన 

యిచచ్కపు మాటలచేత వాని నీడుచ్కొని పోయెను. 

సామెతలు 7:22 => వెంటనే పశువు వధకు పోవునటుల్ను పరులచే జికిక్నవాడు సంకెళల్లోనికి 

పోవునటుల్ను 

సామెతలు 7:23 => తనకు పార్ణహానికరమైనదని యెరుగక ఉరియొదద్కు పకిష్ తవ్రపడునటుల్ను వాని 

గుండెను అంబు చీలుచ్వరకు వాడు దానివెంట పోయెను. 

సామెతలు 7:24 => నా కుమారులారా, చెవియొగుగ్డి నా నోటి మాటల నాలకింపుడి 

సామెతలు 8:17 => ననున్ పేర్మించువారిని నేను పేర్మించుచునాన్ను ననున్ జాగర్తత్గా వెదకువారు 

ననున్ కనుగొందురు 

సామెతలు 8:32 => కావున పిలల్లారా, నా మాట ఆలకించుడి నా మారగ్ముల ననుసరించువారు 

ధనుయ్లు 

కీరత్నలు 34:11 => పిలల్లారా, మీరు వచిచ్ నా మాట వినుడి. యెహోవాయందలి భయభకుత్లు మీకు 

నేరెప్దను. 

కీరత్నలు 119:9 => (బేత ) యౌవనసుథ్లు దేనిచేత తమ నడత శుదిధ్పరచుకొందురు? నీ 

వాకయ్మునుబటిట్ దానిని జాగర్తత్గా చూచుకొనుట చేతనే గదా? 
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పర్సంగి 11:9 => యౌవనుడా, నీ యౌవనమందు సంతోషపడుము, నీ యౌవనకాలమందు నీ 

హృదయము సంతుషిట్గా ఉండనిముమ్, నీ కోరికచొపుప్నను నీ దృషిట్యొకక్ యిషట్ము చొపుప్నను 

పర్వరిత్ంపుము; అయితే వీటనిన్టి నిబటిట్ దేవుడు నినున్ తీరుప్లోనికి తెచుచ్నని జాఞ్పకముంచుకొనుము; 

పర్సంగి 1 1 : 1 0 = > లేతవయసుస్ను నడిపార్యమును గతించిపోవునవి గనుక 

నీహృదయములోనుండి వాయ్కులమును తొలగించుకొనుము , నీ దేహమును చెరుపుదాని 

తొలగించుకొనుము. 

పర్సంగి 12:1 => దురిద్నములు రాకముందే ఇపుప్డు వీటియందు నాకు సంతోషము లేదని నీవు చెపుప్ 

సంవతస్రములు రాకముందే, 

2 తిమోతి 2:22 => నీవు యౌవనేచఛ్లనుండి పారిపొముమ్, పవితర్ హృదయులై పర్భువునకు పార్రథ్న 

చేయువారితో కూడ నీతిని విశావ్సమును పేర్మను సమాధానమును వెంటాడుము. 

తీతుకు 2:6 => అటువలెనే సవ్సథ్బుదిద్ గలవారై యుండవలెనని యౌవన పురుషులను 

హెచచ్రించుము. 

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

నాకు మొఱఱ్పెటుట్చుండవా? 

వచనము 8 

నా కుమారుడా, నీ తండిర్ ఉపదేశము ఆలకింపుము నీ తలిల్ చెపుప్ బోధను తోర్సివేయకుము. 

సామెతలు 9:9 => జాఞ్నము గలవానికి ఉపదేశము చేయగా వాడు మరింత జాఞ్నము నొందును 

నీతిగలవానికి బోధచేయగా వాడు జాఞ్నాభివృదిధ్ నొందును. 

సామెతలు 12:1 => శిక్షను పేర్మించువాడు జాఞ్నమును పేర్మించువాడు గదిద్ంపును 

అసహియ్ంచుకొనువాడు పశుపార్యుడు 

యోబు 34:10 => విజాఞ్నముగల మనుషుయ్లారా, నా మాట ఆలకించుడి దేవుడు అనాయ్యము 

చేయుట అసంభవము. సరవ్శకుత్డు దుషాక్రయ్ము చేయుట అసంభవము  

యోబు 34:16 => కావున దీని విని వివేచించుము నా మాటల నాలకింపుము. 

Page  of 17 2507



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   !"త$

యోబు 34:34 => వివేచన గలవారు జాఞ్నముగలిగి నా మాట వినువారు నాతో నీలాగు పలుకుదురు 

కీరత్నలు 119:98 => నీ ఆజఞ్లు నితయ్ము నాకు తోడుగా నునన్వి. నా శతుర్వులను మించిన జాఞ్నము 

అవి నాకు కలుగజేయుచునన్వి. 

కీరత్నలు 119:99 => నీ శాసనములను నేను ధాయ్నించుచునాన్ను కావున నా బోధకులందరికంటె 

నాకు విశేషజాఞ్నము కలదు. 

కీరత్నలు 119:100 => నీ ఉపదేశములను నేను లక్షయ్ము చేయుచునాన్ను కావున వృదుధ్లకంటె నాకు 

విశేషజాఞ్నము కలదు. 

1 కొరిందీయులకు 10:15 => బుదిధ్మంతులతో మాటలాడినటుల్ మీతో మాటలాడుచునాన్ను; నేను 

చెపుప్ సంగతిని మీరే ఆలోచించుడి 

1 సమూయేలు 25:32 => అందుకు దావీదు నాకు ఎదురుపడుటకై నినున్ పంపిన ఇశార్యేలీయుల 

దేవుడైన యెహోవాకు సోత్తర్ము కలుగును గాక. 

1 సమూయేలు 25:33 => నేను పగ తీరుచ్కొనకుండను ఈ దినమున పార్ణము తీయకుండను ననున్ 

ఆపినందుకై నీవు ఆశీరావ్దము నొందుదువు గాక. నీవు చూపిన బుదిధ్ విషయమై నీకు ఆశీరావ్దము 

కలుగును గాక. 

2 దినవృతాత్ంతములు 25:16 => అతడు అమజాయ్తో మాటలాడుచుండగా రాజు అతని చూచి నీవు 

రాజుయొకక్ ఆలోచనకరత్లలో ఒకడవైతివా? ఊరకొనుము; నేను నినున్ చంపనేల అని చెపప్గా ఆ 

పర్వకత్ నీవు ఈలాగున చేసి నా ఆలోచనను అంగీకరింపకపోవుట చూచి దేవుడు నినున్ 

నశింపజేయనుదేద్శించి యునాన్డని నాకు తెలియునని చెపిప్ యూరకొనెను. 

నిరగ్మకాండము 18:24 => మోషే తన మామ మాట విని అతడు చెపిప్నదంతయు చేసెను. 

1 రాజులు 10:1 => షేబదేశపు రాణి యెహోవా నామమును గూరిచ్యు, సొలొమోనునకు కలిగిన 

కీరిత్ని గూరిచ్యు విని, గూఢారథ్ముగల మాటలచేత అతనిని శోధించుటకై వచెచ్ను. 

1 రాజులు 10:3 => ఆమె వేసిన పర్శన్లనిన్టికి సొలొమోను పర్తుయ్తత్రము చెపెప్ను; రాజునకు 

మరుగైనదేదియు లేనందున ఆమె పర్శన్ వేసిన వాటనిన్టి భావము చెపెప్ను. 
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ఎజార్ 10:5 => ఎజార్ లేచి, పర్ధాన యాజకులును లేవీయులును ఇశార్యేలీయులందరును ఆ మాట 

పర్కారము చేయునటుల్గా వారిచేత పర్మాణము చేయించెను. వారు పర్మాణము చేసికొనగా 

యోబు 34:2 => జాఞ్నులారా, నా మాటలు వినుడి అనుభవశాలులారా, నాకు చెవియొగుగ్డి 

సామెతలు 10:8 => జాఞ్నచితుత్డు ఉపదేశము నంగీకరించును పనికిమాలిన వదరుబోతు నశించును. 

సామెతలు 10:14 => జాఞ్నులు జాఞ్నము సమకూరుచ్కొందురు మూఢుల నోరు అపుప్డే నాశనము 

చేయును. 

సామెతలు 12:15 => మూఢుని మారగ్ము వాని దృషిట్కి సరియైనది జాఞ్నము గలవాడు ఆలోచన 

నంగీకరించును. 

సామెతలు 15:14 => బుదిధ్మంతుని మనసుస్ జాఞ్నము వెదకును బుదిధ్హీనులు మూఢతవ్ము 

భుజించెదరు. 

సామెతలు 18:15 => జాఞ్నుల చెవి తెలివిని వెదకును వివేకముగల మనసుస్ తెలివిని 

సంపాదించును. 

సామెతలు 21:11 => అపహాసకుడు దండింపబడుట చూచి జాఞ్నము లేనివాడు జాఞ్నము పొందును 

జాఞ్నము గలవాడు ఉపదేశమువలన తెలివినొందును. 

యిరిమ్యా 17:23 => అయితే వారు వినకపోయిరి, చెవినిబెటట్క పోయిరి, వినకుండను 

బోధనొందకుండను మొండికి తిరిగిరి. 

దానియేలు 12:10 => అనేకులు తముమ్ను శుదిధ్పరచుకొని పర్కాశమానులును నిరమ్లులును 

అగుదురు. దుషు ట్లు దుషట్కారయ్ములు చేయుదురు గనుక ఏ దుషు ట్డును ఈ సంగతులను 

గర్హింపలేకపోవును గాని బుదిధ్మంతులు గర్హించెదరు. 

హోషేయ 14:9 => జాఞ్నులు ఈ సంగతులు వివేచింతురు, బుదిధ్మంతులు వాటిని గర్హింతురు; 

ఏలయనగా యెహోవా మారగ్ములు చకక్నివి, నీతిమంతులు దాని ననుసరించి నడచుకొందురు గాని 

తిరుగుబాటు చేయువారి దారికి అది అడ డ్ము గనుక వారు తొటిర్లుల్దురు. 

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

యొకడు నూరంతలుగాను ఒకడు అరువదంతలుగాను ఒకడు ముపప్దంతలుగాను ఫలించుననెను. 
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లూకా 11:36 => ఏ భాగమైనను చీకటి కాక నీ దేహమంతయు వెలుగుమయమైతే, దీపము తన 

కాంతివలన నీకు వెలుగిచుచ్నపుప్డు ఏలాగుండునో ఆలాగు దేహమంతయు వెలుగుమయమై 

యుండునని చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:33 => వెంటనే నినున్ పిలిపించితిని; నీవు వచిచ్నది మంచిది. పర్భువు 

నీకు ఆజాఞ్పించినవనిన్యు వినుటకై యిపుప్డు మేమందరము దేవుని యెదుట ఇకక్డ కూడియునాన్మని 

చెపెప్ను. అందుకు పేతురు నోరు తెరచి ఇటల్నెను 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 17:11 => వీరు థెసస్లొనీకలో ఉనన్ వారికంటె ఘనులైయుండిరి గనుక 

ఆసకిత్తో వాకయ్మును అంగీకరించి, పౌలును సీలయును చెపిప్న సంగతులు ఆలాగునన్వో లేవో అని 

పర్తిదినమును లేఖనములు పరిశోధించుచు వచిచ్రి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 18:26 => పిర్సిక్లల్ అకులయు విని, అతని చేరుచ్కొని దేవుని మారగ్ము మరి 

పూరిత్గా అతనికి విశదపరచిరి. 

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

మీరందరు ఒకని తరువాత ఒకడు పర్వచింపవచుచ్ను. 

1 యోహాను 2:21 => మీరు సతయ్మెరుగనివారైనందున నేను వార్యలేదు గాని, మీరు దానిని 

ఎరిగియునన్ందునను, ఏ అబదధ్మును సతయ్సంబంధమైనది కాదని యెరిగియునన్ందునను మీకు 

వార్యుచునాన్ను.  

వచనము 9 

అవి నీ తలకు సొగసైన మాలికయు నీ కంఠమునకు హారములునై యుండును 

మతత్యి 13:10 => తరువాత శిషుయ్లు వచిచ్ నీవు ఉపమానరీతిగా ఎందుకు వారితో 

మాటలాడుచునాన్వని ఆయనను అడుగగా, ఆయన వారితో ఇటల్నెను 

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

వారికి అనుగర్హింపబడలేదు. 
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మతత్యి 13:12 => కలిగినవానికే యియయ్బడును, వానికి సమృదిధ్ కలుగును; లేనివానికి 

కలిగినదియు వానియొదద్నుండి తీసివేయబడును. మరియు వారు చూచుచుండియు చూడరు, 

వినుచుండియు వినకయు గర్హింపకయునునాన్రు. 

మతత్యి 13:13 => ఇందునిమితత్ము నేను ఉపమానరీతిగా వారికి బోధించుచునాన్ను.ఈ పర్జలు 

కనున్లార చూచి, చెవులారా విని, హృదయముతో గర్హించి  

మతత్యి 13:14 => మనసుస్ తిర్పుప్కొని నావలన సవ్సథ్త పొందకుండునటుల్ వారి హృదయము 

కొర్వివ్నది, వారి చెవులు వినుటకు మందములైనవి, వారు తమ కనున్లు మూసికొనియునాన్రు  

మతత్యి 13:15 => గనుక మీరు వినుటమటుట్కు విందురుగాని గర్హింపనే గర్హంపరు, 

చూచుటమటుట్కు చూతురుగాని యెంత మాతర్మును తెలిసికొనరు అని యెషయా చెపిప్న పర్వచనము 

వీరి విషయమై నెరవేరుచునన్ది. 

మతత్యి 13:16 => అయితే మీ కనున్లు చూచుచునన్వి గనుక అవి ధనయ్ములైనవి, మీ చెవులు 

వినుచునన్వి గనుక అవి ధనయ్ములైనవి. 

మతత్యి 13:17 => అనేక పర్వకత్లును నీతిమంతులును మీరు చూచువాటిని చూడగోరియు 

చూడకపోయిరి, మీరు వినువాటిని వినగోరియు వినకపోయిరని మీతో నిశచ్యముగా చెపుప్చునాన్ను. 

మతత్యి 13:51 => వీటిననిన్టిని మీరు గర్హించితిరా అని వారిని అడుగగా వారు గర్హించితిమనిరి. 

మతత్యి 13:52 => ఆయన అందువలన పరలోకరాజయ్ములో శిషుయ్డుగాచేరిన పర్తి శాసిత్యు తన 

ధననిధిలోనుండి కొర్తత్ పదారథ్ములను పాత పదారథ్ములను వెలుపలికి తెచుచ్ ఇంటి యజమానుని 

పోలియునాన్డని వారితో చెపెప్ను. 

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

అనుగర్హింపబడియునన్ది గాని 

మారుక్ 4:34 => ఉపమానము లేక వారికి బోధింపలేదు గాని ఒంటరిగా ఉనన్పుప్డు తన శిషుయ్లకు 

అనిన్టిని విశదపరచెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:30 => ఫిలిపుప్ దగగ్రకు పరుగెతిత్కొనిపోయి అతడు పర్వకత్యైన యెషయా 

గర్ంథము చదువుచుండగా విని నీవు చదువునది గర్హించుచునాన్వా? అని అడుగగా 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:31 => అతడు ఎవడైనను నాకు తోర్వ చూపకుంటే ఏలాగు 

గర్హింపగలనని చెపిప్, రథమెకిక్ తనతో కూరుచ్ండమని ఫిలిపుప్ను వేడుకొనెను. 

పర్సంగి 12:11 => జాఞ్నులు చెపుప్ మాటలు ములుకోలలవలెను చకక్గా కూరచ్బడి బిగగొటట్బడిన 

మేకులవలెను ఉనన్వి; అవి ఒకక్ కాపరివలన అంగీకరింపబడినటుట్నన్వి. 

కీరత్నలు 49:4 => గూఢారథ్ముగలదానికి నేను చెవియొగెగ్దను సితారా తీసికొని నా మరుగుమాట 

బయలుపరచెదను. 

కీరత్నలు 78:2 => నేను నోరు తెరచి ఉపమానము చెపెప్దను పూరవ్కాలపు గూఢవాకయ్ములను నేను 

తెలియజెపెప్దను. 

మతత్యి 13:34 => నేను నా నోరు తెరచి ఉపమానరీతిగా బోధించెదను, లోకము పుటిట్నది 

మొదలుకొని మరుగుచేయబడిన సంగతులను తెలియజెపెప్దను  

మతత్యి 13:35 => అని పర్వకత్ చెపిప్నమాట నెరవేరునటుల్ యేసు ఈ సంగతులననిన్టిని 

జనసమూహములకు ఉపమానరీతిగా బోధించెను; ఉపమానము లేక వారికేమియు బోధింపలేదు. 

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

సాధకము చేయబడిన జాఞ్నేందిర్యములు కలిగియునాన్రు గనుక బలమైన అహారము వారికే తగును. 

2 పేతురు 3:16 => వీటినిగూరిచ్ తన పతిర్కలనిన్టిలోను బోధించుచునాన్డు; అయితే వాటిలో 

కొనిన్సంగతులు గర్హించుటకు కషట్మైనవి. వీటిని విదాయ్విహీనులును, అసిథ్రులైనవారును, తకిక్న 

లేఖనములను అపారథ్ము చేసినటుల్, తమ సవ్కీయ నాశనమునకు అపారథ్ము చేయుదురు. 

నాయ్యాధిపతులు 14:12 => అపుప్డు సమోస్ను మీకిషట్మైనయెడల నేను మీ యెదుట ఒక విపుప్డు 

కథను వేసెదను; మీరు ఈ విందు జరుగు ఏడు దినములలోగా దాని భావమును నాకు తెలిపినయెడల 

నేను ముపప్ది సనన్పు నారబటట్లను ముపప్ది దుసుత్లను మీకిచెచ్దను. 

1 రాజులు 10:1 => షేబదేశపు రాణి యెహోవా నామమును గూరిచ్యు, సొలొమోనునకు కలిగిన 

కీరిత్ని గూరిచ్యు విని, గూఢారథ్ముగల మాటలచేత అతనిని శోధించుటకై వచెచ్ను. 

1 రాజులు 10:3 => ఆమె వేసిన పర్శన్లనిన్టికి సొలొమోను పర్తుయ్తత్రము చెపెప్ను; రాజునకు 

మరుగైనదేదియు లేనందున ఆమె పర్శన్ వేసిన వాటనిన్టి భావము చెపెప్ను. 
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2 దినవృతాత్ంతములు 9:1 => షేబదేశపు రాణి సొలొమోనునుగూరిచ్న పర్సిదిధ్ని వినినపుప్డు 

గూఢమైన పర్శన్లచేత సొలొమోనును శోధింపవలెనని కోరి, మికిక్లి గొపప్ పరివారమును 

వెంటబెటుట్కొని, గంధవరగ్ములను విసాత్రము బంగారమును రతన్ములను ఒంటెలమీద ఎకిక్ంచుకొని 

యెరూషలేమునకు వచెచ్ను. ఆమె సొలొమోనునొదద్కు వచిచ్ తన మనసుస్లోని విషయములనిన్టిని 

గురించి అతనితో మాటలాడెను. 

పర్సంగి 8:1 => జాఞ్నులతో సములైనవారెవరు? జరుగువాటి భావమును ఎరిగినవారెవరు? 

మనుషుయ్ల జాఞ్నము వారి ముఖమునకు తేజసుస్నిచుచ్ను, దానివలన వారి మోటుతనము 

మారచ్బడును. 

హోషేయ 14:9 => జాఞ్నులు ఈ సంగతులు వివేచింతురు, బుదిధ్మంతులు వాటిని గర్హింతురు; 

ఏలయనగా యెహోవా మారగ్ములు చకక్నివి, నీతిమంతులు దాని ననుసరించి నడచుకొందురు గాని 

తిరుగుబాటు చేయువారి దారికి అది అడ డ్ము గనుక వారు తొటిర్లుల్దురు. 

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

యొకడు నూరంతలుగాను ఒకడు అరువదంతలుగాను ఒకడు ముపప్దంతలుగాను ఫలించుననెను. 

యోహాను 16:25 => ఈ సంగతులు గూఢారథ్ముగా మీతో చెపిప్తిని; అయితే నేనిక యెనన్డును 

గూఢారథ్ముగా మీతో మాటలాడక తండిర్నిగూరిచ్ మీకు సప్షట్ముగా తెలియజెపుప్ గడియ వచుచ్చునన్ది. 

వచనము 10 

నా కుమారుడా, పాపులు నినున్ పేర్రేపింపగా ఒపప్కుము. 

సామెతలు 9:10 => యెహోవాయందు భయభకుత్లు గలిగి యుండుటయే జాఞ్నమునకు మూలము 

పరిశుదధ్ దేవుని గూరిచ్న తెలివియే వివేచనకు ఆధారము. 

యోబు 28:28 => మరియు యెహోవా యందలి భయభకుత్లే జాఞ్నమనియు దుషట్తవ్ము విడచుటయే 

వివేకమనియు ఆయన నరులకు సెలవిచెచ్ను. 

కీరత్నలు 111:10 => యెహోవాయందలి భయము జాఞ్నమునకు మూలము ఆయన శాసనముల 

ననుసరించు వారందరు మంచి వివేకము గలవారు. ఆయనకు నితయ్ము సోత్తర్ము కలుగుచునన్ది. 
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కీరత్నలు 112:1 => యెహోవాను సుత్తించుడి యెహోవాయందు భయభకుత్లు గలవాడు ఆయన 

ఆజఞ్లనుబటిట్ అధికముగా ఆనందించువాడు ధనుయ్డు. 

పర్సంగి 12:13 => ఇదంతయు వినిన తరువాత తేలిన ఫలితారథ్మిదే; దేవునియందు భయభకుత్లు 

కలిగియుండి ఆయన కటట్డలననుసరించి నడుచుచుండవలెను, మానవకోటికి ఇదియే విధి. 

సామెతలు 1:22 => ఎటల్నగా, జాఞ్నము లేనివారలారా, మీరెనాన్ళుల్ జాఞ్నము లేనివారుగా 

ఉండగోరుదురు? అపహాసకులారా, మీరెనాన్ళుల్ అపహాసయ్ము చేయుచు ఆనందింతురు? 

బుదిధ్హీనులారా, మీరెనాన్ళుల్ జాఞ్నమును అసహియ్ంచుకొందురు?  

సామెతలు 1:29 => జాఞ్నము వారికి అసహయ్మాయెను యెహోవాయందు భయభకుత్లు 

కలిగియుండుట వారికిషట్ము లేకపోయెను. 

సామెతలు 1:30 => నా ఆలోచన విననొలల్కపోయిరి నా గదిద్ంపును వారు కేవలము తృణీకరించిరి. 

సామెతలు 5:12 => అయోయ్, ఉపదేశము నేనెటుల్ తోర్సివేసితిని? నా హృదయము గదిద్ంపు నెటుల్ 

తృణీకరించెను? 

సామెతలు 5:13 => నా బోధకుల మాట నేను వినకపోతిని నా ఉపదేశకులకు నేను చెవియొగగ్లేదు 

సామెతలు 15:5 => మూఢుడు తన తండిర్చేయు శిక్షను తిరసక్రించును గదిద్ంపునకు లోబడువాడు 

బుదిధ్మంతుడగును. 

సామెతలు 18:2 => తన అభిపార్యములను బయలుపరచుటయందు సంతోషించును. 

యోహాను 3:18 => ఆయనయందు విశావ్సముంచువానికి తీరుప్ తీరచ్బడదు; విశవ్సింపనివాడు 

దేవుని అదివ్తీయకుమారుని నామమందు విశావ్సముంచలేదు గనుక వానికి ఇంతకు మునుపే తీరుప్ 

తీరచ్బడెను. 

యోహాను 3:19 => ఆ తీరుప్ ఇదే; వెలుగు లోకములోనికి వచెచ్ను గాని తమ కిర్యలు చెడ డ్వైనందున 

మనుషుయ్లు వెలుగును పేర్మింపక చీకటినే పేర్మించిరి. 

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

దుష కిర్యలుగా కనబడకుండునటుల్ వెలుగునొదద్కు రాడు. 
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యోహాను 3:21 => సతయ్వరత్నుడైతే తన కిర్యలు దేవుని మూలముగా చేయబడియునన్వని 

పర్తయ్క్షపరచబడునటుల్ వెలుగునొదద్కు వచుచ్ను. 

రోమీయులకు 1:28 => మరియు వారు తమ మనసుస్లో దేవునికి చోటియయ్నొలల్కపోయిరి గనుక 

చేయరాని కారయ్ములు చేయుటకు దేవుడు భర్షట్మనసుస్కు వారినపప్గించెను. 

ఆదికాండము 20:11 => అబార్హాము ఈ సథ్లమందు దేవుని భయము ఏమాతర్మును లేదు గనుక 

నా భారయ్ నిమితత్ము ననున్ చంపుదురనుకొని చేసితిని. 

ఆదికాండము 22:12 => అపుప్డు ఆయన ఆ చినన్వానిమీద చెయియ్ వేయకుము; అతనినేమియు 

చేయకుము; నీకు ఒకక్డైయునన్ నీ కుమారుని నాకియయ్ వెనుతీయలేదు గనుక నీవు దేవునికి 

భయపడువాడవని యిందువలన నాకు కనబడుచునన్దనెను 

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

పాపము చేయకుండునటుల్ ఆయన భయము మీకు కలుగుటకును, దేవుడు వేంచేసెనని పర్జలతో 

చెపెప్ను. 

లేవీయకాండము 25:17 => మీరు ఒకరినొకరు బాధింపక నీ దేవునికి భయపడవలెను. నేను మీ 

దేవుడనైన యెహోవాను. 

లేవీయకాండము 26:15 => నా కటట్డలను నిరాకరించినయెడలను, నా ఆజఞ్లనిన్టిని అనుసరింపక 

నా నిబంధనను మీరునటుల్ మీరు నా తీరుప్ల విషయమై అసహియ్ంచుకొనినయెడలను, 

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

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

జనము జాఞ్నవివేచనలు గల జనమని చెపుప్కొందురు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 32:28 => వారు ఆలోచనలేని జనము వారిలో వివేచనలేదు. 

1 సమూయేలు 12:24 => ఆయన మీకొరకు ఎనిన్ గొపప్ కారయ్ములను చేసెనో అది మీరు 

తలంచుకొని, మీరు యెహోవా యందు భయభకుత్లు కలిగి, నిషక్పటులై పూరణ్హృదయముతో 

ఆయనను సేవించుట ఆవశయ్కము. 
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యోబు 21:14 => వారు నీ మారగ్ములనుగూరిచ్న జాఞ్నము మాకకక్రలేదు నీవు మముమ్ను 

విడిచిపొమమ్ని దేవునితో చెపుప్దురు. 

యోబు 30:8 => వారు మోటువారికిని పేరు పర్తిషఠ్తలు లేనివారికిని పుటిట్నవారు వారు 

దేశములోనుండి తరుమబడినవారు. 

కీరత్నలు 5:5 => డాంబికులు నీ సనిన్ధిని నిలువలేరు పాపము చేయువారందరు నీకసహుయ్లు 

కీరత్నలు 14:1 => దేవుడు లేడని బుదిధ్హీనులు తమ హృదయములో అనుకొందురు. వారు 

చెడిపోయినవారు అసహయ్కారయ్ములు చేయుదురు. మేలుచేయు వాడొకడును లేడు. 

కీరత్నలు 25:12 => యెహోవాయందు భయభకుత్లు గలవాడెవడో వాడు కోరుకొనవలసిన 

మారగ్మును ఆయన వానికి బోధించును. 

కీరత్నలు 34:11 => పిలల్లారా, మీరు వచిచ్ నా మాట వినుడి. యెహోవాయందలి భయభకుత్లు మీకు 

నేరెప్దను. 

కీరత్నలు 50:17 => దిదుద్బాటు నీకు అసహయ్ముగదా నీవు నా మాటలను నీ వెనుకకు తోర్సివేసెదవు. 

కీరత్నలు 95:10 => నలువది ఏండల్కాలము ఆ తరమువారివలన నేను విసికి వారు హృదయమున 

తపిప్పోవు పర్జలు వారు నా మారగ్ములు తెలిసికొనలేదని అనుకొంటిని. 

కీరత్నలు 119:150 => దుషాక్రయ్ములు చేయువారును నీ ధరమ్శాసత్రమును తోర్సివేయువారును 

నాయొదద్కు సమీపించుచునాన్రు 

కీరత్నలు 119:155 => భకిత్హీనులు నీ కటట్డలను వెదకుటలేదు గనుక రక్షణ వారికి దూరముగా 

నునన్ది. 

సామెతలు 9:18 => అయితే అచచ్ట పేర్తలునాన్రనియు దాని ఇంటికి వెళుల్వారు పాతాళకూపములో 

ఉనాన్రనియు వారికి ఎంతమాతర్మును తెలియలేదు. 

సామెతలు 15:33 => యెహోవాయందు భయభకుత్లు కలిగియుండుట జాఞ్నాభాయ్సమునకు 

సాధనము ఘనతకు ముందు వినయముండును.  

సామెతలు 31:30 => అందము మోసకరము, సౌందరయ్ము వయ్రథ్ము యెహోవాయందు భయభకుత్లు 

కలిగిన సతరీ కొనియాడబడును 
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యిరిమ్యా 7:28 => గనుక నీవు వారితో ఈలాగు చెపుప్ము వీరు తమ దేవుడైన యెహోవా మాట 

విననివారు, శిక్షకు లోబడనొలల్నివారు, కాబటిట్ నమమ్కము వారిలోనుండి తొలగిపోయియునన్ది, అది 

వారి నోట నుండకుండ కొటిట్వేయబడియునన్ది. 

జెఫనాయ్ 3:2 => అది దేవుని మాట ఆలకించదు, శిక్షకు లోబడదు, యెహోవాయందు 

విశావ్సముంచదు, దాని దేవునియొదద్కు రాదు. 

హగగ్యి 1:12 => షయలీత్యేలు కుమారుడైన జెరుబాబ్బెలును యెహోజాదాకు కుమారుడును 

పర్ధానయాజకుడునగు యెహోషువయు శేషించిన జనులందరును తమ దేవుడైన యెహోవా మాటలు 

ఆలకించి, తమ దేవుడైన యెహోవా పర్వకత్యైన హగగ్యిని పంపించి, తెలియజేసిన వారత్ విని 

యెహోవాయందు భయభకుత్లు పూనిరి. 

మతత్యి 13:19 => ఎవడైనను రాజయ్మును గూరిచ్న వాకయ్ము వినియు గర్హింపకయుండగా, 

దుషు ట్డు వచిచ్ వాని హృదయములో వితత్బడినదానిని యెతిత్కొనిపోవును; తోర్వ పర్కక్ను వితత్బడినవాడు 

వీడే. 

మతత్యి 22:5 => వారు లక్షయ్ము చేయక, ఒకడు తన పొలమునకును మరియొకడు తన 

వరత్కమునకును వెళి ల్రి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:31 => కావున యూదయ గలిలయ సమరయ దేశములందంతట 

సంఘము కేష్మాభివృదిధ్నొందుచు సమాధానము కలిగియుండెను; మరియు పర్భువునందు భయమును 

పరిశుదాధ్తమ్ ఆదరణయు కలిగి నడుచుకొనుచు విసత్రించుచుండెను. 

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

నడుచుకొనువానిని ఆయన అంగీకరించును. 

రోమీయులకు 3:11 => గర్హించువాడెవడును లేడు దేవుని వెదకువాడెవడును లేడు 

1 దెసస్లోనీకయులకు 4:8 => కాబటిట్ ఉపేకిష్ంచువాడు మనుషుయ్ని ఉపేకిష్ంపడు గాని మీకు తన 

పరిశుదాధ్తమ్ను అనుగర్హించిన దేవునినే ఉపేకిష్ంచుచునాన్డు. 

2 దెసస్లోనీకయులకు 2:10 => దురీన్తిని పుటిట్ంచు సమసత్ మోసముతోను, నశించుచునన్ వారిలో 

సాతాను కనుపరచు బలమును అనుసరించి యుండును 
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1 పేతురు 2:17 => అందరిని సనామ్నించుడి, సహోదరులను పేర్మించుడి, దేవునికి భయపడుడి, 

రాజును సనామ్నించుడి. 

వచనము 11 

మాతోకూడ రముమ్ మనము పార్ణము తీయుటకై పొంచియుందము నిరోద్షియైన యొకని 

పటుట్కొనుటకు దాగియుందము 

సామెతలు 1:10 => నా కుమారుడా, పాపులు నినున్ పేర్రేపింపగా ఒపప్కుము. 

సామెతలు 1:15 => నా కుమారుడా, నీవు వారి మారగ్మున పోకుము వారి తోర్వలయందు 

నడువకుండ నీ పాదము వెనుకకు తీసికొనుము. 

సామెతలు 2:1 => నా కుమారుడా, నీవు నా మాటలనంగీకరించి నా ఆజఞ్లను నీయొదద్ 

దాచుకొనినయెడల 

సామెతలు 3:1 => నా కుమారుడా, నా ఉపదేశమును మరువకుము నా ఆజఞ్లను 

హృదయపూరవ్కముగా గైకొనుము. 

సామెతలు 7:1 => నా కుమారుడా, నా మాటలను మనసుస్న నుంచుకొనుము నా ఆజఞ్లను నీయొదద్ 

దాచిపెటుట్కొనుము.  

మతత్యి 9:2 => ఇదిగో జనులు పక్షవాయువుతో మంచముపటిట్యునన్ యొకని ఆయనయొదద్కు 

తీసికొనివచిచ్రి. యేసు వారి విశావ్సము చూచి కుమారుడా ధైరయ్ముగా ఉండుము, నీ పాపములు 

క్షమింపబడియునన్వని పక్షవాయువు గల వానితో చెపెప్ను. 

మతత్యి 9:22 => యేసు వెనుకకు తిరిగి ఆమెను చూచి కుమారీ, ధైరయ్ముగా ఉండుము, నీ 

విశావ్సము నినున్ బాగుపరచెనని చెపప్గా ఆ గడియనుండి ఆ సతరీ బాగుపడెను. 

సామెతలు 4:1 => కుమారులారా, తండిర్ యుపదేశము వినుడి మీరు వివేకము నొందునటుల్ 

ఆలకించుడి 

సామెతలు 4:2 => నేను మీకు సదుపదేశము చేసెదను నా బోధను తోర్సివేయకుడి. 
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సామెతలు 4:3 => నా తండిర్కి నేను కుమారుడుగా నుంటిని నా తలిల్ దృషిట్కి నేను సుకుమారుడనైన 

యేక కుమారుడనై యుంటిని. 

సామెతలు 4:4 => ఆయన నాకు బోధించుచు నాతో ఇటల్నెను నీ హృదయము పటుట్దలతో నా 

మాటలను పటుట్కొననిముమ్ నా ఆజఞ్లను గైకొనినయెడల నీవు బర్తుకుదువు. 

సామెతలు 5:1 => నా కుమారుడా, నా జాఞ్నోపదేశము ఆలకింపుము వివేకముగల నా బోధకు చెవి 

యొగుగ్ము 

సామెతలు 5:2 => అపుప్డు నీవు బుదిధ్కలిగి నడచుకొందువు తెలివినిబటిట్ నీ పెదవులు మాటలాడును. 

సామెతలు 6:20 => నా కుమారుడా, నీ తండిర్ ఆజఞ్ను గైకొనుము నీ తలిల్ ఉపదేశమును 

తోర్సివేయకుము. 

సామెతలు 30:17 => తండిర్ని అపహసించి తలిల్ మాట విననొలల్ని వాని కనున్ లోయకాకులు పీకును 

పకిష్రాజు పిలల్లు దానిని తినును. 

సామెతలు 31:1 => రాజైన లెమూయేలు మాటలు, అతని తలిల్ అతనికుపదేశించిన దేవోకిత్, 

లేవీయకాండము 19:3 => మీలో పర్తివాడు తన తలిల్కి తన తండిర్కి భయపడవలెను. నేను 

నియమించిన విశార్ంతిదినములను ఆచరింపవలెను; నేను మీ దేవుడనైన యెహోవాను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 21:18 => ఒకని కుమారుడు మొండివాడై తిరుగబడి తండిర్మాట గాని 

తలిల్మాటగాని వినకయుండి, వారు అతని శికిష్ంచిన తరువాతయును అతడు వారికి విధేయుడు 

కాకపోయినయెడల 

దివ్తీయోపదేశకాండము 21:19 => అతని తలిదండుర్లు అతని పటుట్కొని ఊరి గవినియొదద్ 

కూరుచ్ండు పెదద్లయొదద్కు అతని తీసికొనివచిచ్ 

దివ్తీయోపదేశకాండము 21:20 => మా కుమారుడైన వీడు మొండివాడై తిరుగబడియునాన్డు; మా 

మాట వినక తిండిబోతును తార్గుబోతును ఆయెనని ఊరి పెదద్లతో చెపప్వలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 21:21 => అపుప్డు ఊరి పర్జలందరు రాళల్తో అతని చావగొటట్వలెను. 

అటుల్ ఆ చెడుతనమును నీ మధయ్నుండి పరిహరించుదువు. అపుప్డు ఇశార్యేలీయులందరు విని 

భయపడుదురు. 
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1 సమూయేలు 2:25 => నరునికి నరుడు తపుప్చేసిన యెడల దేవుడు విమరశ్చేయును గాని యెవరైన 

యెహోవా విషయములో పాపము చేసినయెడల వానికొరకు ఎవడు విజాఞ్పనము చేయును? అనెను. 

అయితే యెహోవా వారిని చంపదలచి యుండెను గనుక వారు తమ తండిర్యొకక్ మొఱఱ్ను 

వినకపోయిరి. 

2 తిమోతి 1:5 => ఆ విశావ్సము మొదట నీ అవవ్యైన లోయిలోను నీ తలిల్యైన యునీకేలోను 

వసించెను, అది నీయందు సహ వసించుచునన్దని నేను రూఢిగా నముమ్చునాన్ను. 

ఆదికాండము 28:7 => యాకోబు తన తలిల్దండుర్ల మాట విని పదద్నరామునకు వెళి ల్పోయెననియు 

ఏశావు తెలిసికొనినపుప్డు, 

ఆదికాండము 49:2 => యాకోబు కుమారులారా, కూడివచిచ్ ఆలకించుడి మీ తండిర్యైన 

ఇశార్యేలు మాట వినుడి. 

నిరగ్మకాండము 20:12 => నీ దేవుడైన యెహోవా నీకనుగర్హించు దేశములో నీవు 

దీరాఘ్యుషమ్ంతుడవగునటుల్ నీ తండిర్ని నీ తలిల్ని సనామ్నించుము. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 4:9 => అయితే నీవు జాగర్తత్పడుము; నీవు కనున్లార చూచినవాటిని 

మరువక యుండునటుల్ను , అవి నీ జీవితకాలమంతయు నీ హృదయములోనుండి 

తొలగిపోకుండునటుల్ను, నీ మనసుస్ను బహు జాగర్తత్గా కాపాడుకొనుము. నీ కుమారులకును నీ 

కుమారుల కుమారులకును వాటిని నేరిప్ 

రూతు 3:6 => ఆ కళల్ము నొదద్కు పోయి తన అతత్ ఆజాఞ్పించినదంతయు చేసెను. 

సామెతలు 8:33 => ఉపదేశమును నిరాకరింపక దానినవలంబించి జాఞ్నులై యుండుడి. 

సామెతలు 19:20 => నీవు ముందుకు జాఞ్నివగుటకై ఆలోచన విని ఉపదేశము అంగీకరించుము. 

సామెతలు 23:22 => నినున్ కనిన నీ తండిర్ ఉపదేశము అంగీకరించుము నీ తలిల్ ముదిమియందు 

ఆమెను నిరల్క్షయ్ము చేయకుము. 

సామెతలు 25:12 => బంగారు కరణ్భూషణమెటిట్దో అపరంజి ఆభరణమెటిట్దో వినువాని చెవికి 

జాఞ్నముగల ఉపదేశకుడు అటిట్వాడు. 
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యిరిమ్యా 35:8 => కావున మా పితరుడైన రేకాబు కుమారుడగు యెహోనాదాబు మాకాజాఞ్పించిన 

సమసత్ విషయములలో అతని మాటనుబటిట్ మేముగాని మా భారయ్లుగాని మా కుమారులుగాని మా 

కుమారెత్లుగాని దార్కాష్రసము తార్గుటలేదు. 

ఎఫెసీయులకు 6:1 => పిలల్లారా, పర్భువునందు మీ తలిదండుర్లకు విధేయులై యుండుడి; ఇది 

ధరమ్మే. 

వచనము 12 

పాతాళము మనుషుయ్లను మింగివేయునటుల్ వారిని జీవముతోనే మింగివేయుదము సమాధిలోనికి 

దిగువారు మింగబడునటుల్ వారు పూరణ్ బలముతోనుండగా మనము వారిని మింగివేయుదము రముమ్ 

అని వారు చెపుప్నపుప్డు ఒపప్కుము.  

సామెతలు 3:22 => అవి నీకు జీవముగాను నీ మెడకు అలంకారముగాను ఉండును  

సామెతలు 4:9 => అది నీ తలకు అందమైన మాలికకటుట్ను పర్కాశమానమైన కిరీటమును నీకు 

దయచేయును. 

సామెతలు 6:20 => నా కుమారుడా, నీ తండిర్ ఆజఞ్ను గైకొనుము నీ తలిల్ ఉపదేశమును 

తోర్సివేయకుము. 

సామెతలు 6:21 => వాటిని ఎలల్పుప్డు నీ హృదయమునందు ధరించుకొనుము నీ మెడచుటుట్ వాటిని 

కటుట్కొనుము. 

1 తిమోతి 2:9 => మరియు సతరీలును అణుకువయు సవ్సథ్బుదిధ్యు గలవారై యుండి, తగుమాతర్పు 

వసత్రములచేతనేగాని జడలతోనైనను బంగారముతోనైనను ముతయ్ములతోనైనను మిగుల వెలగల 

వసత్రములతోనైనను అలంకరించుకొనక, 

1 తిమోతి 2:10 => దైవభకిత్ గలవారమని చెపుప్కొను సతరీలకు తగినటుట్గా సత కిర్యలచేత తముమ్ను 

తాము అలంకరించుకొనవలెను. 

1 పేతురు 3:3 => జడలు అలుల్కొనుటయు, బంగారు నగలు పెటుట్కొనుటయు, వసత్రములు 

ధరించుకొనుటయునను వెలుపటి అలంకారము మీకు అలంకారముగా ఉండక, 
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1 పేతురు 3:4 => సాధువైనటిట్యు, మృదువైనటిట్యునైన గుణమను అక్షయాలంకారము గల మీ 

హృదయపు అంతరంగ సవ్భావము మీకు అలంకారముగా ఉండవలెను; అది దేవుని దృషిట్కి మిగుల 

విలువగలది. 

ఆదికాండము 41:42 => మరియు ఫరో తనచేతినునన్ తన ఉంగరము తీసి యోసేపుచేతిని పెటిట్, 

సనన్పు నారబటట్లు అతనికి తొడిగించి, అతని మెడకు బంగారు గొలుసు వేసి 

పరమగీతము 1:10 => ఆభరణములచేత నీ చెకిక్ళుల్ను హారములచేత నీ కంఠమును శోభిలుల్చునన్వి. 

పరమగీతము 4:9 => నా సహోదరీ, పార్ణేశవ్రీ, నీవు నా హృదయమును వశపరచుకొంటివి ఒక 

చూపుతో నా హృదయమును వశపరచుకొంటివి . నీ హారములలో ఒకదానిచేత ననున్ 

వశపరచుకొంటివి.  

యెషయా 3:19 => కరణ్భూషణములను కడియములను నాణమైన ముసుకులను  

యెహెజేక్లు 16:11 => మరియు ఆభరణములచేత నినున్ అలంకరించి నీచేతులకు కడియములు 

పెటిట్ నీ మెడకు గొలుసు తగిలించి 

దానియేలు 5:7 => రాజు గారడీ విదయ్గల వారిని కలీద్యులను జోయ్తిషుయ్లను పిలువనంపుడని 

ఆతురముగా ఆజఞ్ ఇచిచ్, బబులోనులోని జాఞ్నులు రాగానే ఇటల్నెను ఈ వార్తను చదివి దీని భావమును 

నాకు తెలియజెపుప్వాడెవడో వాడు ఊదారంగు వసత్రము కటుట్కొని తన మెడను సువరణ్మయమైన 

కంఠభూషణము ధరింపబడినవాడై రాజయ్ములో మూడవ యధిపతిగా ఏలును. 

దానియేలు 5:16 => అంతరాభ్వములను బయలుపరచుటకును కఠినమైన పర్శన్లకు 

ఉతత్రమిచుచ్టకును నీవు సమరుధ్డవని నినున్గూరిచ్ వినియునాన్ను గనుక ఈ వార్తను చదువుటకును 

దాని భావమును తెలియజెపుప్టకును నీకు శకయ్మైన యెడల నీవు ఊదారంగు వసత్రము కటుట్కొని 

మెడను సువరణ్ కంఠభూషణము ధరించుకొని రాజయ్ములో మూడవ యధిపతివిగా ఏలుదువు. 

దానియేలు 5:29 => మెడను బంగారపు హారము వేసి పర్భుతవ్ము చేయుటలో నతడు మూడవ 

యధికారియని చాటించిరి. 

ఆదికాండము 49:2 => యాకోబు కుమారులారా, కూడివచిచ్ ఆలకించుడి మీ తండిర్యైన 

ఇశార్యేలు మాట వినుడి. 
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నిరగ్మకాండము 13:9 => యెహోవా ధరమ్శాసత్రము నీ నోట నుండునటుల్ బలమైన చేతితో యెహోవా 

ఐగుపుత్లోనుండి నినున్ బయటికి రపిప్ంచెననుటకు, ఈ ఆచారము నీ చేతిమీద నీకు సూచనగాను నీ 

కనున్ల మధయ్ జాఞ్పకారథ్ముగా ఉండును.  

నిరగ్మకాండము 20:12 => నీ దేవుడైన యెహోవా నీకనుగర్హించు దేశములో నీవు 

దీరాఘ్యుషమ్ంతుడవగునటుల్ నీ తండిర్ని నీ తలిల్ని సనామ్నించుము. 

కీరత్నలు 73:6 => కావున గరవ్ము కంఠహారమువలె వారిని చుటుట్కొనుచునన్ది వసత్రమువలె వారు 

బలాతాక్రము ధరించుకొందురు. 

సామెతలు 25:12 => బంగారు కరణ్భూషణమెటిట్దో అపరంజి ఆభరణమెటిట్దో వినువాని చెవికి 

జాఞ్నముగల ఉపదేశకుడు అటిట్వాడు. 

యిరిమ్యా 35:8 => కావున మా పితరుడైన రేకాబు కుమారుడగు యెహోనాదాబు మాకాజాఞ్పించిన 

సమసత్ విషయములలో అతని మాటనుబటిట్ మేముగాని మా భారయ్లుగాని మా కుమారులుగాని మా 

కుమారెత్లుగాని దార్కాష్రసము తార్గుటలేదు. 

వచనము 13 

పలువిధములైన మంచి సొతుత్లు మనకు దొరుకును మన యిండల్ను దోపుడుసొముమ్తో నింపుకొందము 

సామెతలు 7:21 => అది తన అధికమైన లాలన మాటలచేత వానిని లోపరచుకొనెను తాను పలికిన 

యిచచ్కపు మాటలచేత వాని నీడుచ్కొని పోయెను. 

సామెతలు 7:22 => వెంటనే పశువు వధకు పోవునటుల్ను పరులచే జికిక్నవాడు సంకెళల్లోనికి 

పోవునటుల్ను 

సామెతలు 7:23 => తనకు పార్ణహానికరమైనదని యెరుగక ఉరియొదద్కు పకిష్ తవ్రపడునటుల్ను వాని 

గుండెను అంబు చీలుచ్వరకు వాడు దానివెంట పోయెను. 

సామెతలు 13:20 => జాఞ్నుల సహవాసము చేయువాడు జాఞ్నము గలవాడగును. మూరు ఖ్ల 

సహవాసము చేయువాడు చెడిపోవును. 

Page  of 33 2507



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   !"త$

సామెతలు 20:19 => కొండెగాడై తిరుగులాడువాడు పరుల గుటుట్ బయటపెటుట్ను కావున 

వదరుబోతుల జోలికి పోకుము. 

ఆదికాండము 39:7 => అటుతరువాత అతని యజమానుని భారయ్ యోసేపుమీద కనున్వేసి తనతో 

శయనించుమని చెపెప్ను 

ఆదికాండము 39:8 => అయితే అతడు ఒపప్క నా యజమానుడు తనకు కలిగినదంతయు 

నాచేతికపప్గించెను గదా, నా వశమున తన యింటిలో ఏమి ఉనన్దో అతడెరుగడు; ఈ యింటిలో 

నాకంటె పైవాడు ఎవడును లేడు. 

ఆదికాండము 39:9 => నీవు అతని భారయ్వైనందున నినున్ తపప్ మరి దేనిని నా కపప్గింపక 

యుండలేదు. కాబటిట్ నేనెటుల్ ఇంత ఘోరమైన దుషాక్రయ్ము చేసి దేవునికి విరోధముగా పాపము కటుట్ 

కొందునని తన యజమానుని భారయ్తో అనెను. 

ఆదికాండము 39:10 => దినదినము ఆమె యోసేపుతో మాటలాడుచుండెను గాని అతడు ఆమెతో 

శయనించుటకైనను ఆమెతో నుండుటకైనను ఆమె మాట వినన్వాడు కాడు. 

ఆదికాండము 39:11 => అటుల్ండగా ఒకనాడు అతడు తన పనిమీద ఇంటి లోపలికి వెళి ల్నపుప్డు 

ఇంటి మనుషుయ్లలో ఎవరును అకక్డ లేరు. 

ఆదికాండము 39:12 => అపుప్డామె ఆతని వసత్రము పటుట్కొని తనతో శయనింపుమని చెపప్గా 

అతడు తన వసత్రమును ఆమెచేతిలో విడిచిపెటిట్ తపిప్ంచుకొని బయటికి పారిపోయెను. 

ఆదికాండము 39:13 => అతడు తన వసత్రమును ఆమెచేతిలో విడిచి తపిప్ంచుకొనిపోవుట ఆమె 

చూచినపుప్డు 

నాయ్యాధిపతులు 16:16 => ఆమె అనుదినమును మాటలచేత అత ని బాధించి 

తొందరపెటుట్చునన్ందున అతడు పార్ణము విసికి చావగోరెను. 

నాయ్యాధిపతులు 16:17 => అపుప్డతడు తన అభిపార్యమంతయు ఆమెకు తెలియజేసి నేను నా 

తలిల్గరభ్మునుండి పుటిట్నది మొలుకొని దేవునికి నాజీరు చేయబడినవాడనై యునాన్ను, నా తలమీదికి 

మంగలకతిత్ రాలేదు, నాకు కౌష్రము చేసినయెడల నా బలము నాలోనుండి తొలగిపోయి యితర 

మనుషుయ్లవలె అవుదునని ఆమెతో అనెను. 
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నాయ్యాధిపతులు 16:18 => అతడు తన అభిపార్యమును తనకు తెలిపెనని దెలీలా యెరిగి, ఆమె 

వరత్మానము పంపి ఫిలిషీత్యుల సరాద్రులను పిలిపించి యీసారికి రండి; ఇతడు తన 

అభిపార్యమంతయు నాకు తెలిపెననెను. ఫిలిషీత్యుల సరాద్రులు రూపాయిలనుచేత పటుట్కొని 

ఆమెయొదద్కు రాగా 

నాయ్యాధిపతులు 16:19 => ఆమె తన తొడమీద అతని నిదర్బుచిచ్, ఒక మనుషుయ్ని పిలిపించి 

వానిచేత అతని తలమీది యేడు జడలను కౌష్రము చేయించి అతని బాధించుటకు మొదలుపెటెట్ను. 

అపుప్డు అతనిలోనుండి బలము తొలగిపోయెను. 

నాయ్యాధిపతులు 16:20 => ఆమె సమోస్నూ, ఫిలిషీత్యులు నీమీద పడుచునాన్రనగా అతడు 

నిదర్మేలుకొని యెపప్టియటుల్ నేను బయలుదేరి విడజిముమ్కొందుననుకొనెను. అయితే యెహోవా 

తనను ఎడబాసెనని అతనికి తెలియలేదు. 

నాయ్యాధిపతులు 16:21 => అపుప్డు ఫిలిషీత్యులు అతని పటుట్కొని అతని కనున్లను ఊడదీసి 

గాజాకు అతని తీసికొనివచిచ్ యితత్డి సంకెళల్చేత అతని బంధించిరి. 

కీరత్నలు 1:1 => దుషు ట్ల ఆలోచనచొపుప్న నడువకపాపుల మారగ్మున నిలువక అపహాసకులు 

కూరుచ్ండు చోటను కూరుచ్ండక 

కీరత్నలు 50:18 => నీవు దొంగను చూచినపుప్డు వానితో ఏకీభవించెదవు వయ్భిచారులతో నీవు 

సాంగతయ్ము చేసెదవు. 

రోమీయులకు 16:18 => అటిట్వారు మన పర్భువైన కీర్సుత్కు కాక తమ కడుపునకే దాసులు; వారు 

ఇంపైన మాటలవలనను ఇచచ్కములవలనను నిషక్పటుల మనసుస్లను మోసపుచుచ్దురు. 

ఎఫెసీయులకు 5:11 => నిషఫ్లమైన అంధకార కిర్యలలో పాలివారై యుండక వాటిని ఖండించుడి. 

ఆదికాండము 39:8 => అయితే అతడు ఒపప్క నా యజమానుడు తనకు కలిగినదంతయు 

నాచేతికపప్గించెను గదా, నా వశమున తన యింటిలో ఏమి ఉనన్దో అతడెరుగడు; ఈ యింటిలో 

నాకంటె పైవాడు ఎవడును లేడు. 

నిరగ్మకాండము 23:2 => దుషాక్రయ్ము జరిగించుటకై సమూహమును వెంబడించవదుద్, 

నాయ్యమును తిర్పిప్వేయుటకు సమూహముతో చేరి వాయ్జెయ్ములో సాక్షయ్ము పలుకకూడదు; 
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దివ్తీయోపదేశకాండము 13:8 => వారి మాటకు సమమ్తింపకూడదు; వారిమాట వినకూడదు, 

వారిని కటాకిష్ంపకూడదు; వారియందు జాలిపడకూడదు, వారిని మాటుపరచకూడదు; అవశయ్ముగా 

వారిని చంపవలెను. 

1 రాజులు 21:15 => నాబోతు రాతి దెబబ్లచేత మరణమాయెనని యెజెబెలు విని నాబోతు సజీవుడు 

కాడు, అతడు చనిపోయెను గనుక నీవు లేచి యెజెర్యేలీయుడైన నాబోతు కర్యమునకు 

నీకియయ్నొలల్కపోయిన అతని దార్క్షతోటను సావ్ధీనపరచుకొనుమని అహాబుతో చెపెప్ను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 19:2 => దీరఘ్దరిశ్ హనానీ కుమారుడునగు యెహూ అతనిని 

ఎదురొక్నబోయి, రాజైన యెహోషాపాతుకు ఈలాగు పర్కటన చేసెను నీవు భకిత్హీనులకు 

సహాయముచేసి యెహోవా శతుర్వులకు సేన్హితుడవైతివి గదా? అందువలన యెహోవా సనిన్ధినుండి 

కోపము నీమీదికి వచుచ్ను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 22:4 => అహాబు సంతతివారివలెనే అతడు యెహోవా దృషిట్కి చెడునడత 

నడచెను; అతని తండిర్ మరణమైన తరువాత వారు అతనికి ఆలోచనకరత్లై అతని నాశమునకు 

కారుకులైరి. 

యోబు 21:16 => వారి కేష్మము వారి చేతిలో లేదు భకిత్హీనుల యోచన నాకు దూరముగా 

నుండును గాక. 

కీరత్నలు 119:9 => (బేత ) యౌవనసుథ్లు దేనిచేత తమ నడత శుదిధ్పరచుకొందురు? నీ 

వాకయ్మునుబటిట్ దానిని జాగర్తత్గా చూచుకొనుట చేతనే గదా? 

సామెతలు 1:8 => నా కుమారుడా, నీ తండిర్ ఉపదేశము ఆలకింపుము నీ తలిల్ చెపుప్ బోధను 

తోర్సివేయకుము. 

సామెతలు 2:12 => అది దుషు ట్ల మారగ్ము నుండియు మూరఖ్ముగా మాటలాడువారి చేతిలో 

నుండియు నినున్ రకిష్ంచును. 

సామెతలు 4:14 => భకిత్హీనుల తోర్వను చేరకుము దుషు ట్ల మారగ్మున నడువకుము. 

సామెతలు 12:11 => తన భూమిని సేదయ్పరచుకొనువానికి ఆహారము సమృదిధ్గా కలుగును 

వయ్రథ్మైనవాటిని అనుసరించువాడు బుదిధ్లేనివాడు. 
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సామెతలు 16:29 => బలాతాక్రి తన పొరుగువానిని లాలనచేయును కానిమారగ్ములో వాని 

నడిపించును. 

సామెతలు 23:15 => నా కుమారుడా, నీ హృదయమునకు జాఞ్నము లభించినయెడల నా 

హృదయముకూడ సంతోషించును. 

మారుక్ 14:11 => వారు విని, సంతోషించి వానికి దర్వయ్మితుత్మని వాగాద్నము చేసిరి గనుక వాడు 

ఆయనను అపప్గించుటకు తగిన సమయము కనిపెటుట్చుండెను. 

లూకా 23:51 => అతడు సజజ్నుడును నీతిమంతుడునై యుండి వారి ఆలోచనకును వారు చేసిన 

పనికిని సమమ్తింపక దేవుని రాజయ్ముకొరకు కనిపెటుట్చుండినవాడు. 

ఎఫెసీయులకు 5:7 => గనుక మీరు అటిట్వారితో పాలివారై యుండకుడి.  

1 దెసస్లోనీకయులకు 2:11 => తన రాజయ్మునకును మహిమకును మిముమ్ను పిలుచుచునన్ 

దేవునికి తగినటుట్గా మీరు నడుచుకొనవలెనని మేము మీలో పర్తివానిని హెచచ్రించుచు, ధైరయ్పరచుచు 

సాక్షయ్మిచుచ్చు, 

యాకోబు 3:6 => నాలుక అగిన్యే, నాలుక మన అవయవములలో ఉంచబడిన పాప పర్పంచమై 

సరవ్శరీరమునకు మాలినయ్ము కలుగజేయుచు, పర్కృతి చకర్మునకు చిచుచ్పెటుట్ను; అది నరకముచేత 

చిచుచ్ పెటట్బడును. 

వచనము 14 

నీవు మాతో పాలివాడవై యుండుము మనకందరికిని సంచి ఒకక్టే యుండును అని వారు నీతో 

చెపుప్దురు. 

సామెతలు 1:16 => కీడు చేయుటకై వారి పాదములు పరుగులెతుత్ను నరహతయ్ చేయుటకై వారు 

తవ్రపడుచుందురు. 

సామెతలు 12:6 => భకిత్హీనుల మాటలు నరహతయ్ చేయ పొంచువారివంటివి యథారథ్వంతుల 

నోరు వారిని విడిపించును. 
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సామెతలు 30:14 => దేశములో ఉండకుండ వారు దరిదుర్లను మింగునటుల్ను మనుషుయ్లలో 

ఉండకుండ బీదలను నశింపజేయునటుల్ను ఖడగ్మువంటి పళుల్ను కతుత్లవంటి దవడపళుల్ను గల వారి 

తరము కలదు. 

కీరత్నలు 56:6 => వారు గుంపుకూడి పొంచియుందురు నా పార్ణము తీయగోరుచు వారు నా 

అడుగుజాడలు కనిపెటుట్దురు.  

కీరత్నలు 64:5 => వారు దురాలోచన దృఢపరచుకొందురు చాటుగా ఉరుల నొడుడ్టకు 

యోచించుకొనుచు మనలను ఎవరు చూచెదరని చెపుప్కొందురు. 

కీరత్నలు 64:6 => వారు దుషట్కిర్యలను తెలిసికొనుటకు పర్యతిన్ంతురు వెదకి వెదకి ఉపాయము 

సిదధ్పరచుకొందురు పర్తివాని హృదయాంతరంగము అగాధము.  

యిరిమ్యా 5:26 => నా జనులలో దుషు ట్లునాన్రు, పకుష్ల వేటకాండుర్ పొంచియుండునటుల్ వారు 

పొంచియుందురు వారు బోనులు పెటుట్దురు, మనుషుయ్లను పటుట్కొందురు. 

మీకా 7:2 => భకుత్డు దేశములో లేకపోయెను, జనులలో యథారథ్పరుడు ఒకడును లేడు, అందరును 

పార్ణహాని చేయుటకై పొంచియుండువారే; పర్తిమనుషుయ్డును కిరాతుడై తన సహోదరునికొరకు 

వలలను ఒగుగ్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 23:15 => అయితే పౌలు మేనలుల్డు వారు పొంచియునాన్రని విని వచిచ్ 

కోటలో పర్వేశించి పౌలుకు ఆ సంగతి తెలిపెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 25:3 => మరియు తోర్వలో అతనిని చంపుటకు పొంచియుండి మీరు 

దయచేసి అతనిని యెరూషలేమునకు పిలువనంపించుడని అతనినిగూరిచ్ ఫేసుత్ నొదద్ మనవి చేసిరి. 

సామెతలు 1:18 => వారు సవ్నాశనమునకే పొంచియుందురు తముమ్ను తామే పటుట్కొనుటకై 

దాగియుందురు. 

కీరత్నలు 10:8 => తామునన్ పలెల్లయందలి మాటుచోటులలో పొంచియుందురు చాటైన సథ్లములలో 

నిరపరాధులను చంపుదురు వారి కనున్లు నిరాధారులను పటుట్కొనవలెనని పొంచి చూచును. 

కీరత్నలు 10:9 => గుహలోని సింహమువలె వారు చాటైన సథ్లములలో పొంచియుందురు 

బాధపడువారిని పటుట్కొన పొంచియుందురు బాధపడువారిని తమ వలలోనికి లాగి పటుట్కొందురు. 
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కీరత్నలు 10:10 => కాగా నిరాధారులు నలిగి వంగుదురు వారి బలాతాక్రమువలన నిరాధారులు 

కూలుదురు. 

కీరత్నలు 17:12 => వారు చీలుచ్టకు ఆతురపడు సింహమువలెను చాటైన సథ్లములలో పొంచు 

కొదమసింహమువలెను ఉనాన్రు. 

కీరత్నలు 35:7 => ననున్ పటుట్కొనవలెనని వారు నిరిన్మితత్ముగా గుంటలో తమ వలనొడిడ్రి నా 

పార్ణము తీయవలెనని నిరిన్మితత్ముగా గుంట తర్వివ్రి.  

యిరిమ్యా 11:19 => అయితే నేను వధకు తేబడుచుండు సాధువైన గొఱఱ్పిలల్వలె ఉంటిని; మనము 

చెటుట్ను దాని ఫలమును నశింపజేయుదము రండి, వాని పేరు ఇకను జాఞ్పకము చేయబడకపోవునటుల్ 

బర్దుకువారిలో నుండకుండ వాని నిరూమ్లము చేయుదము రండని వారు నామీద చేసిన 

దురాలోచనలను నేనెరుగకయుంటిని. 

యిరిమ్యా 18:18 => అపుప్డు జనులు యిరీమ్యా విషయమై యుకిత్గల యోచన చేతము రండి, 

యాజకుడు ధరమ్శాసత్రము వినిపించక మానడు, జాఞ్ని యోచనలేకుండ నుండడు, పర్వకత్ వాకయ్ము 

చెపప్క మానడు, వాని మాటలలో దేనిని వినకుండ మాటలతో వాని కొటుట్దము రండి అని 

చెపుప్కొనుచుండిరి.  

యిరిమ్యా 18:19 => యెహోవా, నా మొఱఱ్ నాలకించుము, నాతో వాదించువారి మాటను వినుము. 

యిరిమ్యా 18:20 => వారు నా పార్ణము తీయవలెనని గుంట తర్వివ్యునాన్రు; చేసిన మేలునకు 

పర్తిగా కీడు చేయవలెనా? వారికి మేలు కలుగవలెనని వారిమీదనుండి నీ కోపము తపిప్ంచుటకై నీ 

సనిన్ధిని నిలిచి నేను వారిపక్షముగా మాటలాడిన సంగతి జాఞ్పకము చేసికొనుము. 

మతత్యి 26:3 => ఆ సమయమున పర్ధానయాజకులును పర్జల పెదద్లును కయప అను 

పర్ధానయాజకుని మందిరములోనికి కూడివచిచ్ 

మతత్యి 26:4 => యేసును మాయోపాయముచేత పటుట్కొని, చంపవలెనని యేకమై ఆలోచన చేసిరి. 

యోహాను 15:25 => అయితే ననున్ నిరే హ్తుకముగా దేవ్షించిరి అని వారి ధరమ్శాసత్రములో 

వార్యబడిన వాకయ్ము నెరవేరునటుల్ ఈలాగు జరిగెను. 
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ఆదికాండము 11:3 => మనము ఇటికలు చేసి బాగుగా కాలుచ్దము రండని ఒకనితో ఒకడు 

మాటలాడుకొనిరి. రాళల్కు పర్తిగా ఇటికలును, అడుసునకు పర్తిగా మటిట్కీలును వారికుండెను. 

ఆదికాండము 37:20 => వీని చంపి యికక్డనునన్ ఒక గుంటలో పారవేసి, దుషట్మృగము వీని 

తినివేసెనని చెపుప్దము, అపుప్డు వీని కలలేమగునో చూతము రండని ఒకనితో ఒకడు 

మాటలాడుకొనిరి. 

ఆదికాండము 49:6 => నా పార్ణమా, వారి ఆలోచనలో చేరవదుద్ నా ఘనమా, వారి సంఘముతో 

కలిసికొనవదుద్ వారు, కోపమువచిచ్ మనుషుయ్లను చంపిరి తమ సేవ్చఛ్చేత ఎదుద్ల గుదికాలి 

నరములను తెగగొటిట్రి. 

నిరగ్మకాండము 1:10 => వారు విసత్రింపకుండునటుల్ మనము వారియెడల యుకిత్గా జరిగించుదము 

రండి; లేనియెడల యుదధ్ము కలుగునపుప్డు కూడ మన శతుర్వులతో చేరి మనకు విరోధముగా 

యుదధ్ముచేసి యీ దేశములోనుండి, వెళి ల్పోదురేమో అనెను. 

నిరగ్మకాండము 20:13 => నరహతయ్ చేయకూడదు. 

నిరగ్మకాండము 23:2 => దుషాక్రయ్ము జరిగించుటకై సమూహమును వెంబడించవదుద్, 

నాయ్యమును తిర్పిప్వేయుటకు సమూహముతో చేరి వాయ్జెయ్ములో సాక్షయ్ము పలుకకూడదు; 

దివ్తీయోపదేశకాండము 27:25 => నిరోద్షికి పార్ణహాని చేయుటకు లంచము పుచుచ్కొనువాడు 

శాపగర్సుత్డని చెపప్గా పర్జలందరు ఆమేన  అనవలెను. 

నాయ్యాధిపతులు 9:3 => అతని తలిల్ సహోదరులు అతనిగూరిచ్ షెకెము యజమానులు వినునటుల్ ఆ 

మాటలనిన్యు చెపప్గా వారు ఇతడు మన సహోదరుడనుకొని తమ హృదయము అబీమెలెకు తటుట్ 

తిర్పుప్కొనిరి;  

నాయ్యాధిపతులు 9:25 => ఎటల్నగా షెకెము యజమానులు కొండ శిఖరములమీద అతనికొరకు 

మాటుగాండల్ను ఉంచి, ఆ మారగ్మున తమకు సమీపించినవారి నందరిని దోచుకొనిరి; అది 

అబీమెలెకునకు తెలుపబడెను. 

నాయ్యాధిపతులు 9:32 => కావున రాతిర్ నీవును నీతోనునన్ జనులును లేచి పొలములో మాటుగా 

నుండుడి, 
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నాయ్యాధిపతులు 9:48 => అబీమెలెకును అతనితో నునన్ జనులందరును సలోమ్ను కొండనెకిక్ 

అబీమెలెకు గొడ డ్లిని చేత పటుట్కొని చెటల్నుండి పెదద్ కొమమ్ను నరికి యెతిత్ భుజముమీద పెటుట్కొని నేను 

దేనిచేయుట మీరు చూచితిరో మీరును నేను చేసినటుట్గా దానిని తవ్రగా చేయుడని తనతోనునన్ 

జనులతో చెపెప్ను. 

నాయ్యాధిపతులు 14:15 => ఏడవ దినమున వారు సమోస్ను భారయ్తో ఇటల్నిరి నీ పెనిమిటి ఆ 

విపుప్డు కథ భావమును మాకు తెలుపునటుల్ అతని లాలనచేయుము, లేనియెడల మేము అగిన్వేసి నినున్ 

నీ తండిర్ యింటివారిని కాలిచ్వేసెదము; మా ఆసిత్ని సావ్ధీనపరచుకొనుటకే మముమ్ను పిలిచితిరా? 

అనిరి. 

యోబు 31:31 => అతడు పెటిట్న భోజనము తిని, తృపిత్ పొందనివానిని చూపింపగలవారెవరని నా 

గుడారమందు నివసించువారు పలుకనియెడలను  

కీరత్నలు 71:10 => నా శతుర్వులు ననున్గూరిచ్ మాటలాడుకొనుచునాన్రు నా పార్ణముకొరకు 

పొంచియునన్వారు కూడి ఆలోచన చేయుచునాన్రు. 

కీరత్నలు 94:21 => దుషు ట్లు నీతిమంతుల పార్ణము తీయుటకై వారిమీద పడుదురు దోషులని 

నిరోద్షులకు మరణము విధించుదురు.  

కీరత్నలు 119:110 => ననున్ పటుట్కొనుటకై భకిత్హీనులు ఉరియొడిడ్రి అయినను నీ 

ఉపదేశములనుండి నేను తొలగి తిరుగుటలేదు. 

సామెతలు 6:17 => అవేవనగా, అహంకార దృషిట్యు కలల్లాడు నాలుకయు నిరపరాధులను చంపు 

చేతులును 

సామెతలు 13:2 => నోటి ఫలముచేత మనుషుయ్డు మేలు ననుభవించును విశావ్సఘాతకులు 

బలాతాక్రము చేత నశించుదురు. 

సామెతలు 13:20 => జాఞ్నుల సహవాసము చేయువాడు జాఞ్నము గలవాడగును. మూరు ఖ్ల 

సహవాసము చేయువాడు చెడిపోవును. 

సామెతలు 24:1 => దురజ్నులను చూచి మతస్రపడకుము వారి సహవాసము కోరకుము 
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సామెతలు 24:15 => భకిత్హీనుడా, నీతిమంతుని నివాసమునొదద్ పొంచియుండకుము వాని 

విశర్మసథ్లమును పాడుచేయకుము. 

సామెతలు 29:24 => దొంగతో పాలుకూడువాడు తనకుతానే పగవాడు అటిట్వాడు ఒటుట్ పెటిట్నను 

సంగతి చెపప్డు. 

పర్సంగి 5:13 => సూరుయ్ని కిర్ంద మనసుస్నకు ఆయాసకరమైనదొకటి జరుగుట నేను చూచితిని. 

అదేదనగా ఆసిత్గలవాడు తన ఆసిత్ని దాచిపెటుట్కొని తనకు నాశనము తెపిప్ంచుకొనును. 

యిరిమ్యా 5:27 => పంజరము పిటట్లతో నిండియుండునటుల్ వారి యిండుల్ కపటముతో 

నిండియునన్వి, దానిచేతనే వారు గొపప్వారును ఐశవ్రయ్వంతులును అగుదురు. 

యెహెజేక్లు 38:11 => నీవు దురాలోచనచేసి ఇటల్నుకొందువు నేను పార్కారములులేని 

గార్మములుగల దేశముమీదికి పోయెదను, పార్కారములును అడ డ్గడియలును గవునులునులేని 

దేశముమీదికి పోయెదను, నిమమ్ళముగాను నిరభ్యముగాను నివసించు వారిమీదికి పోయెదను. 

హోషేయ 6:9 => బందిపోటు దొంగలు పొంచియుండునటుల్ యాజకులు పొంచియుండి షెకెము 

మారగ్ములో నరహతయ్ చేసెదరు; వారు ఘోరమైన కాముకతవ్ము జరిగించువారై యునాన్రు, 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 20:3 => అతడు అకక్డ మూడునెలలు గడిపి ఓడయెకిక్ సిరియకు 

వెళల్వలెనని యుండగా అతని విషయమై యూదులు కుటర్ చేయుచునన్ందున మాసిదోనియ మీదుగా 

తిరిగిరావలెనని నిశచ్యించుకొనెను. 

వచనము 15 

నా కుమారుడా, నీవు వారి మారగ్మున పోకుము వారి తోర్వలయందు నడువకుండ నీ పాదము 

వెనుకకు తీసికొనుము. 

కీరత్నలు 35:25 => ఆహా మా ఆశ తీరెను అని మనసుస్లో వారు అనుకొనకపోదురు గాక వాని 

మింగివేసితిమని వారు చెపుప్కొనక యుందురుగాక  

కీరత్నలు 56:1 => దేవా, ననున్ కరుణింపుము మనుషుయ్లు ననున్ మింగవలెననియునాన్రు దినమెలల్ 

వారు పోరాడుచు ననున్ బాధించుచునాన్రు. 
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కీరత్నలు 56:2 => అనేకులు గరివ్ంచి నాతో పోరాడుచునాన్రు దినమెలల్ నాకొరకు పొంచియునన్వారు 

ననున్ మింగవలెనని యునాన్రు 

కీరత్నలు 57:3 => ఆయన ఆకాశమునుండి ఆజఞ్ ఇచిచ్ ననున్ రకిష్ంచును ననున్ మింగగోరువారు 

దూషణలు పలుకునపుప్డు దేవుడు తన కృపాసతయ్ములను పంపును.(సెలా.) 

కీరత్నలు 124:3 => యెహోవా మనకు తోడైయుండనియెడల వారు మనలను పార్ణముతోనే 

మింగివేసియుందురు 

యిరిమ్యా 51:34 => బబులోనురాజైన నెబుకదెర్జరు మముమ్ను మింగివేసెను మముమ్ను 

నుగుగ్చేసెను, మముమ్ను వటిట్కుండవలె ఉంచియునాన్డు భుజంగము మింగునటుల్ మముమ్ను మింగెను 

మా శేర్షఠ్పదారథ్ములతో తన పొటట్ నింపుకొని మముమ్ను పారవేసియునాన్డు.  

విలాపవాకయ్ములు 2:5 => పర్భువు శతుర్వాయెను ఆయన ఇశార్యేలును నిరూమ్లము చేసియునాన్డు 

దాని నగరులనిన్టిని నాశనము చేసియునాన్డు దాని కోటలను పాడుచేసియునాన్డు యూదాకుమారికి 

అధిక దుఃఖపర్లాపములను ఆయన కలుగజేసియునాన్డు.  

విలాపవాకయ్ములు 2:16 => నీ శతుర్వులందరు నినున్చూచి నోరుతెరచెదరు వారు ఎగతాళిచేసి 

పండుల్కొరుకుచు దాని మింగివేసియునాన్ము ఇదేగదా మనము కనిపెటిట్న దినము అది తటసిథ్ంచెను, 

దాని మనము చూచియునాన్ము అని యనుకొనెదరు.  

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

ఊడదీసి వారి యెముకలమీది మాంసము చీలుచ్చుందురు. 

మీకా 3:3 => నా జనుల మాంసమును భుజించుచు వారి చరమ్మును ఒలిచి వారి యెముకలను 

విరిచి, ఒకడు కుండలోవేయు మాంసమును ముకక్లు చేయునటుట్ బానలోవేయు మాంసముగా వారిని 

తుతుత్నియలుగా పగులగొటిట్యునాన్రు. 

కీరత్నలు 5:9 => వారి నోట యథారథ్త లేదు వారి అంతరంగము నాశనకరమైన గుంట వారి 

కంఠము తెరచిన సమాధి వారు నాలుకతో ఇచచ్కములాడుదురు. 

రోమీయులకు 3:13 => వారి గొంతుక తెరచిన సమాధి, తమ నాలుకతో మోసము చేయుదురు; 

వారి పెదవుల కిర్ంద సరప్విషమునన్ది 
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సంఖాయ్కాండము 16:30 => అయితే యెహోవా గొపప్ వింత పుటిట్ంచుటవలన వారు పార్ణములతో 

పాతాళములో కూలునటుల్ భూమి తన నోరుతెరచి వారిని వారికి కలిగిన సమసత్మును 

మింగివేసినయెడల వారు యెహోవాను అలక్షయ్ము చేసిరని మీకు తెలియుననెను. 

సంఖాయ్కాండము 16:31 => అతడు ఆ మాటలనిన్యు చెపిప్ చాలించగానే వారి కిర్ంది నేల 

నెరవిడిచెను. 

సంఖాయ్కాండము 16:32 => భూమి తన నోరు తెరచి వారిని వారి కుటుంబములను కోరహు 

సంబంధులందరిని వారి సమసత్ సంపాదయ్మును మింగివేసెను. 

సంఖాయ్కాండము 16:33 => వారును వారి సంబంధులందరును పార్ణముతో పాతాళములో కూలిరి; 

భూమి వారిని మింగివేసెను; వారు సమాజములో ఉండకుండ నశించిరి. 

సంఖాయ్కాండము 26:10 => ఆ సమూహపువారు మృతిబొందినపుప్డు అగిన్ రెండువందల 

ఏబదిమందిని భకిష్ంచినందునను, భూమి తన నోరుతెరచి వారిని కోరహును మింగివేసినందునను, 

వారు దృషాట్ంతములైరి. 

కీరత్నలు 28:1 => యెహోవా, నేను నీకు మొఱఱ్పెటుట్చునాన్ను నా ఆశర్యదురగ్మా, మౌనముగా 

ఉండక నా మనవి ఆలకింపుము నీవు మౌనముగా నుండినయెడల నేను సమాధిలోనికి దిగువారివలె 

అగుదును.  

కీరత్నలు 143:7 => యెహోవా, నా ఆతమ్ కీష్ణించుచునన్ది తవ్రగా నాకు ఉతత్రమిముమ్ నేను 

సమాధిలోనికి దిగువారివలె కాకుండునటుల్ నీ ముఖమును నాకు మరుగుచేయకుము 

ఆదికాండము 27:41 => తన తండిర్ యాకోబుకిచిచ్న దీవెన నిమితత్ము ఏశావు అతనిమీద 

పగపటెట్ను. మరియు ఏశావు నా తండిర్నిగూరిచ్న దుఃఖదినములు సమీపముగా నునన్వి; అపుప్డు నా 

తముమ్డైన యాకోబును చంపెదననుకొనెను. 

ఆదికాండము 34:23 => వారి మందలు వారి ఆసిత్ వారి పశువులనిన్యు మనవగును గదా; 

ఎటల్యినను మనము వారి మాటకు ఒపుప్కొందము, అపుప్డు వారు మనలో నివసించెదరనగా 
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ఆదికాండము 37:20 => వీని చంపి యికక్డనునన్ ఒక గుంటలో పారవేసి, దుషట్మృగము వీని 

తినివేసెనని చెపుప్దము, అపుప్డు వీని కలలేమగునో చూతము రండని ఒకనితో ఒకడు 

మాటలాడుకొనిరి. 

నాయ్యాధిపతులు 9:25 => ఎటల్నగా షెకెము యజమానులు కొండ శిఖరములమీద అతనికొరకు 

మాటుగాండల్ను ఉంచి, ఆ మారగ్మున తమకు సమీపించినవారి నందరిని దోచుకొనిరి; అది 

అబీమెలెకునకు తెలుపబడెను. 

నాయ్యాధిపతులు 9:48 => అబీమెలెకును అతనితో నునన్ జనులందరును సలోమ్ను కొండనెకిక్ 

అబీమెలెకు గొడ డ్లిని చేత పటుట్కొని చెటల్నుండి పెదద్ కొమమ్ను నరికి యెతిత్ భుజముమీద పెటుట్కొని నేను 

దేనిచేయుట మీరు చూచితిరో మీరును నేను చేసినటుట్గా దానిని తవ్రగా చేయుడని తనతోనునన్ 

జనులతో చెపెప్ను. 

యోబు 20:18 => దేనికొరకు వారు పర్యాసపడి సంపాదించియుండిరో దానిని వారు అనుభవింపక 

మరల అపప్గించెదరు వారు సంపాదించిన ఆసిత్కొలది వారికి సంతోషముండదు 

యోబు 31:31 => అతడు పెటిట్న భోజనము తిని, తృపిత్ పొందనివానిని చూపింపగలవారెవరని నా 

గుడారమందు నివసించువారు పలుకనియెడలను  

కీరత్నలు 10:8 => తామునన్ పలెల్లయందలి మాటుచోటులలో పొంచియుందురు చాటైన సథ్లములలో 

నిరపరాధులను చంపుదురు వారి కనున్లు నిరాధారులను పటుట్కొనవలెనని పొంచి చూచును. 

కీరత్నలు 83:4 => వారు ఇశార్యేలను పేరు ఇకను జాఞ్పకము రాకపోవునటుల్ జనముగా నుండకుండ 

వారిని సంహరించుదము రండని చెపుప్కొనుచునాన్రు. 

కీరత్నలు 119:110 => ననున్ పటుట్కొనుటకై భకిత్హీనులు ఉరియొడిడ్రి అయినను నీ 

ఉపదేశములనుండి నేను తొలగి తిరుగుటలేదు. 

యెషయా 5:14 => అందుచేతనే పాతాళము గొపప్ ఆశపెటుట్కొని అపరిమితముగా తన నోరు 

తెరచుచునన్ది వారిలో ఘనులును సామానుయ్లును ఘోషచేయువారును హరిష్ంచువారును 

పడిపోవుదురు. 
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యెషయా 49:19 => నివాసులు విసత్రించినందున పాడైన నీ చోటుల్ను బీటి సథ్లములును నాశనము 

చేయబడిన నీ భూమియు వారికి ఇరుకుగా ఉండును నినున్ మింగివేసినవారు దూరముగా ఉందురు.  

యెహెజేక్లు 28:8 => నినున్ పాతాళములో పడవేతురు, సముదర్ములో మునిగి చచిచ్నవారివలెనే 

నీవు చతుత్వు. 

యెహెజేక్లు 36:3 => వచనమెతిత్ ఈలాగు పర్వచింపుము పర్భువగు యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా 

శేషించిన అనయ్జనులకు మీరు సావ్ధీనులగునటుల్గాను, నిందించువారిచేత జనుల దృషిట్కి మీరు 

అపహాసాయ్సప్దమగునటుల్గాను, నలుదికుక్ల మీ శతుర్వులు మిమమ్ను పటుట్కొన నాశించి మిముమ్ను 

పాడుచేసియునాన్రు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 23:15 => అయితే పౌలు మేనలుల్డు వారు పొంచియునాన్రని విని వచిచ్ 

కోటలో పర్వేశించి పౌలుకు ఆ సంగతి తెలిపెను. 

2 కొరిందీయులకు 2:7 => గనుక మీరిక వానిని శికిష్ంపక క్షమించి ఆదరించుట మంచిది. 

లేనియెడల ఒకవేళ వాడు అతయ్ధికమైన దుఃఖములో మునిగిపోవును. 

వచనము 16 

కీడు చేయుటకై వారి పాదములు పరుగులెతుత్ను నరహతయ్ చేయుటకై వారు తవ్రపడుచుందురు. 

సామెతలు 1:19 => ఆశాపాతకులందరి గతి అటిట్దే దానిని సీవ్కరించువారి పార్ణము అది తీయును. 

యోబు 24:2 => సరిహదుద్ రాళల్ను తీసివేయువారు కలరు వారు అకర్మముచేసి మందలను 

ఆకర్మించుకొని వాటిని మేపుదురు. 

యోబు 24:3 => తండిర్లేనివారి గాడిదను తోలివేయుదురు విధవరాలి యెదుద్ను తాకటుట్గా 

తీసికొందురు 

యెషయా 10:13 => అతడు నేను వివేకిని నా బాహుబలముచేతను నాబుదిధ్చేతను ఆలాగు చేసితిని 

నేను జనముల సరిహదుద్లను మారిచ్ వారి ఖజానాలను దోచుకొంటిని మహా బలిషుఠ్డనై 

సింహాసనాసీనులను తోర్సివేసితిని  
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యెషయా 10:14 => పకిష్గూటిలో ఒకడు చెయియ్ వేసినటుట్ జనముల ఆసిత్ నాచేత చికెక్ను. ఒకడు 

విడువబడిన గుడల్ను ఏరుకొనునపుప్డు రెకక్ను ఆడించునదియైనను నోరు తెరచునదియైనను 

కిచకిచలాడునదియైనను లేకపోవునటుల్ నిరభయ్ంతరముగా నేను సరవ్లోకమును ఏరుకొనుచునాన్నని 

అనుకొనును.  

యిరిమ్యా 22:16 => అతడు దీనులకును దరిదుర్లకును నాయ్యము తీరుచ్చు సుఖముగా బర్దికెను, 

ఆలాగున చేయుటే ననున్ తెలిసికొనుట కాదా? యిదే యెహోవా వాకుక్. 

యిరిమ్యా 22:17 => అయితే నీ దృషిట్యు నీ కోరికయు అనాయ్యముగా లాభము 

సంపాదించుకొనుటయందే, నిరపదాధుల రకత్ము ఒలికించుటయందే నిలిచియునన్వి. అందుకొరకే 

నీవు జనులను బాధించుచునాన్వు, అందుకొరకే బలాతాక్రము చేయుచునాన్వు. 

నహూము 2:12 => తన పిలల్లకు కావలసినంత చీలిచ్వేయుచు, ఆడుసింహములకును కావలసినంత 

గొంతుక నొకిక్పటుట్చు, తన గుహలను ఎరతోను తన నివాసములను వేటాడిపటిట్న యెరతోను నింపిన 

సింహమేమాయెను? 

హగగ్యి 2:9 => ఈ కడవరి మందిరము యొకక్ మహిమ మునుపటి మందిరముయొకక్ మహిమను 

మించునని సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డు. ఈ సథ్లమందు నేను 

సమాధానము నిలుప ననుగర్హించెదను; ఇదే సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా వాకుక్. 

లూకా 12:15 => మరియు ఆయన వారితో మీరు ఏవిధమైన లోభమునకు ఎడమియయ్క 

జాగర్తత్పడుడి; ఒకని కలిమి విసత్రించుట వాని జీవమునకు మూలము కాదనెను. 

1 తిమోతి 6:9 => ధనవంతులగుటకు అపేకిష్ంచువారు శోధనలోను, ఉరిలోను, అవివేక 

యుకత్ములును హానికరములునైన అనేక దురాశలలోను పడుదురు. అటిట్వి మనుషుయ్లను నషట్ములోను 

నాశనములోను ముంచివేయును. 

1 తిమోతి 6:10 => ఎందుకనగా ధనాపేక్ష సమసత్మైన కీడులకు మూలము; కొందరు దానిని 

ఆశించి విశావ్సము నుండి తొలగిపోయి నానాబాధలతో తముమ్ను తామే పొడుచుకొనిరి. 

పర్కటన 18:9 => దానితో వయ్భిచారము చేసి సుఖభోగములను అనుభవించిన భూరాజులు దాని 

బాధ చూచి భయాకార్ంతులై దూరమున నిలువబడి దాని దహనధూమమును చూచునపుప్డు 
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పర్కటన 18:10 => దాని విషయమై రొముమ్ కొటుట్కొనుచు ఏడుచ్చు--అయోయ్, అయోయ్, బబులోను 

మహా పటట్ణమా, బలమైన పటట్ణమా, ఒకక్ గడియలోనే నీకు తీరుప్ వచెచ్నుగదా అని చెపుప్కొందురు. 

పర్కటన 18:11 => లోకములోని వరత్కులును, ఆ పటట్ణమును చూచి యేడుచ్చు, తమ సరకులను, 

అనగా బంగారు వెండి రతన్ములు ముతయ్ములు సనన్పు నారబటట్లు ఊదా రంగు బటట్లు పటుట్బటట్లు 

రకత్వరణ్పు బటట్లు మొదలైన సరకులను, 

పర్కటన 18:12 => పర్తి విధమైన దబబ్మార్నును పర్తి విధమైన దంతపు వసుత్వులను, మికిక్లి 

విలువగల కఱఱ్ యితత్డి యినుము చలువరాళుల్ మొదలైనవాటితో చేయబడిన పర్తివిధమైన వసుత్వులను, 

పర్కటన 18:13 => దాలిచ్నిచెకక్ ఓమము ధూపదర్వయ్ములు అతత్రు సాంబార్ణి దార్కాష్రసము నూనె 

మెతత్ని పిండి గోదుమలు పశువులు గొఱఱ్లు మొదలగు వాటిని, గుఱఱ్ములను రథములను దాసులను 

మనుషుయ్ల పార్ణములను ఇకమీదట ఎవడును కొనడు;  

పర్కటన 18:14 => నీ పార్ణమునకు ఇషట్మైన ఫలములు నినున్ విడిచిపోయెను, రుచయ్మైనవనిన్యు 

దివయ్మైనవనిన్యు నీకు దొరకకుండ నశించిపోయినవి, అవి యికమీదట కనబడనే కనబడవని 

చెపుప్కొనుచు, దానిగూరిచ్ దుఃఖపడుదురు. 

పర్కటన 18:15 => ఆ పటట్ణముచేత ధనవంతులైన యీ సరకుల వరత్కులు ఏడుచ్చు దుఃఖపడుచు  

పర్కటన 18:16 => అయోయ్, అయోయ్, సనన్పు నారబటట్లను ధూమర్ రకత్వరణ్పు వసత్రములను 

ధరించుకొని, బంగారముతోను రతన్ములతోను ముతయ్ములతోను అలంకరింపబడిన మహా పటట్ణమా, 

యింత ఐశవ్రయ్ము ఒకక్ గడియలోనే పాడై పోయెనే అని చెపుప్కొనుచు దాని భాదను చూచి 

భయకార్ంతులై దూరముగా నిలుచుందురు 

ఆదికాండము 27:41 => తన తండిర్ యాకోబుకిచిచ్న దీవెన నిమితత్ము ఏశావు అతనిమీద 

పగపటెట్ను. మరియు ఏశావు నా తండిర్నిగూరిచ్న దుఃఖదినములు సమీపముగా నునన్వి; అపుప్డు నా 

తముమ్డైన యాకోబును చంపెదననుకొనెను. 

ఆదికాండము 34:23 => వారి మందలు వారి ఆసిత్ వారి పశువులనిన్యు మనవగును గదా; 

ఎటల్యినను మనము వారి మాటకు ఒపుప్కొందము, అపుప్డు వారు మనలో నివసించెదరనగా 

నిరగ్మకాండము 20:15 => దొంగిలకూడదు. 
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సామెతలు 8:21 => ననున్ పేర్మించువారిని ఆసిత్కరత్లుగా చేయుదును వారి నిధులను నింపుదును. 

వచనము 17 

పకిష్ చూచుచుండగా వల వేయుట వయ్రథ్ము. 

ఈ వచనమునకు రిఫరెనస్ లు లేవు 

వచనము 18 

వారు సవ్నాశనమునకే పొంచియుందురు తముమ్ను తామే పటుట్కొనుటకై దాగియుందురు. 

సామెతలు 4:14 => భకిత్హీనుల తోర్వను చేరకుము దుషు ట్ల మారగ్మున నడువకుము. 

సామెతలు 4:15 => దానియందు పర్వేశింపక తపిప్ంచుకొని తిరుగుము. దానినుండి తొలగి 

సాగిపొముమ్. 

సామెతలు 9:6 => ఇక జాఞ్నము లేనివారై యుండక బర్దుకుడి తెలివి కలుగజేయు మారగ్ములో 

చకక్గా నడువుడి. 

సామెతలు 13:20 => జాఞ్నుల సహవాసము చేయువాడు జాఞ్నము గలవాడగును. మూరు ఖ్ల 

సహవాసము చేయువాడు చెడిపోవును. 

కీరత్నలు 1:1 => దుషు ట్ల ఆలోచనచొపుప్న నడువకపాపుల మారగ్మున నిలువక అపహాసకులు 

కూరుచ్ండు చోటను కూరుచ్ండక 

కీరత్నలు 26:4 => పనికిమాలినవారితో నేను సాంగతయ్ము చేయను వేషధారులతో పొందుచేయను. 

కీరత్నలు 26:5 => దుషు ట్ల సంఘము నాకు అసహయ్ము భకిత్హీనులతో సాంగతయ్ము చేయను 

2 కొరిందీయులకు 6:17 => కావున మీరు వారి మధయ్నుండి బయలువెడలి పర్తేయ్కముగా ఉండుడి; 

అపవితర్మైన దానిని ముటట్కుడని పర్భువు చెపుప్చునాన్డు. 

సామెతలు 4:27 => నీవు కుడితటుట్కైనను ఎడమతటుట్కైనను తిరుగకుము నీ పాదమును కీడునకు 

దూరముగా తొలగించుకొనుము. 

సామెతలు 5:8 => జారసతరీ యుండు ఛాయకు పోక నీ మారగ్ము దానికి దూరముగా చేసికొనుము 

దాని యింటి వాకిటి దగగ్రకు వెళల్కుము. 
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కీరత్నలు 119:101 => నేను నీ వాకయ్ము ననుసరించునటుల్ దుషట్మారగ్ములనిన్టిలోనుండి నా 

పాదములు తొలగించుకొనుచునాన్ను 

యిరిమ్యా 14:10 => యెహోవా ఈ జనులతో ఈ మాట సెలవిచుచ్చునాన్డు ఈ జనులు తమ 

కాళల్కు అడ డ్ములేకుండ తిరుగులాడుటకు ఇచఛ్గలవారు గనుక యెహోవా వారిని అంగీకరింపడు; 

ఇపుప్డు ఆయన వారి అకర్మమును జాఞ్పకము చేసికొనును; వారి పాపములనుబటిట్ వారిని శికిష్ంచును. 

ఆదికాండము 39:10 => దినదినము ఆమె యోసేపుతో మాటలాడుచుండెను గాని అతడు ఆమెతో 

శయనించుటకైనను ఆమెతో నుండుటకైనను ఆమె మాట వినన్వాడు కాడు. 

ఆదికాండము 39:12 => అపుప్డామె ఆతని వసత్రము పటుట్కొని తనతో శయనింపుమని చెపప్గా 

అతడు తన వసత్రమును ఆమెచేతిలో విడిచిపెటిట్ తపిప్ంచుకొని బయటికి పారిపోయెను. 

ఆదికాండము 49:6 => నా పార్ణమా, వారి ఆలోచనలో చేరవదుద్ నా ఘనమా, వారి సంఘముతో 

కలిసికొనవదుద్ వారు, కోపమువచిచ్ మనుషుయ్లను చంపిరి తమ సేవ్చఛ్చేత ఎదుద్ల గుదికాలి 

నరములను తెగగొటిట్రి. 

నిరగ్మకాండము 23:2 => దుషాక్రయ్ము జరిగించుటకై సమూహమును వెంబడించవదుద్, 

నాయ్యమును తిర్పిప్వేయుటకు సమూహముతో చేరి వాయ్జెయ్ములో సాక్షయ్ము పలుకకూడదు; 

సంఖాయ్కాండము 22:21 => ఉదయమున బిలాము లేచి తన గాడిదకు గంతకటిట్ మోయాబు 

అధికారులతో కూడ వెళె ల్ను. 

యోబు 34:8 => అతడు చెడుతనము చేయువారికి చెలికాడాయెను భకిత్హీనులకు సహవాసి 

ఆయెను. 

సామెతలు 1:8 => నా కుమారుడా, నీ తండిర్ ఉపదేశము ఆలకింపుము నీ తలిల్ చెపుప్ బోధను 

తోర్సివేయకుము. 

సామెతలు 3:31 => బలాతాక్రము చేయువాని చూచి మతస్రపడకుము వాడు చేయు కిర్యలను 

ఏమాతర్మును చేయగోరవదుద్ 

యెషయా 8:11 => ఈ జనులమారగ్మున నడువకూడదని యెహోవా బహు బలముగా నాతో 

చెపిప్యునాన్డు; ననున్ గదిద్ంచి యీ మాట సెలవిచెచ్ను 
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1 దెసస్లోనీకయులకు 2:11 => తన రాజయ్మునకును మహిమకును మిముమ్ను పిలుచుచునన్ 

దేవునికి తగినటుట్గా మీరు నడుచుకొనవలెనని మేము మీలో పర్తివానిని హెచచ్రించుచు, ధైరయ్పరచుచు 

సాక్షయ్మిచుచ్చు, 

వచనము 19 

ఆశాపాతకులందరి గతి అటిట్దే దానిని సీవ్కరించువారి పార్ణము అది తీయును. 

సామెతలు 4:16 => అటిట్వారు కీడుచేయనిది నిదిర్ంపరు ఎదుటివారిని పడదోర్యనిది వారికి 

నిదర్రాదు. 

సామెతలు 6:18 => దురోయ్చనలు యోచించు హృదయమును కీడు చేయుటకు తవ్రపడి పరుగులెతుత్ 

పాదములును 

యెషయా 59:7 => వారి కాళుల్ పాపముచేయ పరుగెతుత్చునన్వి నిరపరాధులను చంపుటకు అవి 

తవ్రపడును వారి తలంపులు పాపహేతుకమైన తలంపులు పాడును నాశనమును వారి తోర్వలలో 

ఉనన్వి  

రోమీయులకు 3:5 => మన దురీన్తి దేవుని నీతికి పర్సిదిధ్ కలుగజేసినయెడల ఏమందుము? ఉగర్తను 

చూపించు దేవుడు అనాయ్యసుథ్డగునా? నేను మనుషయ్రీతిగా మాటలాడుచునాన్ను; 

ఆదికాండము 27:41 => తన తండిర్ యాకోబుకిచిచ్న దీవెన నిమితత్ము ఏశావు అతనిమీద 

పగపటెట్ను. మరియు ఏశావు నా తండిర్నిగూరిచ్న దుఃఖదినములు సమీపముగా నునన్వి; అపుప్డు నా 

తముమ్డైన యాకోబును చంపెదననుకొనెను. 

ఆదికాండము 37:20 => వీని చంపి యికక్డనునన్ ఒక గుంటలో పారవేసి, దుషట్మృగము వీని 

తినివేసెనని చెపుప్దము, అపుప్డు వీని కలలేమగునో చూతము రండని ఒకనితో ఒకడు 

మాటలాడుకొనిరి. 

ఆదికాండము 49:6 => నా పార్ణమా, వారి ఆలోచనలో చేరవదుద్ నా ఘనమా, వారి సంఘముతో 

కలిసికొనవదుద్ వారు, కోపమువచిచ్ మనుషుయ్లను చంపిరి తమ సేవ్చఛ్చేత ఎదుద్ల గుదికాలి 

నరములను తెగగొటిట్రి. 
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నిరగ్మకాండము 1:22 => అయితే ఫరో హెబీర్యులలో పుటిట్న పర్తి కుమారుని నదిలో పారవేయుడి, 

పర్తి కుమారెత్ను బర్దుకనియుయ్డి అని తన జనులందరికి ఆజాఞ్పించెను. 

సంఖాయ్కాండము 22:21 => ఉదయమున బిలాము లేచి తన గాడిదకు గంతకటిట్ మోయాబు 

అధికారులతో కూడ వెళె ల్ను. 

సంఖాయ్కాండము 22:40 => బాలాకు ఎడల్ను గొఱఱ్లను బలిగా అరిప్ంచి, కొంతభాగము 

బిలాముకును అతనియొదద్నునన్ అధికారులకును పంపెను. 

1 సమూయేలు 23:14 => అయితే దావీదు అరణయ్ములోని కొండసథ్లముల యందును, జీఫు అను 

అరణయ్మున ఒక పరవ్తమందును నివాసము చేయుచుండెను; సౌలు అనుదినము అతని వెదకినను 

దేవుడు సౌలు చేతికి అతని నపప్గించలేదు. 

1 సమూయేలు 23:23 => మీరు బహు జాగర్తత్గానుండి, అతడుండు మరుగు తావులను 

కనిపెటిట్యునన్ సంగతియంత నాకు తెలియజేయుటకై మరల నాయొదద్కు తపప్క రండి, అపుప్డు నేను 

మీతో కూడా వతుత్ను, అతడు దేశములో ఎకక్డనుండినను యూదావారందరిలో నేను అతని వెదకి 

పటుట్కొందును. 

2 సమూయేలు 17:1 => దావీదు అలసటనొంది బలహీనముగా నునాన్డు గనుక 

ఎసేత్రు 3:15 => అంచెవారు రాజాజఞ్చేత తవ్రపెటట్బడి బయలువెళి ల్రి. ఆ యాజఞ్ షూషను కోటలో 

ఇయయ్బడెను, దాని విని షూషను పటట్ణము కలతపడెను. అంతట రాజును హామానును విందుకు 

కూరుచ్ండిరి. 

కీరత్నలు 26:10 => వారి చేతిలో దుషాక్రయ్ములు కలవు వారి కుడిచెయియ్ లంచములతో 

నిండియునన్ది. 

కీరత్నలు 59:4 => నాయందు ఏ అకర్మమును లేకునన్ను వారు పరుగులెతిత్ సిదధ్పడుచునాన్రు ననున్ 

కలిసికొనుటకై మేలొక్నుము. 

కీరత్నలు 94:21 => దుషు ట్లు నీతిమంతుల పార్ణము తీయుటకై వారిమీద పడుదురు దోషులని 

నిరోద్షులకు మరణము విధించుదురు.  
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సామెతలు 1:11 => మాతోకూడ రముమ్ మనము పార్ణము తీయుటకై పొంచియుందము నిరోద్షియైన 

యొకని పటుట్కొనుటకు దాగియుందము 

సామెతలు 11:19 => యథారథ్మైన నీతి జీవదాయకము దుషట్కిర్యలు విడువక చేయువాడు తన 

మరణమునకే చేయును 

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

తపిప్పోవును. ఒకని మూరఖ్త వాని పర్వరత్నను తారుమారు చేయును 

యిరిమ్యా 41:7 => అయితే వారు ఆ పటట్ణము మధయ్ను పర్వేశించినపుప్డు నెతనాయ్ కుమారుడైన 

ఇషామ్యేలును అతనితోకూడ ఉనన్వారును వారిని చంపి గోతిలో పడవేసిరి. 

మతత్యి 14:8 => అపుప్డామె తనతలిల్చేత పేర్రేపింపబడినదై బాపిత్సమ్మిచుచ్ యోహాను తలను ఇకక్డ 

పళె ల్ములో పెటిట్ నాకిపిప్ంచుమని యడిగెను. 

మారుక్ 6:25 => వెంటనే ఆమె తవ్రగా రాజునొదద్కు వచిచ్ బాపిత్సమ్మిచుచ్ యోహాను తల పళె ల్ములో 

పెటిట్ యిపుప్డే నాకిపిప్ంపగోరుచునాన్నని చెపెప్ను. 

యోహాను 13:27 => వాడు ఆ ముకక్ పుచుచ్కొనగానే సాతాను వానిలో పర్వేశించెను. యేసు నీవు 

చేయుచునన్ది తవ్రగా చేయుమని వానితో చెపప్గా 

యోహాను 18:28 => వారు కయపయొదద్నుండి అధికారమందిరమునకు యేసును తీసికొనిపోయిరి. 

అపుప్డు ఉదయమాయెను గనుక వారు మైలపడకుండ పసాక్ను భుజింపవలెనని 

అధికారమందిరములోనికి వెళల్లేదు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 23:15 => అయితే పౌలు మేనలుల్డు వారు పొంచియునాన్రని విని వచిచ్ 

కోటలో పర్వేశించి పౌలుకు ఆ సంగతి తెలిపెను. 

రోమీయులకు 3:15 => రకత్ము చిందించుటకు వారి పాదములు పరుగెతుత్చునన్వి. 

వచనము 20 

జాఞ్నము వీధులలో కేకలు వేయుచునన్ది సంతవీధులలో బిగగ్రగా పలుకుచునన్ది 
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సామెతలు 7:23 => తనకు పార్ణహానికరమైనదని యెరుగక ఉరియొదద్కు పకిష్ తవ్రపడునటుల్ను వాని 

గుండెను అంబు చీలుచ్వరకు వాడు దానివెంట పోయెను. 

యోబు 35:11 => భూజంతువులకంటె మనకు ఎకుక్వ బుదిధ్నేరుప్చు ఆకాశపకుష్లకంటె మనకు 

ఎకుక్వ జాఞ్నము కలుగజేయుచు ననున్ సృజించిన దేవుడు ఎకక్డనునాన్డని అనుకొను వారెవరును 

లేరు. 

యెషయా 1:3 => ఎదుద్ తన కామందు నెరుగును గాడిద సొంతవాని దొడిడ్ తెలిసికొనును 

ఇశార్యేలుకు తెలివిలేదు నాజనులు యోచింపరు 

యిరిమ్యా 8:7 => ఆకాశములకెగురు సంకుబుడి కొంగయైనను తన కాలము నెరుగును, తెలల్ 

గువవ్యు మంగలకతిత్ పిటట్యు ఓదెకొరుకును తాము రావలసిన కాలమును ఎరుగును, అయితే నా 

పర్జలు యెహోవా నాయ్యవిధిని ఎరుగరు. 

సామెతలు 6:5 => వేటకాని చేతినుండి లేడి తపిప్ంచుకొనునటుల్ను ఎరుకువాని చేతినుండి పకిష్ 

తపిప్ంచుకొనునటుల్ను తపిప్ంచుకొనుము. 

సామెతలు 6:6 => సోమరీ, చీమల యొదద్కు వెళుల్ము వాటి నడతలు కనిపెటిట్ జాఞ్నము 

తెచుచ్కొనుము. 

సామెతలు 12:12 => భకిత్హీనులు చెడ డ్వారికి దొరుకు దోపుడుసొముమ్ను అపేకిష్ంచుదురు 

నీతిమంతుల వేరు చిగురుచ్ను. 

సామెతలు 29:5 => తన పొరుగువానితో ఇచచ్కములాడువాడు వాని పటుట్కొనుటకు వలవేయువాడు. 

యిరిమ్యా 5:26 => నా జనులలో దుషు ట్లునాన్రు, పకుష్ల వేటకాండుర్ పొంచియుండునటుల్ వారు 

పొంచియుందురు వారు బోనులు పెటుట్దురు, మనుషుయ్లను పటుట్కొందురు. 

1 తిమోతి 6:9 => ధనవంతులగుటకు అపేకిష్ంచువారు శోధనలోను, ఉరిలోను, అవివేక 

యుకత్ములును హానికరములునైన అనేక దురాశలలోను పడుదురు. అటిట్వి మనుషుయ్లను నషట్ములోను 

నాశనములోను ముంచివేయును. 
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2 పేతురు 3:17 => పిర్యులారా, మీరు ఈ సంగతులు ముందుగా తెలిసికొనియునాన్రు గనుక 

మీరు నీతివిరోధుల తపుప్బోధవలన తొలగింపబడి, మీకు కలిగిన సిథ్రమనసుస్ను విడిచి పడిపోకుండ 

కాచుకొనియుండుడి. 

వచనము 21 

గొపప్ సందడిగల సథ్లములలో పర్కటన చేయుచునన్ది పురదావ్రములలోను పటట్ణములోను జాఞ్నము 

పర్చురించుచు తెలియజేయుచునన్ది  

సామెతలు 5:22 => దుషు ట్ని దోషములు వానిని చికుక్లబెటుట్ను వాడు తన పాపపాశములవలన 

బంధింపబడును. 

సామెతలు 5:23 => శిక్ష లేకయే అటిట్వాడు నాశనమగును అతిమూరు ఖ్డై వాడు తోర్వ తపిప్పోవును. 

సామెతలు 9:17 => అది తెలివిలేని వాడొకడు వచుచ్ట చూచి దొంగిలించిన నీళుల్ తీపి చాటున తినిన 

భోజనము రుచి అని చెపుప్ను. 

సామెతలు 9:18 => అయితే అచచ్ట పేర్తలునాన్రనియు దాని ఇంటికి వెళుల్వారు పాతాళకూపములో 

ఉనాన్రనియు వారికి ఎంతమాతర్మును తెలియలేదు. 

సామెతలు 28:17 => పార్ణము తీసి దోషము కటుట్కొనినవాడు గోతికి పరుగెతుత్చునాన్డు ఎవరును 

అటిట్వానిని ఆపకూడదు. 

ఎసేత్రు 7:10 => కాగా హామాను మొరెద్కైకి సిదధ్ముచేసిన ఉరి కొయయ్మీద వారు అతనినే ఉరితీసిరి. 

అపుప్డు రాజు యొకక్ ఆగర్హము చలాల్రెను. 

కీరత్నలు 7:14 => పాపమును కనుటకు వాడు పర్సవవేదన పడుచునాన్డు చేటును గరభ్మున 

ధరించినవాడై అబదద్మును కనియునాన్డు. 

కీరత్నలు 7:15 => వాడు గుంటతర్వివ్ దానిని లోతుచేసియునాన్డు తాను తర్వివ్న గుంటలో తానే 

పడిపోయెను. 

కీరత్నలు 7:16 => వాడు తలంచిన చేటు వాని నెతిత్మీదికే వచుచ్ను వాడు యోచించిన బలాతాక్రము 

వాని నడినెతిత్మీదనే పడును. 
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కీరత్నలు 9:16 => యెహోవా పర్తయ్క్షమాయెను, ఆయన తీరుప్ తీరిచ్యునాన్డు. దుషు ట్లు తాము 

చేసికొనినదానిలో చికిక్యునాన్రు(హిగాగ్యోన  సెలా.) 

కీరత్నలు 55:23 => దేవా, నాశనకూపములో నీవు వారిని పడవేయుదువు రకాత్పరాధులును 

వంచకులును సగముకాలమైన బర్దుకరు. నేనైతే నీయందు నమిమ్కయుంచియునాన్ను. 

మతత్యి 27:4 => నేను నిరపరాధ రకత్మును అపప్గించి పాపము చేసితినని చెపెప్ను. వారు దానితో 

మాకేమి? నీవే చూచుకొనుమని చెపప్గా 

మతత్యి 27:5 => అతడు ఆ వెండి నాణములు దేవాలయములో పారవేసి, పోయి ఉరిపెటుట్కొనెను. 

నిరగ్మకాండము 20:13 => నరహతయ్ చేయకూడదు. 

సంఖాయ్కాండము 16:38 => పాపముచేసి తమ పార్ణములకు ముపుప్తెచుచ్కొనిన వీరి ధూపారుత్లను 

తీసికొని బలిపీఠమునకు కపుప్గా వెడలప్యిన రేకులను చేయవలెను. వారు యెహోవా సనిన్ధికి వాటిని 

తెచిచ్నందున అవి పర్తిషిఠ్తమైనవి; అవి ఇశార్యేలీయులకు ఆనవాలుగా ఉండును. 

సంఖాయ్కాండము 35:20 => వాని కనుగొనినపుప్డు వాని చంపవలెను. ఒకడు చచుచ్నటుల్ వాని 

పగపటిట్ పొడిచినను, లేక పొంచియుండి వానిమీద దేనినైనను వేసినను, లేక ఒకడు చచుచ్నటుల్ 

వైరమువలన చేతితో వాని కొటిట్నను, కొటిట్నవాడు నరహంతకుడు, నిశచ్యముగా వాని చంపవలెను. 

ఎసేత్రు 5:14 => అతని భారయ్యైన జెరెషును అతని సేన్హితులందరును ఏబది మూరల ఎతుత్గల 

యొక ఉరికొయయ్ చేయించుము; దాని మీద మొరెద్కై ఉరితీయింపబడునటుల్ రేపు నీవు రాజుతో మనవి 

చేయుము; తరువాత నీవు సంతోషముగా రాజుతో కూడ విందునకు పోదువు అని అతనితో చెపిప్రి. ఈ 

సంగతి హామానునకు యుకత్ముగా కనబడినందున అతడు ఉరికొయయ్ యొకటి సిదధ్ము చేయించెను. 

యోబు 31:31 => అతడు పెటిట్న భోజనము తిని, తృపిత్ పొందనివానిని చూపింపగలవారెవరని నా 

గుడారమందు నివసించువారు పలుకనియెడలను  

సామెతలు 1:11 => మాతోకూడ రముమ్ మనము పార్ణము తీయుటకై పొంచియుందము నిరోద్షియైన 

యొకని పటుట్కొనుటకు దాగియుందము 

సామెతలు 11:18 => భకిత్హీనుని సంపాదన వానిని మోసము చేయును నీతిని వితుత్వాడు 

శాశవ్తమైన బహుమానము నొందును. 
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సామెతలు 13:2 => నోటి ఫలముచేత మనుషుయ్డు మేలు ననుభవించును విశావ్సఘాతకులు 

బలాతాక్రము చేత నశించుదురు. 

సామెతలు 21:7 => భకిత్హీనులు నాయ్యము చేయనొలల్రు వారు చేయు బలాతాక్రము వారిని 

కొటుట్కొనిపోవును. 

యిరిమ్యా 5:26 => నా జనులలో దుషు ట్లునాన్రు, పకుష్ల వేటకాండుర్ పొంచియుండునటుల్ వారు 

పొంచియుందురు వారు బోనులు పెటుట్దురు, మనుషుయ్లను పటుట్కొందురు. 

యిరిమ్యా 17:11 => నాయ్యవిరోధముగా ఆసిత్ సంపాదించుకొనువాడు తాను పెటట్ని గుడల్ను 

పొదుగు కౌజుపిటట్వలె నునాన్డు; సగము పార్యములో వాడు దానిని విడువవలసి వచుచ్ను; అటిట్వాడు 

కడపట వాటిని విడుచుచు అవివేకిగా కనబడును. 

యిరిమ్యా 44:7 => కాబటిట్ ఇశార్యేలు దేవుడును సైనయ్ములకధిపతియునగు యెహోవా ఈలాగు 

అజఞ్ ఇచుచ్చునాన్డు ఏమియు శేషములేకుండ సతరీ పురుషులును శిశువులును చంటిబిడ డ్లును యూదా 

మధయ్నుండకుండ నిరూమ్లము చేయబడునటుల్గా మీరేల ఈ గొపప్ తపిప్దమును మీకు విరోధముగా 

చేసికొనుచునాన్రు? 

హబకూక్కు 2:10 => నీవు చాలమంది జనములను నాశనము చేయుచు నీమీద నీవే నేరసాథ్పన 

చేసియునాన్వు, నీ దురాలోచనవలన నీ యింటివారికి అవమానము తెచిచ్యునాన్వు. 

వచనము 22 

ఎటల్నగా, జాఞ్నము లేనివారలారా, మీరెనాన్ళుల్ జాఞ్నము లేనివారుగా ఉండగోరుదురు? 

అపహాసకులారా, మీరెనాన్ళుల్ అపహాసయ్ము చేయుచు ఆనందింతురు? బుదిధ్హీనులారా, మీరెనాన్ళుల్ 

జాఞ్నమును అసహియ్ంచుకొందురు?  

సామెతలు 15:27 => లోభి తన యింటివారిని బాధపెటుట్ను లంచము నసహియ్ంచుకొనువాడు 

బర్దుకును. 

సామెతలు 23:3 => అతని రుచిగల పదారథ్ములను ఆశింపకుము అవి మోసపుచుచ్ ఆహారములు. 
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సామెతలు 23:4 => ఐశవ్రయ్ము పొంద పర్యాసపడకుము నీకు అటిట్ అభిపార్యము కలిగినను దాని 

విడిచిపెటుట్ము. 

2 సమూయేలు 18:11 => యోవాబు నీవు చూచి యుంటివే, నేల కూలునటుల్ నీవతని 

కొటట్కపోతివేమి? నీవతని చంపినయెడల పది తులముల వెండియు ఒక నడికటుట్ను 

నీకిచిచ్యుందునని తనకు సమాచారము చెపిప్నవానితో అనెను. 

2 సమూయేలు 18:12 => అందుకు వాడు యౌవనుడైన అబాష్లోమును ఎవడును ముటట్కుండ 

జాగర్తత్పడుడని రాజు నీకును అబీషైకిని ఇతత్యికిని ఆజఞ్ నిచుచ్చుండగా నేను వింటిని; వెయియ్ 

తులముల వెండి నాచేతిలో పెటిట్నను రాజు కుమారుని నేను చంపను. 

2 సమూయేలు 18:13 => మోసము చేసి నేను అతని పార్ణమునకు ముపుప్ తెచిచ్నయెడల అది 

రాజునకు తెలియకపోదు, రాజు సనిన్ధిని నీవే నాకు విరోధివగుదువు గదా అని యోవాబుతో అనగా 

2 రాజులు 5:20 => అంతట దైవజనుడైన ఎలీషాకు సేవకుడగు గేహజీ సిరియనుడైన యీ 

నయమాను తీసికొనివచిచ్న వాటిని అంగీకరించుటకు నా యజమానునికి మనసుస్ లేకపోయెను గాని, 

యెహోవా జీవముతోడు నేను పరుగెతిత్కొనిపోయి అతని కలిసికొని అతనియొదద్ ఏదైనను 

తీసికొందుననుకొని 

2 రాజులు 5:21 => నయమానును కలిసికొనుటకై పోవుచుండగా, నయమాను తన వెనుకనుండి 

పరుగున వచుచ్చునన్ వానిని చూచి తన రథముమీదనుండి దిగి వానిని ఎదురొక్ని కేష్మమా అని 

అడిగెను. అతడు కేష్మమే అని చెపిప్ 

2 రాజులు 5:22 => నా యజమానుడు నాచేత వరత్మానము పంపి పర్వకత్ల శిషుయ్లలో ఇదద్రు 

యౌవనులు ఎఫార్యిము మనయ్మునుండి నాయొదద్కు ఇపుప్డే వచిచ్రిగనుక నీవు వారికొరకు రెండు 

మణుగుల వెండియు రెండు దుసుత్ల బటట్లును దయచేయుమని సెలవిచుచ్చునాన్డనెను. 

2 రాజులు 5:23 => అందుకు నయమాను నీకు అనుకూలమైతే రెటిట్ంపు వెండి తీసికొనుమని 

బతిమాలి, రెండు సంచులలో నాలుగు మణుగుల వెండి కటిట్ రెండు దుసుత్ల బటట్లనిచిచ్, తన 

పనివారిలో ఇదద్రిమీద వాటిని వేయగా వారు గేహజీ ముందర వాటిని మోసికొనిపోయిరి. 
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2 రాజులు 5:24 => మెటల్దగగ్రకు వారు రాగానే వారియొదద్నుండి గేహజీ వాటిని తీసికొని యింటిలో 

దాచి వారికి సెలవియయ్గా వారు వెళి ల్పోయిరి. 

2 రాజులు 5:25 => అతడు లోపలికి పోయి తన యజమానుని ముందర నిలువగా ఎలీషా వానిని 

చూచి గేహజీ, నీవెచచ్టనుండి వచిచ్తివని అడిగినందుకు వాడు నీ దాసుడనైన నేను ఎచచ్టికిని 

పోలేదనెను. 

2 రాజులు 5:26 => అంతట ఎలీషా వానితో ఆ మనుషుయ్డు తన రథము దిగి నినున్ ఎదురొక్నుటకు 

తిరిగి వచిచ్నపుప్డు నా మనసు నీతోకూడ రాలేదా? దర్వయ్మును వసత్రములను ఒలీవచెటల్ తోటలను 

దార్క్షతోటలను గొఱఱ్లను ఎడల్ను దాసదాసీలను సంపాదించుకొనుటకు ఇది సమయమా? 

2 రాజులు 5:27 => కాబటిట్ నయమానునకు కలిగిన కుషుఠ్ నీకును నీ సంతతికిని సరవ్కాలము 

అంటియుండును అని చెపప్గా వాడు మంచువలె తెలల్నైన కుషఠ్ము గలిగి ఎలీషా ఎదుటనుండి బయటికి 

వెళె ల్ను. 

యిరిమ్యా 22:17 => అయితే నీ దృషిట్యు నీ కోరికయు అనాయ్యముగా లాభము 

సంపాదించుకొనుటయందే, నిరపదాధుల రకత్ము ఒలికించుటయందే నిలిచియునన్వి. అందుకొరకే 

నీవు జనులను బాధించుచునాన్వు, అందుకొరకే బలాతాక్రము చేయుచునాన్వు. 

యిరిమ్యా 22:18 => కావున యోషీయా కుమారుడగు యెహోయాకీమను యూదా రాజునుగూరిచ్ 

యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు జనులు అయోయ్ నా సహోదరుడా, అయోయ్ సహోదరీ, అని 

అతనిగూరిచ్ అంగలారచ్రు; అయోయ్ నా యేలినవాడా, అయోయ్, శోభావంతుడా; అని అతనికొరకు 

అంగలారచ్రు.  

యిరిమ్యా 22:19 => అతడు యెరూషలేము గుమమ్ముల ఆవలికి ఈడువబడి పారవేయబడి గాడిద 

పాతిపెటట్బడు రీతిగా పాతిపెటట్బడును. 

మీకా 2:1 => మంచములమీద పరుండి మోసపు కిర్యలు యోచించుచు దుషాక్రయ్ములు 

చేయువారికి శర్మ; ఆలాగు చేయుట వారి సావ్ధీనములో నునన్ది గనుక వారు పొర్దుద్ పొడవగానే 

చేయుదురు. 
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మీకా 2:2 => వారు భూములు ఆశించి పటుట్కొందురు, ఇండుల్ ఆశించి ఆకర్మించుకొందురు, ఒక 

మనిషిని వాని కుటుంబమును ఇంటివానిని వాని సావ్సథ్య్మును అనాయ్యముగా ఆకర్మింతురు. 

మీకా 2:3 => కాబటిట్ యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా--గొపప్ అపాయకాలము వచుచ్చునన్ది. దాని 

కిర్ందనుండి తమ మెడలను తపిప్ంచుకొనలేకుండునంతగాను, గరవ్ముగా నడువ లేకుండునంతగాను 

ఈ వంశమునకు కీడుచేయ నుదేద్శించుచునాన్ను. 

మీకా 3:10 => నరహతయ్ చేయుటచేత సీయోనును మీరు కటుట్దురు. దుషట్తవ్ము జరిగించుటచేత 

యెరూషలేమును మీరు కటుట్దురు. 

మీకా 3:11 => జనుల పర్ధానులు లంచము పుచుచ్కొని తీరుప్ తీరుచ్దురు, వారి యాజకులు కూలికి 

బోధింతురు, పర్వకత్లు దర్వయ్ము కొరకు సోదె చెపుప్దురు; అయినను వారు, యెహోవాను ఆధారము 

చేసికొని యెహోవా మన మధయ్నునాన్డు గదా, యే కీడును మనకు రానేరదని యనుకొందురు. 

మీకా 3:12 => కాబటిట్ చేను దునన్బడునటుల్ మిముమ్నుబటిట్ సీయోను దునన్బడును, యెరూషలేము 

రాళల్ కుపప్లగును, మందిరమునన్ పరవ్తము అరణయ్ములోని ఉనన్తసథ్లములవలె అగును. 

హబకూక్కు 2:9 => తనకు అపాయము రాకుండునటుల్ తన నివాసమును బలపరచుకొని, తన 

యింటివారికొరకై అనాయ్యముగా లాభము సంపాదించుకొనువానికి శర్మ. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:19 => వారియెదుట దర్వయ్ము పెటిట్ నేనెవనిమీద చేతులుంచుదునో వాడు 

పరిశుదాధ్తమ్ను పొందునటుల్ ఈ అధికారము నాకియుయ్డని అడిగెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:20 => అందుకు పేతురు నీవు దర్వయ్మిచిచ్ దేవుని వరము 

సంపాదించుకొందునని తలంచుకొనినందున నీ వెండి నీతోకూడ నశించునుగాక. 

1 తిమోతి 3:3 => మదయ్పానియు కొటుట్వాడును కాక, సాతివ్కుడును, జగడమాడనివాడును, 

ధనాపేక్ష లేనివాడునై, 

1 తిమోతి 6:9 => ధనవంతులగుటకు అపేకిష్ంచువారు శోధనలోను, ఉరిలోను, అవివేక 

యుకత్ములును హానికరములునైన అనేక దురాశలలోను పడుదురు. అటిట్వి మనుషుయ్లను నషట్ములోను 

నాశనములోను ముంచివేయును. 
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1 తిమోతి 6:10 => ఎందుకనగా ధనాపేక్ష సమసత్మైన కీడులకు మూలము; కొందరు దానిని 

ఆశించి విశావ్సము నుండి తొలగిపోయి నానాబాధలతో తముమ్ను తామే పొడుచుకొనిరి. 

యాకోబు 5:1 => ఇదిగో ధనవంతులారా, మీమీదికి వచెచ్డి ఉపదర్వములనుగూరిచ్ పర్లాపించి 

యేడువుడి. 

యాకోబు 5:2 => మీ ధనము చెడిపోయెను; మీ వసత్రములు చిమమ్టలు కొటిట్నవాయెను. 

యాకోబు 5:3 => మీ బంగారమును మీ వెండియు తుపుప్పటిట్నవి; వాటి తుపుప్ మీమీద సాక్షయ్ముగా 

ఉండి అగిన్వలె మీ శరీరములను తినివేయును; అంతయ్దినములయందు ధనము కూరుచ్ కొంటిరి. 

యాకోబు 5:4 => ఇదిగో మీ చేలు కోసిన పనివారికియయ్క, మీరు మోసముగా బిగపటిట్న కూలి 

మొఱఱ్పెటుట్చునన్ది. మీ కోతవారి కేకలు సైనయ్ములకు అధిపతియగు పర్భువు యొకక్ చెవులలో 

చొచిచ్యునన్వి. 

2 పేతురు 2:3 => వారు అధిక లోభులై, కలప్నా వాకయ్ములు చెపుప్చు, మీవలన లాభము 

సంపాదించుకొందురు; వారికి పూరవ్మునుండి విధింపబడిన తీరుప్ ఆలసయ్ము చేయదు, వారి 

నాశనము కునికి నిదర్పోదు. 

2 పేతురు 2:14 => వయ్భిచారిణిని చూచి ఆశించుచు పాపము మానలేని కనున్లు గలవారును, 

అసిథ్రులైనవారి మనసుస్లను మరులుకొలుప్చు లోభితవ్మందు సాధకము చేయబడిన హృదయము 

గలవారును, శాపగర్సుత్లునైయుండి, 

2 పేతురు 2:15 => తినన్ని మారగ్మును విడిచి బెయోరు కుమారుడైన బిలాము పోయిన 

మారగ్మునుబటిట్ తోర్వ తపిప్పోయిరి. 

2 పేతురు 2:16 => ఆ బిలాము దురీన్తివలన కలుగు బహుమానమును పేర్మించెను; అయితే తాను 

చేసిన అతికర్మము నిమితత్ము అతడు గదిద్ంపబడెను, ఎటల్నగా నోరులేని గారద్భము మానవసవ్రముతో 

మాటలాడి ఆ పర్వకత్ యొకక్ వెఱి ఱ్తనము అడ డ్గించెను. 

యోబు 31:39 => కర్యధనము ఇయయ్క దాని ననుభవించినయెడలను దాని యజమానులకు 

పార్ణహాని కలుగజేసినయెడలను 
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పర్సంగి 5:13 => సూరుయ్ని కిర్ంద మనసుస్నకు ఆయాసకరమైనదొకటి జరుగుట నేను చూచితిని. 

అదేదనగా ఆసిత్గలవాడు తన ఆసిత్ని దాచిపెటుట్కొని తనకు నాశనము తెపిప్ంచుకొనును. 

సంఖాయ్కాండము 35:20 => వాని కనుగొనినపుప్డు వాని చంపవలెను. ఒకడు చచుచ్నటుల్ వాని 

పగపటిట్ పొడిచినను, లేక పొంచియుండి వానిమీద దేనినైనను వేసినను, లేక ఒకడు చచుచ్నటుల్ 

వైరమువలన చేతితో వాని కొటిట్నను, కొటిట్నవాడు నరహంతకుడు, నిశచ్యముగా వాని చంపవలెను. 

2 సమూయేలు 16:3 => రాజు నీ యజమానుని కుమారుడు ఎకక్డనునాన్డని అడిగెను. అందుకు 

సీబా చితత్గించుము, ఈవేళ ఇశార్యేలీయులు తన తండిర్ రాజయ్మును తనకు తిరిగి యిపిప్ంతురనుకొని 

అతడు యెరూషలేములో నిలిచియునాన్డనెను. 

కీరత్నలు 10:5 => వారెలల్పప్డు భయము మానుకొని పర్వరిత్ంతురు నీ నాయ్యవిధులు ఉనన్తమైనవై 

వారి దృషిట్కి అందకుండును. వారు తమ శతుర్వులనందరిని చూచి తిరసక్రింతురు. 

సామెతలు 1:13 => పలువిధములైన మంచి సొతుత్లు మనకు దొరుకును మన యిండల్ను 

దోపుడుసొముమ్తో నింపుకొందము 

సామెతలు 21:7 => భకిత్హీనులు నాయ్యము చేయనొలల్రు వారు చేయు బలాతాక్రము వారిని 

కొటుట్కొనిపోవును. 

యిరిమ్యా 17:11 => నాయ్యవిరోధముగా ఆసిత్ సంపాదించుకొనువాడు తాను పెటట్ని గుడల్ను 

పొదుగు కౌజుపిటట్వలె నునాన్డు; సగము పార్యములో వాడు దానిని విడువవలసి వచుచ్ను; అటిట్వాడు 

కడపట వాటిని విడుచుచు అవివేకిగా కనబడును. 

యెహెజేక్లు 22:12 => ననున్ మరచిపోయి నరహతయ్కై లంచము పుచుచ్కొనువారు నీలో నునాన్రు, 

అపిప్చిచ్ వడిడ్ పుచుచ్కొని నీ పొరుగువారిని బాధించుచు నీవు బలవంతముగా వారిని 

దోచుకొనుచునాన్వు; ఇదే పర్భువైన యెహోవా వాకుక్. 

యాకోబు 4:2 => మీరాశించుచునాన్రు గాని మీకు దొరకుటలేదు; నరహతయ్ చేయుదురు 

మతస్రపడుదురు గాని సంపాదించుకొనలేరు; పోటాల్డుదురు యుదధ్ము చేయుదురు గాని దేవుని 

అడుగనందున మీకేమియు దొరకదు. 
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వచనము 23 

నా గదిద్ంపు విని తిరుగుడి ఆలకించుడి నా ఆతమ్ను మీమీద కుమమ్రించుదును నా ఉపదేశమును మీకు 

తెలిపెదను. 

మతత్యి 13:54 => అందువలన వారాశచ్రయ్పడి ఈ జాఞ్నమును ఈ అదుభ్తములును 

ఇతనికెకక్డనుండి వచిచ్నవి? 

లూకా 11:49 => అందుచేత దేవుని జాఞ్నము చెపిప్నదేమనగా నేను వారియొదద్కు పర్వకత్లను 

అపొసత్లులను పంపుదును. 

1 కొరిందీయులకు 1:24 => ఆయన యూదులకు ఆటంకముగాను అనయ్జనులకు వెఱి ఱ్తనముగాను 

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

జాఞ్నమునైయునాన్డు. 

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

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

సామెతలు 8:1 => జాఞ్నము ఘోషించుచునన్ది వివేచన తన సవ్రమును వినిపించుచునన్ది 

సామెతలు 8:2 => తోర్వపర్కక్ను రాజవీధుల మొగలలోను నడిమారగ్ములలోను అది నిలుచుచునన్ది 

సామెతలు 8:3 => గుమమ్ములయొదద్ను పురదావ్రమునొదద్ను పటట్ణపు గవునులయొదద్ను నిలువబడి 

అది ఈలాగు గటిట్గా పర్కటన చేయుచునన్ది 

సామెతలు 8:4 => మానవులారా, మీకే నేను పర్కటించుచునాన్ను నరులగు మీకే నా కంఠసవ్రము 

వినిపించుచునాన్ను. 

సామెతలు 8:5 => జాఞ్నము లేనివారలారా, జాఞ్నము ఎటిట్దైనది తెలిసికొనుడి బుదిధ్హీనులారా, బుదిధ్ 

యెటిట్దైనది యోచించి చూడుడి. 

సామెతలు 9:3 => తన పనికతెత్లచేత జనులను పిలువనంపినది పటట్ణమందలి మెటట్లమీద అది 

నిలిచి 
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యోహాను 7:37 => ఆ పండుగలో మహాదినమైన అంతయ్దినమున యేసు నిలిచి ఎవడైనను 

దపిప్గొనినయెడల నాయొదద్కు వచిచ్ దపిప్ తీరుచ్కొనవలెను. 

కీరత్నలు 25:8 => యెహోవా ఉతత్ముడును యథారథ్వంతుడునై యునాన్డు కావున తన 

మారగ్మునుగూరిచ్ ఆయన పాపులకు ఉపదేశించును.  

కీరత్నలు 49:1 => సరవ్జనులారా ఆలకించుడి. 

పరమగీతము 3:2 => నేనిపుప్డే లేచెదను పటట్ణము వెంబడిపోయి వెదకుదును సంతవీధులలోను 

రాజవీధులలోను తిరుగుదును నా పార్ణపిర్యుని వెదకుదును అని నేననుకొంటిని. నేను వెదకినను 

అతడు కనబడలేదు. 

యిరిమ్యా 2:2 => నీవు వెళి ల్ యెరూషలేము నివాసుల చెవులలో ఈ సమాచారము పర్కటింపుము. 

యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా నీవు అరణయ్ములోను, వితత్నములు వేయదగని దేశములోను, ననున్ 

వెంబడించుచు నీ యౌవనకాలములో నీవు చూపిన అనురాగమును నీ వైవాహిక పేర్మను నేను 

జాఞ్పకము చేసికొనుచునాన్ను. 

యిరిమ్యా 7:2 => నీవు యెహోవా మందిర దావ్రమున నిలువబడి ఈ మాట అచచ్టనే పర్కటింపుము 

యెహోవాకు నమసాక్రము చేయుటకై యీ దావ్రములలో బడి పర్వేశించు యూదావారలారా, 

యెహోవా మాట వినుడి. 

యిరిమ్యా 17:19 => యెహోవా నాకీలాగు సెలవిచిచ్యునాన్డు నీవు వెళి ల్ యూదా రాజులు వచుచ్చు 

పోవుచునుండు జనుల గుమమ్మునను యెరూషలేము గుమమ్ములనిన్టను నిలిచి జనులలో దీని పర్కటన 

చేయుము 

యిరిమ్యా 19:2 => నీవు వెళి ల్ కుమమ్రి చేయు మంటి కూజాను కొని, జనుల పెదద్లలో కొందరిని 

యాజకుల పెదద్లలో కొందరిని పిలుచుకొనిపోయి, హరీస్తు గుమమ్పు దావ్రమునకు ఎదురుగా నునన్ 

బెన హినోన్ము లోయలోనికిపోయి నేను నీతో చెపప్బోవు మాటలు అకక్డ పర్కటింపుము.  

యిరిమ్యా 35:14 => దార్కాష్రసము తార్గవదద్ని రేకాబు కుమారుడైన యెహోనాదాబు తన కుమారుల 

కాజాఞ్పించిన మాటలు సిథ్రముగా ఉనన్వి, నేటివరకు తమ పితరుని ఆజఞ్కు విధేయులై వారు 
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దార్కాష్రసము తార్గకునాన్రు; అయితే నేను పెందలకడ లేచి మీతో బహుశర్దధ్గా మాటలాడినను మీరు 

నా మాట వినకునాన్రు. 

మతత్యి 10:27 => చీకటిలో నేను మీతో చెపుప్నది మీరు వెలుగులో చెపుప్డి; చెవిలో మీకు 

చెపప్బడినది మేడలమీద పర్కటించుడి. 

మతత్యి 13:19 => ఎవడైనను రాజయ్మును గూరిచ్న వాకయ్ము వినియు గర్హింపకయుండగా, 

దుషు ట్డు వచిచ్ వాని హృదయములో వితత్బడినదానిని యెతిత్కొనిపోవును; తోర్వ పర్కక్ను వితత్బడినవాడు 

వీడే. 

మతత్యి 22:9 => గనుక రాజమారగ్ములకు పోయి మీకు కనబడు వారినందరిని పెండిల్విందుకు 

పిలువుడని తన దాసులతో చెపెప్ను. 

మారుక్ 2:13 => ఆయన సముదర్తీరమున మరల నడచిపోవుచుండెను. జనులందరును 

ఆయనయొదద్కు రాగా ఆయన వారికి బోధించెను. 

లూకా 8:8 => మరికొనిన్ మంచినేలను పడెను; అవి మొలిచి నూరంతలుగా ఫలించెననెను. ఈ 

మాటలు పలుకుచు వినుటకు చెవులు గలవాడు వినును గాక అని బిగగ్రగా చెపెప్ను.  

లూకా 14:21 => అపుప్డా దాసుడు తిరిగివచిచ్ యీ మాటలు తన యజమానునికి తెలియజేయగా, 

ఆ యింటి యజమానుడు కోపపడి నీవు తవ్రగా పటట్ణపు వీధులలోనికిని సందులలోనికిని వెళి ల్, 

బీదలను అంగహీనులను కుంటివారిని గృడిడ్వారిని ఇకక్డికి తోడొక్నిరమమ్ని ఆ దాసునితో చెపెప్ను 

యోహాను 6:59 => ఆయన కపెరన్హూములో బోధించుచు సమాజమందిరములో ఈ మాటలు 

చెపెప్ను. 

యోహాను 12:44 => అంతట యేసు బిగగ్రగా ఇటల్నెను నాయందు విశావ్సముంచువాడు నాయందు 

కాదు ననున్ పంపినవానియందే విశావ్సముంచుచునాన్డు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 17:17 => కాబటిట్ సమాజమందిరములలో యూదులతోను, భకిత్పరులైన 

వారితోను పర్తిదినమున సంతవీధిలో తనున్ కలిసికొను వారితోను తరిక్ంచుచు వచెచ్ను. 

వచనము 24 

Page  of 65 2507



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   !"త$

నేను పిలువగా మీరు వినకపోతిరి. నా చేయి చాపగా ఎవరును లక్షయ్పెటట్కపోయిరి 

సామెతలు 9:3 => తన పనికతెత్లచేత జనులను పిలువనంపినది పటట్ణమందలి మెటట్లమీద అది 

నిలిచి 

మతత్యి 10:27 => చీకటిలో నేను మీతో చెపుప్నది మీరు వెలుగులో చెపుప్డి; చెవిలో మీకు 

చెపప్బడినది మేడలమీద పర్కటించుడి. 

మతత్యి 13:2 => బహు జనసమూహములు తనయొదద్కు కూడివచిచ్నందున ఆయన దోనెయెకిక్ 

కూరుచ్ండెను. ఆ జనులందరు దరిని నిలిచియుండగా 

యోహాను 18:20 => యేసు నేను బాహాటముగా లోకము ఎదుట మాటలాడితిని; యూదులందరు 

కూడివచుచ్ సమాజమందిరములలోను దేవాలయములోను ఎలల్పుప్డును బోధించితిని; రహసయ్ముగా 

నేనేమియు మాటలాడలేదు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:20 => ఈ జీవమునుగూరిచ్న మాటలనిన్యు పర్జలతో చెపుప్డని వారితో 

అనెను. 

లేవీయకాండము 15:12 => సార్వము గలవాడు ముటుట్కొనిన మంటిపాతర్ను పగలగొటట్వలెను, పర్తి 

చెకక్ పాతర్ను నీళల్తో కడుగవలెను. 

సామెతలు 8:1 => జాఞ్నము ఘోషించుచునన్ది వివేచన తన సవ్రమును వినిపించుచునన్ది 

సామెతలు 8:33 => ఉపదేశమును నిరాకరింపక దానినవలంబించి జాఞ్నులై యుండుడి. 

సామెతలు 8:34 => అనుదినము నా గడపయొదద్ కనిపెటుట్కొని నా దావ్రబంధములయొదద్ కాచుకొని 

నా ఉపదేశము వినువారు ధనుయ్లు. 

పరమగీతము 3:2 => నేనిపుప్డే లేచెదను పటట్ణము వెంబడిపోయి వెదకుదును సంతవీధులలోను 

రాజవీధులలోను తిరుగుదును నా పార్ణపిర్యుని వెదకుదును అని నేననుకొంటిని. నేను వెదకినను 

అతడు కనబడలేదు. 

యెషయా 45:19 => అంధకార దేశములోని మరుగైనచోటున నేను మాటలాడలేదు 

మాయాసవ్రూపుడనైనటుట్3 ననున్ వెదకుడని యాకోబు సంతానముతో నేను చెపప్లేదు నేను 
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నాయ్యమైన సంగతులు చెపుప్వాడను యథారథ్మైన సంగతులు తెలియజేయువాడను అగు యెహోవాను 

నేనే.  

యెషయా 55:1 => దపిప్గొనినవారలారా, నీళల్యొదద్కు రండి రూకలు లేనివారలారా, మీరు వచిచ్ 

కొని భోజనము చేయుడి. రండి, రూకలు లేకపోయినను ఏమియు నియయ్కయే దార్కాష్రసమును పాలను 

కొనుడి.  

యిరిమ్యా 7:2 => నీవు యెహోవా మందిర దావ్రమున నిలువబడి ఈ మాట అచచ్టనే పర్కటింపుము 

యెహోవాకు నమసాక్రము చేయుటకై యీ దావ్రములలో బడి పర్వేశించు యూదావారలారా, 

యెహోవా మాట వినుడి. 

వచనము 25 

నేను చెపిప్న బోధ యేమియు మీరు వినక తోర్సివేసితిరి నేను గదిద్ంపగా లోబడకపోతిరి. 

సామెతలు 6:9 => సోమరీ, ఎందాక నీవు పండుకొనియుందువు? ఎపుప్డు నిదర్లేచెదవు?  

నిరగ్మకాండము 10:3 => కాబటిట్ మోషే అహరోనులు ఫరోయొదద్కు వెళి ల్, అతనిని చూచి యీలాగు 

చెపిప్రి హెబీర్యుల దేవుడగు యెహోవా సెలవిచిచ్నదేమనగా నీవు ఎనాన్ళల్వరకు నాకు లొంగనొలల్క 

యుందువు? ననున్ సేవించుటకు నా జనులను పోనిముమ్. 

నిరగ్మకాండము 16:28 => అందుకు యెహోవా మోషేతో ఇటల్నెను మీరు ఎనాన్ళల్వరకు నా ఆజఞ్లను 

నా ధరమ్శాసత్రమును అనుసరించి నడువనొలల్రు? 

సంఖాయ్కాండము 14:27 => నాకు విరోధముగా సణుగుచుండు ఈ చెడ డ్ సమాజమును నేనెంతవరకు 

సహింపవలెను? ఇశార్యేలీయులు నాకు విరోధముగా సణుగుచునన్ సణుగులను వినియునాన్ను. 

మతత్యి 17:17 => అందుకు యేసు విశావ్సములేని మూరఖ్తరమువారలారా, మీతో నేనెంతకాలము 

ఉందును? ఎంతవరకు మిముమ్ను సహింతును? వానిని నాయొదద్కు తీసికొనిరండని చెపెప్ను. 

సామెతలు 7:7 => యౌవనుల మధయ్ను బుదిధ్లేని పడుచువాడొకడు నాకు కనబడెను. 

సామెతలు 9:4 => జాఞ్నము లేనివాడా, ఇకక్డికి రమమ్ని పర్కటించుచునన్ది. తెలివి లేనివారితో అది 

ఇటల్నుచునన్ది 
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సామెతలు 9:5 => వచిచ్ నేను సిదధ్పరచిన ఆహారమును భుజించుడి నేను కలిపిన దార్కాష్రసమును 

పానము చేయుడి 

సామెతలు 9:6 => ఇక జాఞ్నము లేనివారై యుండక బర్దుకుడి తెలివి కలుగజేయు మారగ్ములో 

చకక్గా నడువుడి. 

సామెతలు 9:16 => జాఞ్నము లేనివాడా, ఇకక్డికి రమమ్ని వారిని పిలుచును.  

సామెతలు 9:17 => అది తెలివిలేని వాడొకడు వచుచ్ట చూచి దొంగిలించిన నీళుల్ తీపి చాటున తినిన 

భోజనము రుచి అని చెపుప్ను. 

సామెతలు 9:18 => అయితే అచచ్ట పేర్తలునాన్రనియు దాని ఇంటికి వెళుల్వారు పాతాళకూపములో 

ఉనాన్రనియు వారికి ఎంతమాతర్మును తెలియలేదు. 

కీరత్నలు 94:8 => జనులలో పశుపార్యులారా దీనిని ఆలోచించుడి బుదిధ్హీనులారా, మీరెపుప్డు 

బుదిధ్మంతులవుదురు? 

మతత్యి 9:13 => అయితే నేను పాపులను పిలువ వచిచ్తిని గాని నీతిమంతులను పిలువ రాలేదు. 

గనుక కనికరమునే కోరుచునాన్ను గాని బలిని కోరను అను వాకయ్ భావమేమిటో మీరు వెళి ల్ 

నేరుచ్కొనుడని చెపెప్ను 

మతత్యి 11:29 => నేను సాతివ్కుడను దీనమనసుస్ గలవాడను గనుక మీమీద నా కాడి ఎతిత్కొని 

నాయొదద్ నేరుచ్కొనుడి; అపుప్డు మీ పార్ణములకు విశార్ంతి దొరకును. 

మతత్యి 11:30 => ఏలయనగా నా కాడి సుళువుగాను నా భారము తేలికగాను ఉనన్వి. 

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

పంపబడినవారిని రాళల్తో కొటుట్చును ఉండుదానా, కోడి తన పిలల్లను రెకక్ల కిర్ందికేలాగు 

చేరుచ్కొనునో ఆలాగే నేనును నీ పిలల్లను ఎనోన్మారులు చేరుచ్కొనవలెనని యుంటిని గాని మీరు 

ఒలల్కపోతిరి. 

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

తెలిసికొనినయెడల నీకెంతో మేలు; గాని యిపుప్డవి నీ కనున్లకు మరుగు చేయబడియునన్వి. 
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పర్కటన 22:17 => ఆతమ్యు పెండిల్కుమారెత్యు రముమ్ అని చెపుప్చునాన్రు; వినువాడును రముమ్ 

అని చెపప్వలెను; దపిప్గొనిన వానిని రానిముమ్; ఇచఛ్యించు వానిని జీవజలమును ఉచితముగా 

పుచుచ్కొననిముమ్. 

సామెతలు 3:34 => అపహాసకులను ఆయన అపహసించును దీనునియెడల ఆయన దయ చూపును. 

సామెతలు 14:6 => అపహాసకుడు జాఞ్నము వెదకుట వయ్రథ్ము. తెలివి గలవానికి జాఞ్నము 

సులభము. 

సామెతలు 15:12 => అపహాసకుడు తనున్ గదిద్ంచువారిని పేర్మించడు వాడు జాఞ్నులయొదద్కు 

వెళల్డు. 

సామెతలు 19:29 => అపహాసకులకు తీరుప్లును బుదిధ్హీనుల వీపులకు దెబబ్లును 

నియమింపబడినవి. 

సామెతలు 21:11 => అపహాసకుడు దండింపబడుట చూచి జాఞ్నము లేనివాడు జాఞ్నము పొందును 

జాఞ్నము గలవాడు ఉపదేశమువలన తెలివినొందును. 

యోబు 34:7 => యోబువంటి మానవుడెవడు? అతడు మంచి నీళల్వలె తిరసాక్రమును పానము 

చేయుచునాన్డు. 

కీరత్నలు 1:1 => దుషు ట్ల ఆలోచనచొపుప్న నడువకపాపుల మారగ్మున నిలువక అపహాసకులు 

కూరుచ్ండు చోటను కూరుచ్ండక 

2 పేతురు 3:3 => అంతయ్దినములలో అపహాసకులు అపహసించుచు వచిచ్, తమ సవ్కీయ దురాశల 

చొపుప్న నడుచుకొనుచు, 

సామెతలు 1:7 => యెహోవాయందు భయభకుత్లు కలిగియుండుట తెలివికి మూలము మూరు ఖ్లు 

జాఞ్నమును ఉపదేశమును తిరసక్రించుదురు. 

సామెతలు 1:29 => జాఞ్నము వారికి అసహయ్మాయెను యెహోవాయందు భయభకుత్లు 

కలిగియుండుట వారికిషట్ము లేకపోయెను. 

సామెతలు 5:12 => అయోయ్, ఉపదేశము నేనెటుల్ తోర్సివేసితిని? నా హృదయము గదిద్ంపు నెటుల్ 

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

దుష కిర్యలుగా కనబడకుండునటుల్ వెలుగునొదద్కు రాడు. 

సంఖాయ్కాండము 14:11 => యెహోవా ఎనాన్ళల్వరకు ఈ పర్జలు ననున్ అలక్షయ్ము చేయుదురు? 

ఎనాన్ళల్వరకు నేను వారి మధయ్ను చేసిన సూచక కిర్యలనిన్టిని చూచి ననున్ నమమ్కయుందురు? 

యోబు 5:2 => దౌరాభ్గయ్మునుగూరిచ్ యేడుచ్టవలన మూఢులు నశించెదరు బుదిధ్లేనివారు 

అసూయవలన చచెచ్దరు. 

యోబు 8:2 => ఎంతకాలము నీవిటిట్ మాటలాడెదవు? నీ నోటి మాటలు సుడిగాలి వంటివాయెను. 

యోబు 21:14 => వారు నీ మారగ్ములనుగూరిచ్న జాఞ్నము మాకకక్రలేదు నీవు మముమ్ను 

విడిచిపొమమ్ని దేవునితో చెపుప్దురు. 

యోబు 30:8 => వారు మోటువారికిని పేరు పర్తిషఠ్తలు లేనివారికిని పుటిట్నవారు వారు 

దేశములోనుండి తరుమబడినవారు. 

యోబు 36:10 => ఉపదేశము వినుటకై వారి చెవిని తెరువజేయును. పాపము విడిచి రండని ఆజఞ్ 

ఇచుచ్ను. 

కీరత్నలు 4:2 => నరులారా, ఎంతకాలము నా గౌరవమును అవమానముగా మారెచ్దరు? 

ఎంతకాలము వయ్రథ్మైనదానిని పేర్మించెదరు? ఎంతకాలము అబదధ్మైనవాటిని వెదకెదరు? 

కీరత్నలు 5:5 => డాంబికులు నీ సనిన్ధిని నిలువలేరు పాపము చేయువారందరు నీకసహుయ్లు 

కీరత్నలు 14:1 => దేవుడు లేడని బుదిధ్హీనులు తమ హృదయములో అనుకొందురు. వారు 

చెడిపోయినవారు అసహయ్కారయ్ములు చేయుదురు. మేలుచేయు వాడొకడును లేడు. 

కీరత్నలు 19:7 => యెహోవా నియమించిన ధరమ్శాసత్రము యథారథ్మైనది అది పార్ణమును 

తెపప్రిలల్జేయును యెహోవా శాసనము నమమ్దగినది అది బుదిధ్హీనులకు జాఞ్నము పుటిట్ంచును. 

కీరత్నలు 62:3 => ఒరుగుచునన్ గోడను పడబోవు కంచెను ఒకడు పడదోర్యునటుల్ మీరందరు 

ఎనాన్ళుల్ ఒకని పడదోర్య చూచుదురు? 
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కీరత్నలు 68:18 => నీవు ఆరోహణమైతివి పటట్బడినవారిని చెరపటుట్కొనిపోతివి మనుషుయ్లచేత నీవు 

కానుకలు తీసికొనియునాన్వు. యెహోవా అను దేవుడు అకక్డ నివసించునటుల్ విశావ్సఘాతకులచేత 

సహితము నీవు కానుకలు తీసికొనియునాన్వు.  

కీరత్నలు 75:4 => అహంకారులై యుండకుడని అహంకారులకు నేను ఆజఞ్ ఇచుచ్చునాన్ను. 

కీరత్నలు 92:6 => పశుపార్యులు వాటిని గర్హింపరు అవివేకులు వివేచింపరు. 

కీరత్నలు 95:10 => నలువది ఏండల్కాలము ఆ తరమువారివలన నేను విసికి వారు హృదయమున 

తపిప్పోవు పర్జలు వారు నా మారగ్ములు తెలిసికొనలేదని అనుకొంటిని. 

కీరత్నలు 106:7 => ఐగుపుత్లో మా పితరులు నీ అదుభ్తములను గర్హింపకయుండిరి నీ 

కృపాబాహుళయ్మును జాఞ్పకమునకు తెచుచ్కొనకయుండిరి సముదర్మునొదద్ ఎఱఱ్సముదర్మునొదద్ వారు 

తిరుగుబాటు చేసిరి. 

కీరత్నలు 107:17 => బుదిధ్హీనులు తమ దుషట్పర్వరత్న చేతను తమ దోషము చేతను బాధ 

తెచుచ్కొందురు. 

కీరత్నలు 119:130 => నీ వాకయ్ములు వెలల్డి అగుటతోడనే వెలుగు కలుగును అవి తెలివిలేనివారికి 

తెలివి కలిగించును 

కీరత్నలు 119:150 => దుషాక్రయ్ములు చేయువారును నీ ధరమ్శాసత్రమును తోర్సివేయువారును 

నాయొదద్కు సమీపించుచునాన్రు 

సామెతలు 1:4 => జాఞ్నము లేనివారికి బుదిధ్ కలిగించుటకును యౌవనులకు తెలివియు వివేచనయు 

పుటిట్ంచుటకును తగిన సామెతలు. 

సామెతలు 4:5 => జాఞ్నము సంపాదించుకొనుము బుదిధ్ సంపాదించుకొనుము నా నోటి మాటలను 

మరువకుము. వాటినుండి తొలగిపోకుము. 

సామెతలు 8:5 => జాఞ్నము లేనివారలారా, జాఞ్నము ఎటిట్దైనది తెలిసికొనుడి బుదిధ్హీనులారా, బుదిధ్ 

యెటిట్దైనది యోచించి చూడుడి. 

సామెతలు 14:9 => మూఢులు చేయు అపరాధపరిహారారథ్బలి వారిని అపహాసయ్ము చేయును 

యథారథ్వంతులు ఒకరియందు ఒకరు దయచూపుదురు. 
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సామెతలు 17:16 => బుదిధ్హీనుని చేతిలో జాఞ్నము సంపాదించుటకు సొముమ్ండనేల? వానికి బుదిధ్ 

లేదుగదా? 

సామెతలు 18:2 => తన అభిపార్యములను బయలుపరచుటయందు సంతోషించును. 

యెషయా 28:14 => కాబటిట్ యెరూషలేములోనునన్ యీ జనులను ఏలు అపహాసకులారా, 

యెహోవా వాకయ్ము వినుడి  

యెషయా 42:23 => మీలో ఎవడు దానికి చెవియొగుగ్ను? రాబోవుకాలమునకై ఎవడు ఆలకించి 

వినును? 

యెషయా 46:12 => కఠినహృదయులై నీతికి దూరముగా ఉనన్వారలారా, నా మాట ఆలకించుడి 

యిరిమ్యా 4:14 => యెరూషలేమా, నీవు రకిష్ంపబడునటుల్ నీ హృదయములోనుండి చెడుతనము 

కడిగివేసికొనుము, ఎనాన్ళల్వరకు నీ దుషాట్భిపార్యములు నీకు కలిగియుండును? 

యిరిమ్యా 13:27 => నీ వయ్భిచారమును నీ సకిలింపును నీ జార కారయ్ములను కామాతురతను 

నేనెరుగుదును; పొలములలో నునన్ మెటట్లమీద నీ హేయ కిర్యలు నాకు కనబడుచునన్వి; 

యెరూషలేమా, నీకు శర్మ, నినున్ నీవు పవితర్ పరచుకొననొలల్వు; ఇక నెంతకాలము ఈలాగు 

జరుగును?  

హోషేయ 8:5 => షోమోర్నూ, ఆయన నీ దూడను (విగర్హము) విసరిజ్ంచెను నా కోపము వారిమీదికి 

రగులుకొనెను. ఎంతకాలము వారు పవితర్త నొందజాలకుందురు?  

లూకా 11:40 => అవివేకులారా, వెలుపలి భాగమును చేసినవాడు లోపటి భాగమును చేయలేదా? 

యోహాను 1:5 => ఆ వెలుగు చీకటిలో పర్కాశించుచునన్ది గాని చీకటి దాని గర్హింపకుండెను. 

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

నేను ఋణసుథ్డను. 

రోమీయులకు 1:28 => మరియు వారు తమ మనసుస్లో దేవునికి చోటియయ్నొలల్కపోయిరి గనుక 

చేయరాని కారయ్ములు చేయుటకు దేవుడు భర్షట్మనసుస్కు వారినపప్గించెను. 

రోమీయులకు 3:11 => గర్హించువాడెవడును లేడు దేవుని వెదకువాడెవడును లేడు 
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2 కొరిందీయులకు 5:20 => కావున దేవుడు మాదావ్రా వేడుకొనినటుట్ మేము కీర్సుత్కు 

రాయబారులమై దేవునితో సమాధానపడుడని కీర్సుత్ పక్షముగా మిముమ్ను బతిమాలుకొనుచునాన్ము. 

తీతుకు 3:3 => ఎందుకనగా మనము కూడ మునుపు అవివేకులమును అవిధేయులమును 

మోసపోయిన వారమును నానావిధములైన దురాశలకును భోగములకును దాసులమునైయుండి, 

దుషట్తవ్ము నందును అసూయ యందును కాలము గడుపుచు, అసహుయ్లమై యొకని నొకడు 

దేవ్షించుచు ఉంటిమి గాని 

వచనము 26 

కాబటిట్ మీకు అపాయము కలుగునపుప్డు నేను నవెవ్దను మీకు భయము వచుచ్నపుప్డు నేను 

అపహాసయ్ము చేసెదను 

యెషయా 55:1 => దపిప్గొనినవారలారా, నీళల్యొదద్కు రండి రూకలు లేనివారలారా, మీరు వచిచ్ 

కొని భోజనము చేయుడి. రండి, రూకలు లేకపోయినను ఏమియు నియయ్కయే దార్కాష్రసమును పాలను 

కొనుడి.  

యెషయా 55:2 => ఆహారము కానిదానికొరకు మీరేల రూకలిచెచ్దరు? సంతుషిట్ కలుగజేయని 

దానికొరకు మీ కషాట్రిజ్తమును ఎందుకు వయ్యపరచెదరు? నా మాట జాగర్తత్గా ఆలకించి మంచి 

పదారథ్ము భుజించుడి మీ పార్ణము సారమైనదానియందు సుఖింపనియుయ్డి.  

యెషయా 55:3 => చెవియొగిగ్ నాయొదద్కు రండి మీరు వినినయెడల మీరు బర్దుకుదురు నేను మీతో 

నితయ్నిబంధన చేసెదను దావీదునకు చూపిన శాశవ్తకృపను మీకు చూపుదును.  

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

సమీపములో ఉండగా ఆయనను వేడుకొనుడి.  

యెషయా 55:7 => భకిత్హీనులు తమ మారగ్మును విడువవలెను దుషు ట్లు తమ తలంపులను 

మానవలెను వారు యెహోవావైపు తిరిగినయెడల ఆయన వారియందు జాలిపడును వారు మన 

దేవునివైపు తిరిగినయెడల ఆయన బహుగా క్షమించును.  
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యిరిమ్యా 3:14 => భర్షు ట్లగు పిలల్లారా, తిరిగిరండి, నేను మీ యజమానుడను; ఇదే యెహోవా 

వాకుక్ ఒకానొక పటట్ణములోనుండి ఒకనిగాను, ఒకానొక కుటుంబములోనుండి ఇదద్రినిగాను 

మిముమ్ను తీసికొని సీయోనునకు రపిప్ంచెదను.  

యెహెజేక్లు 18:27 => మరియు దుషు ట్డు తాను చేయుచు వచిచ్న దుషట్తవ్మునుండి మరలి నీతి 

నాయ్యములను జరిగించినయెడల తన పార్ణము రకిష్ంచుకొనును. 

యెహెజేక్లు 18:28 => అతడు ఆలోచించుకొని తాను చేయుచువచిచ్న అతికర్మకిర్యలనిన్టిని 

చేయక మానెను గనుక అతడు మరణమునొందక అవశయ్ముగా బర్దుకును. 

యెహెజేక్లు 18:29 => అయితే ఇశార్యేలీయులు యెహోవా మారగ్ము నాయ్యముకాదని 

చెపుప్చునాన్రు. ఇశార్యేలీయులారా, నా మారగ్ము నాయ్యమేగాని మీ మారగ్ము నాయ్యము కాదు. 

యెహెజేక్లు 18:30 => కాబటిట్ ఇశార్యేలీయులారా, యెవని పర్వరత్ననుబటిట్ వానికి శిక్ష విధింతును. 

మనసుస్ తిర్పుప్కొని మీ అకర్మములు మీకు శికాష్ కారణములు కాకుండునటుల్ వాటిననిన్టిని 

విడిచిపెటుట్డి.  

యెహెజేక్లు 33:11 => కాగా వారితో ఇటల్నుము నా జీవముతోడు దురామ్రుగ్డు మరణము 

నొందుటవలన నాకు సంతోషము లేదు; దురామ్రుగ్డు తన దురామ్రగ్తనుండి మరలి బర్దుకుటవలన 

నాకు సంతోషము కలుగును. కాబటిట్ ఇశార్యేలీయులారా, మనసుస్ తిర్పుప్కొనుడి, మీ దురామ్రగ్తనుండి 

మరలి మనసుస్ తిర్పుప్కొనుడి, మీరెందుకు మరణము నొందుదురు? ఇదే పర్భువగు యెహోవా వాకుక్.  

హోషేయ 14:1 => ఇశార్యేలూ, నీ పాపముచేత నీవు కూలితివి గనుక నీ దేవుడైన యెహోవాతటుట్కు 

తిరుగుము. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 3:19 => పర్భువు సముఖమునుండి విశార్ంతికాలములు వచుచ్నటుల్ను 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 26:20 => మొదట దమసుక్లోనివారికిని, యెరూషలేములోను యూదయ 

దేశమంతటను, తరువాత అనయ్జనులకును, వారు మారుమనసుస్ పొంది దేవునితటుట్ తిరిగి 

మారుమనసుస్నకు తగిన కిర్యలు చేయవలెనని పర్కటించుచుంటిని. 

సామెతలు 1:25 => నేను చెపిప్న బోధ యేమియు మీరు వినక తోర్సివేసితిరి నేను గదిద్ంపగా 

లోబడకపోతిరి. 
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సామెతలు 1:30 => నా ఆలోచన విననొలల్కపోయిరి నా గదిద్ంపును వారు కేవలము తృణీకరించిరి. 

సామెతలు 6:23 => ఆజఞ్ దీపముగాను ఉపదేశము వెలుగుగాను ఉండును. శికాష్రథ్మైన గదిద్ంపులు 

జీవమారగ్ములు. 

సామెతలు 10:17 => ఉపదేశము నంగీకరించువాడు జీవమారగ్ములో ఉనాన్డు గదిద్ంపునకు 

లోబడనివాడు తోర్వ తపుప్ను. 

సామెతలు 12:1 => శిక్షను పేర్మించువాడు జాఞ్నమును పేర్మించువాడు గదిద్ంపును 

అసహియ్ంచుకొనువాడు పశుపార్యుడు 

సామెతలు 29:1 => ఎనిన్సారులు గదిద్ంచినను లోబడనివాడు మరి తిరుగులేకుండ హఠాతుత్గా 

నాశనమగును. 

కీరత్నలు 145:1 => రాజవైన నా దేవా, నినున్ ఘనపరచెదను. నీ నామమును నితయ్ము 

సనున్తించెదను 

పర్కటన 3:19 => నేను పేర్మించువారినందరిని గదిద్ంచి శికిష్ంచుచునాన్ను గనుక నీవు ఆసకిత్ కలిగి 

మారుమనసుస్ పొందుము. 

యెషయా 32:15 => అవి అడవిగాడిదలకు ఇషట్మైనచోటుల్గాను మందలు మేయు భూమిగాను 

ఉండును అరణయ్ము ఫలభరితమైన భూమిగాను ఫలభరితమైన భూమి వృక్షవనముగానుండును. 

యెషయా 45:8 => ఆకాశమండలము నీతిని కురిపించునటుల్ అంతరిక్షమా, మహావరష్ము 

వరిష్ంచుము భూమి నెరలువిడిచి రక్షణ ఫలించునటుల్ భూమి నీతిని మొలిపించును గాక యెహోవానగు 

నేను దాని కలుగజేసియునాన్ను.  

యోవేలు 2:28 => తరువాత నేను సరవ్జనులమీద నా ఆతమ్ను కుమమ్రింతును; మీ కుమారులును 

మీ కుమారెత్లును పర్వచనములు చెపుప్దురు; మీ ముసలివారు కలలుకందురు, మీ యౌవనులు 

దరశ్నములు చూతురు. 

జెకరాయ్ 12:10 => దావీదు సంతతివారి మీదను యెరూషలేము నివాసులమీదను కరుణనొందించు 

ఆతమ్ను విజాఞ్పనచేయు ఆతమ్ను నేను కుమమ్రింపగా వారు తాము పొడిచిన నామీద దృషిట్యుంచి, 
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యొకడు తన యేక కుమారుని విషయమై దుఃఖించునటుల్,తన జేయ్షఠ్పుతుర్ని విషయమై యొకడు 

పర్లాపించునటుల్ అతని విషయమై దుఃఖించుచు పర్లాపింతురు. 

లూకా 11:13 => పరలోకమందునన్ మీ తండిర్ తనున్ అడుగువారికి పరిశుదాధ్తమ్ను ఎంతో 

నిశచ్యముగా అనుగర్హించుననెను.  

యోహాను 7:36 => ననున్ వెదకుదురు గాని కనుగొనరు, నేనెకక్డ ఉందునో అకక్డికి మీరు రాలేరని 

ఆయన చెపిప్న యీ మాట ఏమిటో అని తమలోతాము చెపుప్కొనుచుండిరి. 

యోహాను 7:37 => ఆ పండుగలో మహాదినమైన అంతయ్దినమున యేసు నిలిచి ఎవడైనను 

దపిప్గొనినయెడల నాయొదద్కు వచిచ్ దపిప్ తీరుచ్కొనవలెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:36 => మీరు సిలువ వేసిన యీ యేసునే దేవుడు పర్భువుగాను కీర్సుత్గాను 

నియమించెను. ఇది ఇశార్యేలు వంశమంతయు రూఢిగా తెలిసికొనవలెనని చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:37 => వారు ఈ మాట విని హృదయములో నొచుచ్కొని సహోదరులారా, 

మేమేమి చేతుమని పేతురును కడమ అపొసత్లులను అడుగగా 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:38 => పేతురు మీరు మారుమనసుస్ పొంది, పాపక్షమాపణ నిమితత్ము 

పర్తివాడు యేసుకీర్సుత్ నామమున బాపిత్సమ్ము పొందుడి; అపుప్డు మీరు పరిశుదాధ్తమ్ అను వరము 

పొందుదురు. 

పర్కటన 3:16 => నీవు వెచచ్గానైనను చలల్గానైనను ఉండక, నులివెచచ్నగా ఉనాన్వు గనుక నేను 

నినున్ నా నోటనుండి ఉమిమ్వేయ నుదేద్శించుచునాన్ను. 

పర్కటన 3:17 => నీవు దౌరాభ్గుయ్డవును దికుక్మాలిన వాడవును దరిదుర్డవును గుర్డిడ్వాడవును 

దిగంబరుడవునై యునాన్వని యెరుగక నేను ధనవంతుడను, ధనవృదిధ్ చేసియునాన్ను, నాకేమియు 

కొదువలేదని చెపుప్కొనుచునాన్వు. 

పర్కటన 3:18 => నీవు ధనవృదిధ్ చేసికొనునటుల్ అగిన్లో పుటము వేయబడిన బంగారమును, నీ 

దిసమొల సిగుగ్ కనబడకుండునటుల్ ధరించుకొనుటకు తెలల్ని వసత్రములను, నీకు దృషిట్ కలుగునటుల్ నీ 

కనున్లకు కాటుకను నాయొదద్ కొనుమని నీకు బుదిధ్ చెపుప్చునాన్ను. 
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లేవీయకాండము 15:12 => సార్వము గలవాడు ముటుట్కొనిన మంటిపాతర్ను పగలగొటట్వలెను, పర్తి 

చెకక్ పాతర్ను నీళల్తో కడుగవలెను. 

యోబు 5:2 => దౌరాభ్గయ్మునుగూరిచ్ యేడుచ్టవలన మూఢులు నశించెదరు బుదిధ్లేనివారు 

అసూయవలన చచెచ్దరు. 

యోబు 36:10 => ఉపదేశము వినుటకై వారి చెవిని తెరువజేయును. పాపము విడిచి రండని ఆజఞ్ 

ఇచుచ్ను. 

కీరత్నలు 19:7 => యెహోవా నియమించిన ధరమ్శాసత్రము యథారథ్మైనది అది పార్ణమును 

తెపప్రిలల్జేయును యెహోవా శాసనము నమమ్దగినది అది బుదిధ్హీనులకు జాఞ్నము పుటిట్ంచును. 

కీరత్నలు 68:18 => నీవు ఆరోహణమైతివి పటట్బడినవారిని చెరపటుట్కొనిపోతివి మనుషుయ్లచేత నీవు 

కానుకలు తీసికొనియునాన్వు. యెహోవా అను దేవుడు అకక్డ నివసించునటుల్ విశావ్సఘాతకులచేత 

సహితము నీవు కానుకలు తీసికొనియునాన్వు.  

కీరత్నలు 119:130 => నీ వాకయ్ములు వెలల్డి అగుటతోడనే వెలుగు కలుగును అవి తెలివిలేనివారికి 

తెలివి కలిగించును 

సామెతలు 1:4 => జాఞ్నము లేనివారికి బుదిధ్ కలిగించుటకును యౌవనులకు తెలివియు వివేచనయు 

పుటిట్ంచుటకును తగిన సామెతలు. 

సామెతలు 4:5 => జాఞ్నము సంపాదించుకొనుము బుదిధ్ సంపాదించుకొనుము నా నోటి మాటలను 

మరువకుము. వాటినుండి తొలగిపోకుము. 

సామెతలు 15:5 => మూఢుడు తన తండిర్చేయు శిక్షను తిరసక్రించును గదిద్ంపునకు లోబడువాడు 

బుదిధ్మంతుడగును. 

సామెతలు 15:31 => జీవారథ్మైన ఉపదేశమును అంగీకరించువానికి జాఞ్నుల సహవాసము 

లభించును.  

సామెతలు 17:16 => బుదిధ్హీనుని చేతిలో జాఞ్నము సంపాదించుటకు సొముమ్ండనేల? వానికి బుదిధ్ 

లేదుగదా? 
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యెషయా 42:23 => మీలో ఎవడు దానికి చెవియొగుగ్ను? రాబోవుకాలమునకై ఎవడు ఆలకించి 

వినును? 

యెషయా 44:3 => నేను దపిప్గలవానిమీద నీళల్ను ఎండిన భూమిమీద పర్వాహజలములను 

కుమమ్రించెదను నీ సంతతిమీద నా ఆతమ్ను కుమమ్రించెదను నీకు పుటిట్నవారిని నేనాశీరవ్దించెదను.  

యెషయా 46:12 => కఠినహృదయులై నీతికి దూరముగా ఉనన్వారలారా, నా మాట ఆలకించుడి 

యెహెజేక్లు 36:27 => నా ఆతమ్ను మీయందుంచి, నా కటట్డల ననుసరించువారినిగాను నా 

విధులను గైకొనువారినిగాను మిముమ్ను చేసెదను. 

హోషేయ 12:6 => కాబటిట్ నీవు నీ దేవునితటుట్ తిరుగవలెను; కనికరమును నాయ్యమును 

అనుసరించుచు ఎడతెగక నీ దేవునియందు నమిమ్క నుంచుము. 

మారుక్ 1:8 => నేను నీళల్లో మీకు బాపిత్సమ్మిచిచ్తిని గాని ఆయన పరిశుదాధ్తమ్లో మీకు 

బాపిత్సమ్మిచుచ్నని చెపిప్ పర్కటించుచుండెను. 

లూకా 3:16 => యోహాను నేను నీళల్లో మీకు బాపిత్సమ్మిచుచ్చునాన్ను; అయితే నాకంటె 

శకిత్మంతుడొకడు వచుచ్చునాన్డు; ఆయన చెపుప్ల వారును విపుప్టకు నేను పాతుర్డను కాను; ఆయన 

పరిశుదాధ్తమ్లోను అగిన్తోను మీకు బాపిత్సమ్మిచుచ్ను; 

యోహాను 7:39 => తనయందు విశావ్సముంచువారు పొందబోవు ఆతమ్నుగూరిచ్ ఆయన ఈ మాట 

చెపెప్ను. యేసు ఇంకను మహిమపరచబడలేదు గనుక ఆతమ్ ఇంకను అనుగర్హింపబడియుండలేదు. 

యోహాను 8:32 => అపుప్డు సతయ్ము మిముమ్ను సవ్తంతుర్లనుగా చేయునని చెపప్గా 

యోహాను 17:8 => నీవు నాకు అనుగర్హించినవనిన్యు నీవలననే కలిగినవని వారిపుప్డు 

ఎరిగియునాన్రు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:17 => అంతయ్దినములయందు నేను మనుషుయ్లందరిమీద నా ఆతమ్ను 

కుమమ్రించెదను మీ కుమారులును మీ కుమారెత్లును పర్వచించెదరు మీ యౌవనులకు దరశ్నములు 

కలుగును మీ వృదుధ్లు కలలు కందురు 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 11:16 => అపుప్డు యోహాను నీళల్తో బాపిత్సమ్మిచెచ్ను గాని మీరు 

పరిశుదాధ్తమ్లో బాపిత్సమ్ము పొందుదురని పర్భువు చెపిప్నమాట నేను జాఞ్పకము చేసికొంటిని. 
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తీతుకు 3:3 => ఎందుకనగా మనము కూడ మునుపు అవివేకులమును అవిధేయులమును 

మోసపోయిన వారమును నానావిధములైన దురాశలకును భోగములకును దాసులమునైయుండి, 

దుషట్తవ్ము నందును అసూయ యందును కాలము గడుపుచు, అసహుయ్లమై యొకని నొకడు 

దేవ్షించుచు ఉంటిమి గాని 

తీతుకు 3:6 => మనమాయన కృపవలన నీతిమంతులమని తీరచ్బడి,  

1 పేతురు 1:12 => పరలోకమునుండి పంపబడిన పరిశుదాధ్తమ్వలన మీకు సువారత్ పర్కటించిన 

వారిదావ్రా మీకిపుప్డు తెలుపబడిన యీ సంగతుల విషయమై, తమ కొరకు కాదు గాని మీకొరకే 

తాము పరిచరయ్ చేసిరను సంగతి వారికి బయలుపరచబడెను; దేవదూతలు ఈ కారయ్ములను 

తొంగిచూడగోరుచునాన్రు. 

వచనము 27 

భయము మీమీదికి తుపానువలె వచుచ్నపుప్డు సుడిగాలి వచుచ్నటుల్ మీకు అపాయము కలుగునపుప్డు 

మీకు కషట్మును దుఃఖమును పార్పిత్ంచునపుప్డు నేను అపహాసయ్ము చేసెదను. 

యెషయా 50:2 => నేను వచిచ్నపుప్డు ఎవడును లేకపోనేల? నేను పిలిచినపుప్డు ఎవడును 

ఉతత్రమియయ్కుండనేల? నా చెయియ్ విమోచింపలేనంత కురచయై పోయెనా? విడిపించుటకు నాకు 

శకిత్లేదా? నా గదిద్ంపుచేత సముదర్మును ఎండబెటుట్దును నదులను ఎడారిగా చేయుదును నీళుల్ 

లేనందున వాటి చేపలు కంపుకొటిట్ దాహముచేత చచిచ్పోవును.  

యెషయా 65:12 => నేను మాటలాడగా మీరు ఆలకింపక నా దృషిట్కి చెడ డ్దైనదాని చేసితిరి 

నాకిషట్ము కానిదాని కోరితిరి నేను ఖడగ్మును మీకు అదృషట్ముగా నియమించుదును మీరందరు వధకు 

లోనగుదురు.  

యెషయా 66:4 => నేను పిలిచినపుప్డు ఉతత్రమిచుచ్వాడొకడును లేకపోయెను నేను 

మాటలాడినపుప్డు వినువాడొకడును లేకపోయెను నా దృషిట్కి చెడ డ్దైనదాని చేసిరి నాకిషట్ము కానిదాని 

కోరుకొనిరి కావున నేనును వారిని మోసములో ముంచుదును వారు భయపడువాటిని వారిమీదికి 

రపిప్ంచెదను. 
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యిరిమ్యా 7:13 => నేను మీతో మాటలాడినను పెందలకడ లేచి మీతో మాటలాడినను మీరు 

వినకయు, మిముమ్ను పిలిచినను మీరు ఉతత్రమియయ్కయు నుండినవారై యీ కిర్యలనిన్టిని చేసితిరి 

గనుక 

యెహెజేక్లు 8:18 => కాబటిట్ కటాక్షము లేకయు కనికరము చూపకయు నేను నా 

కోర్ధమునగుపరచి, వారు నా చెవులలో ఎంత బిగగ్రగా మొఱఱ్పెటిట్నను నేను ఆలకింపకుందును. 

జెకరాయ్ 7:11 => అయితే వారు ఆలకింపనొలల్క మూరు ఖ్లై వినకుండ చెవులు మూసికొనిరి. 

జెకరాయ్ 7:12 => ధరమ్శాసత్రమును, పూరివ్కులైన పర్వకత్ల దావ్రా సైనయ్ములకు అధిపతియగు 

యెహోవా తన ఆతమ్ పేర్రేపణచేత తెలియజేసిన మాటలను, తాము వినకుండునటుల్ హృదయములను 

కురువిందమువలె కఠినపరచుకొనిరి గనుక సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవాయొదద్నుండి 

మహోగర్త వారిమీదికి వచెచ్ను. 

మతత్యి 22:5 => వారు లక్షయ్ము చేయక, ఒకడు తన పొలమునకును మరియొకడు తన 

వరత్కమునకును వెళి ల్రి. 

మతత్యి 22:6 => తకిక్నవారు అతని దాసులను పటుట్కొని అవమానపరచి చంపిరి. 

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

పంపబడినవారిని రాళల్తో కొటుట్చును ఉండుదానా, కోడి తన పిలల్లను రెకక్ల కిర్ందికేలాగు 

చేరుచ్కొనునో ఆలాగే నేనును నీ పిలల్లను ఎనోన్మారులు చేరుచ్కొనవలెనని యుంటిని గాని మీరు 

ఒలల్కపోతిరి. 

మతత్యి 23:38 => ఇదిగో మీ యిలుల్ మీకు విడువబడియునన్ది 

హెబీర్యులకు 12:25 => మీకు బుదిధ్ చెపుప్చునన్వానిని నిరాకరింపకుండునటుల్ చూచుకొనుడి. వారు 

భూమిమీదనుండి బుదిధ్చెపిప్న వానిని నిరాకరించినపుప్డు తపిప్ంచుకొనకపోయినయెడల, 

పరలోకమునుండి బుదిధ్చెపుప్చునన్ వానిని విసరిజ్ంచు మనము తపిప్ంచుకొనకపోవుట మరి 

నిశచ్యముగదా. 
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హెబీర్యులకు 12:26 => అపుప్డాయన శబద్ము భూమిని చలింపచేసెను గాని యిపుప్డు 

నేనింకొకసారి భూమిని మాతర్మే కాక ఆకాశమును కూడ కంపింపచేతును అని మాట 

యిచిచ్యునాన్డు. 

కీరత్నలు 31:20 => మనుషుయ్ల కపటోపాయములు వారి నంటకుండ నీ సనిన్ధి చాటున వారిని 

దాచుచునాన్వు వాకక్లహము మానిప్ వారిని గుడారములో దాచుచునాన్వు  

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

నామము దావ్రా సూచక కిర్యలను మహతాక్రయ్ములను చేయుటకును నీ చెయియ్ చాచియుండగా, నీ 

దాసులు బహు ధైరయ్ముగా నీ వాకయ్మును బోధించునటుల్ అనుగర్హించుము. 

రోమీయులకు 10:21 => ఇశార్యేలు విషయమైతే అవిధేయులై యెదురాడు పర్జలకు నేను 

దినమంతయు నాచేతులు చాచితిని అని చెపుప్చునాన్డు. 

ఆదికాండము 27:34 => ఏశావు తన తండిర్ మాటలు వినినపుప్డు దుఃఖాకార్ంతుడై పెదద్కేక వేసి ఓ 

నా తండీర్, ననున్ను దీవించుమని తన తండిర్తో చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 27:38 => ఏశావు నా తండీర్, నీయొదద్ ఒక దీవెనయే ఉనన్దా? నా తండీర్, ననున్, 

ననున్ కూడ దీవించుమని తన తండిర్తో చెపిప్ ఏశావు ఎలుగెతిత్ యేడవ్గా అతని తండిర్యైన ఇసాస్కు 

నిరగ్మకాండము 10:3 => కాబటిట్ మోషే అహరోనులు ఫరోయొదద్కు వెళి ల్, అతనిని చూచి యీలాగు 

చెపిప్రి హెబీర్యుల దేవుడగు యెహోవా సెలవిచిచ్నదేమనగా నీవు ఎనాన్ళల్వరకు నాకు లొంగనొలల్క 

యుందువు? ననున్ సేవించుటకు నా జనులను పోనిముమ్. 

2 దినవృతాత్ంతములు 36:16 => పెందలకడ లేచి పంపుచువచిచ్నను వారు దేవుని దూతలను 

ఎగతాళిచేయుచు, ఆయన వాకయ్ములను తృణీకరించుచు, ఆయన పర్వకత్లను హింసించుచు రాగా, 

నివారింప శకయ్ముకాకుండ యెహోవా కోపము ఆయన జనులమీదికి వచెచ్ను. 

నెహెమాయ్ 9:17 => వారు విధేయులగుటకు మనసుస్ లేనివారై తమ మధయ్ నీవు చేసిన 

అదుభ్తములను జాఞ్పకము చేసికొనక తమ మనసుస్ను కఠినపరచుకొని, తాముండి వచిచ్న దాసయ్పు 

దేశమునకు తిరిగివెళుల్టకు ఒక అధికారిని కోరుకొని నీ మీద తిరుగుబాటు చేసిరి. అయితే నీవు 
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క్షమించుటకు సిదధ్మైన దేవుడవును, దయావాతస్లయ్తలు గలవాడవును, దీరఘ్శాంతమును బహు 

కృపయు గలవాడవునై యుండి వారిని విసరిజ్ంపలేదు. 

యోబు 33:14 => దేవుడు ఒకక్మారే పలుకును రెండు మారులు పలుకును అయితే మనుషుయ్లు 

అది కనిపెటట్రు  

కీరత్నలు 27:5 => ఆపతాక్లమున ఆయన తన పరణ్శాలలో ననున్ దాచును తన గుడారపు మాటున 

ననున్ దాచును ఆశర్యదురగ్ముమీద ఆయన ననున్ ఎకిక్ంచును.  

కీరత్నలు 68:21 => దేవుడు నిశచ్యముగా తన శతుర్వుల తలలు పగులగొటుట్ను. మానక 

దోషములు చేయువారి వెండుర్కలుగల నడినెతిత్ని ఆయన పగులగొటుట్ను.  

సామెతలు 15:32 => శిక్షనొంద నొలల్నివాడు తన పార్ణమును తృణీకరించును గదిద్ంపును 

వినువాడు వివేకియగును. 

సామెతలు 29:1 => ఎనిన్సారులు గదిద్ంచినను లోబడనివాడు మరి తిరుగులేకుండ హఠాతుత్గా 

నాశనమగును. 

సామెతలు 31:20 => దీనులకు తన చెయియ్ చాపును దరిదుర్లకు తన చేతులు చాపును 

యెషయా 65:2 => తమ ఆలోచనల ననుసరించి చెడుమారగ్మున నడచుకొనుచు లోబడనొలల్ని 

పర్జలవైపు దినమంతయు నాచేతులు చాపుచునాన్ను.  

యిరిమ్యా 6:19 => భూలోకమా, వినుము; ఈ జనులు నా మాటలు వినకునాన్రు, నా 

ధరమ్శాసత్రమును విసరిజ్ంచుచునాన్రు గనుక తమ ఆలోచనలకు ఫలితమైన కీడు నేను వారిమీదికి 

రపిప్ంచుచునాన్ను. 

యిరిమ్యా 9:6 => నీ నివాససథ్లము కాపటయ్ము మధయ్నేయునన్ది, వారు కపటులై ననున్ 

తెలిసికొననొలల్కునాన్రు; ఇదే యెహోవా వాకుక్. 

యిరిమ్యా 35:17 => కాబటిట్ ఇశార్యేలు దేవుడును సైనయ్ములకధిపతియునగు యెహోవా ఈ మాట 

సెలవిచుచ్చునాన్డు నేను వారితో మాటలాడితిని గాని వారు వినకపోయిరి, నేను వారిని పిలిచితిని గాని 

వారు పర్తుయ్తత్రమియయ్కపోయిరి గనుక యూదావారిమీదికిని యెరూషలేము నివాసులందరి మీదికిని 

రపిప్ంచెదనని నేను చెపిప్న కీడంతయు వారిమీదికి రపిప్ంచుచునాన్ను.  
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యిరిమ్యా 38:21 => నీవు ఒకవేళ బయలు వెళల్కపోయినయెడల యెహోవా ఈ మాట నాకు 

తెలియజేసెను. 

జెకరాయ్ 7:13 => కావున సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా నేను 

పిలిచినపుప్డు వారు ఆలకింపకపోయిరి గనుక వారు పిలిచినపుప్డు నేను ఆలకింపను. 

మతత్యి 22:3 => ఆ పెండిల్విందుకు పిలువబడిన వారిని రపిప్ంచుటకు అతడు తన దాసులను 

పంపినపుప్డు వారు రానొలల్కపోయిరి. 

మారుక్ 12:9 => కావున ఆ దార్క్షతోట యజమానుడేమి చేయును? అతడు వచిచ్, ఆ కాపులను 

సంహరించి, యితరులకు ఆ దార్క్షతోట ఇచుచ్ను గదా. మరియు 

లూకా 8:12 => తోర్వ పర్కక్నుండువారు, వారు వినువారు గాని నమిమ్ రక్షణ పొందకుండునటుల్ 

అపవాది వచిచ్ వారి హృదయములోనుండి వాకయ్మెతిత్కొని పోవును. 

లూకా 13:24 => ఆయన వారిని చూచి ఇరుకు దావ్రమున పర్వేశింప పోరాడుడి; అనేకులు 

పర్వేశింపజూతురు గాని వారివలన కాదని మీతో చెపుప్చునాన్ను. 

లూకా 13:34 => యెరూషలేమా, యెరూషలేమా, పర్వకత్లను చంపుచు, నీయొదద్కు 

పంపబడినవారిని రాళల్తో కొటుట్చు ఉండుదానా, కోడి తన పిలల్లను తన రెకక్లకిర్ంద ఏలాగు 

చేరుచ్కొనునో ఆలాగే ఎనోన్ మారులు నేను నీ పిల్లలను చేరుచ్కొనవలెనని యుంటిని గాని 

మీరొలల్కపోతిరి. 

లూకా 14:24 => ఏలయనగా పిలువబడిన ఆ మనుషుయ్లలో ఒకడును నా విందు రుచిచూడడని 

మీతో చెపుప్చునాన్ననెను. 

యోహాను 7:34 => మీరు ననున్ వెదకుదురు గాని ననున్ కనుగొనరు, నేనెకక్డ ఉందునో అకక్డికి 

మీరు రాలేరనెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:41 => ఇదిగో తిరసక్రించువారలారా, ఆశచ్రయ్పడుడి నశించుడి మీ 

దినములలో నేనొక కారయ్ము చేసెదను ఆ కారయ్ము ఒకడు మీకు వివరించినను మీరెంతమాతర్మును 

నమమ్రు అనెను. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 24:25 => అపుప్డతడు నీతినిగూరిచ్యు ఆశానిగర్హమునుగూరిచ్యు 

రాబోవు విమరశ్నుగూరిచ్యు పర్సంగించుచుండగా ఫేలికుస్ మిగుల భయపడి ఇపప్టికి వెళుల్ము, నాకు 

సమయమైన నినున్ పిలువనంపింతునని చెపెప్ను 

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

సెలవైనదనెను. అపుప్డు పౌలు చేయిచాచి యీలాగు సమాధానము చెపప్సాగెను 

హెబీర్యులకు 12:17 => ఏశావు ఆ తరువాత ఆశీరావ్దము పొందగోరి కనీన్ళుల్ విడుచుచు 

దానికోసరము శర్దధ్తో వెదకినను, మారుమనసుస్పొంద నవకాశము దొరకక విసరిజ్ంపబడెనని 

మీరెరుగుదురు. 

పర్కటన 22:11 => అనాయ్యము చేయువాడు ఇంకను అనాయ్యమే చేయనిముమ్, అపవితుర్డైన వాడు 

ఇంకను అపవితుర్డుగానే యుండనిముమ్, నీతిమంతుడు ఇంకను నీతిమంతుడుగానే యుండనిముమ్. 

పరిశుదుధ్డు ఇంకను పరిశుదుద్డుగానే యుండనిముమ్ 

వచనము 28 

అపుప్డు వారు ననున్గూరిచ్ మొఱఱ్పెటెట్దరు గాని నేను పర్తుయ్తత్రమియయ్కుందును ననున్ శర్దధ్గా 

వెదకెదరు గాని వారికి నేను కనబడకుందును.  

సామెతలు 1:30 => నా ఆలోచన విననొలల్కపోయిరి నా గదిద్ంపును వారు కేవలము తృణీకరించిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 36:16 => పెందలకడ లేచి పంపుచువచిచ్నను వారు దేవుని దూతలను 

ఎగతాళిచేయుచు, ఆయన వాకయ్ములను తృణీకరించుచు, ఆయన పర్వకత్లను హింసించుచు రాగా, 

నివారింప శకయ్ముకాకుండ యెహోవా కోపము ఆయన జనులమీదికి వచెచ్ను. 

కీరత్నలు 107:11 => బాధచేతను ఇనుప కటల్చేతను బంధింపబడినవారై చీకటిలోను 

మరణాంధకారములోను నివాసము చేయువారి హృదయమును  

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

విషయమైన దేవుని సంకలప్మును నిరాకరించిరి. 

సామెతలు 1:30 => నా ఆలోచన విననొలల్కపోయిరి నా గదిద్ంపును వారు కేవలము తృణీకరించిరి. 
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సామెతలు 5:12 => అయోయ్, ఉపదేశము నేనెటుల్ తోర్సివేసితిని? నా హృదయము గదిద్ంపు నెటుల్ 

తృణీకరించెను? 

సామెతలు 12:1 => శిక్షను పేర్మించువాడు జాఞ్నమును పేర్మించువాడు గదిద్ంపును 

అసహియ్ంచుకొనువాడు పశుపార్యుడు 

కీరత్నలు 81:11 => అయినను నా పర్జలు నా మాట ఆలకింపకపోయిరి ఇశార్యేలీయులు నా మాట 

వినకపోయిరి. 

సంఖాయ్కాండము 14:31 => అయితే వారు కొలల్పోవుదురని మీరు చెపిప్న మీ పిలల్లను నేను ఆ 

దేశములోపలికి రపిప్ంచెదను; మీరు తృణీకరించిన దేశమును వారు సవ్తంతిర్ంచుకొనెదరు; 

నాయ్యాధిపతులు 10:14 => పోయి మీరు కోరుకొనిన దేవతలకు మొఱఱ్పెటుట్కొనుడి; మీ 

శర్మకాలమున అవి మిముమ్ను రకిష్ంచునేమో అని ఇశార్యేలీయులతో సెలవిచెచ్ను. 

1 సమూయేలు 8:18 => ఆ దినమున మీరు కోరుకొనిన రాజునుబటిట్ మీరు మొఱఱ్పెటిట్నను 

యెహోవా మీ మొఱఱ్వినక పోవును అనెను. 

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

పెరిగిన యౌవనులను పిలిచి ఆలోచననడిగి, వారికీలాగు పర్శన్వేసెను 

2 దినవృతాత్ంతములు 10:8 => అయితే అతడు పెదద్లు తనకు చెపిప్న ఆలోచన తోర్సివేసి, 

తనతోకూడ పెరిగి తన యెదుటనునన్ యౌవనసుథ్లతో ఆలోచనచేసి 

కీరత్నలు 106:13 => అయినను వారు ఆయన కారయ్ములను వెంటనే మరచిపోయిరి ఆయన 

ఆలోచనకొరకు కనిపెటుట్కొనకపోయిరి. 

సామెతలు 1:23 => నా గదిద్ంపు విని తిరుగుడి ఆలకించుడి నా ఆతమ్ను మీమీద కుమమ్రించుదును 

నా ఉపదేశమును మీకు తెలిపెదను. 

సామెతలు 10:17 => ఉపదేశము నంగీకరించువాడు జీవమారగ్ములో ఉనాన్డు గదిద్ంపునకు 

లోబడనివాడు తోర్వ తపుప్ను. 

సామెతలు 13:13 => ఆజఞ్ను తిరసక్రించువాడు అందువలన శిక్షనొందును ఆజఞ్విషయమై 

భయభకుత్లు గలవాడు లాభము పొందును. 
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యెషయా 1:24 => కావున పర్భువును ఇశార్యేలుయొకక్ బలిషుఠ్డును సైనయ్ములకధిపతియునగు 

యెహోవా ఈలాగున అనుకొనుచునాన్డు ఆహా, నా శతుర్వులనుగూరిచ్ నేనికను ఆయాసపడను నా 

విరోధులమీద నేను పగతీరుచ్కొందును.  

యెహెజేక్లు 20:13 => అయితే అరణయ్మందు ఇశార్యేలీయులు నామీద తిరుగుబాటు చేసి నా 

కటట్డల ననుసరింపక, తాము అనుసరించి బర్దుకవలెనని నేనిచిచ్న విధులను తృణీకరించి, నేను 

నియమించిన విశార్ంతిదినములను అపవితర్పరచగా, అరణయ్మందు నా రౌదార్గిన్ వారిమీద 

కుమమ్రించి వారిని నిరూమ్లము చేయుదుననుకొంటిని.  

మతత్యి 22:5 => వారు లక్షయ్ము చేయక, ఒకడు తన పొలమునకును మరియొకడు తన 

వరత్కమునకును వెళి ల్రి. 

పర్కటన 3:18 => నీవు ధనవృదిధ్ చేసికొనునటుల్ అగిన్లో పుటము వేయబడిన బంగారమును, నీ 

దిసమొల సిగుగ్ కనబడకుండునటుల్ ధరించుకొనుటకు తెలల్ని వసత్రములను, నీకు దృషిట్ కలుగునటుల్ నీ 

కనున్లకు కాటుకను నాయొదద్ కొనుమని నీకు బుదిధ్ చెపుప్చునాన్ను. 

వచనము 29 

జాఞ్నము వారికి అసహయ్మాయెను యెహోవాయందు భయభకుత్లు కలిగియుండుట వారికిషట్ము 

లేకపోయెను. 

నాయ్యాధిపతులు 10:14 => పోయి మీరు కోరుకొనిన దేవతలకు మొఱఱ్పెటుట్కొనుడి; మీ 

శర్మకాలమున అవి మిముమ్ను రకిష్ంచునేమో అని ఇశార్యేలీయులతో సెలవిచెచ్ను. 

కీరత్నలు 2:4 => ఆకాశమందు ఆసీనుడగువాడు నవువ్చునాన్డు పర్భువు వారినిచూచి 

అపహసించుచునాన్డు 

కీరత్నలు 37:13 => వారి కాలము వచుచ్చుండుట పర్భువు చూచుచునాన్డు. వారిని చూచి ఆయన 

నవువ్చునాన్డు. 

లూకా 14:24 => ఏలయనగా పిలువబడిన ఆ మనుషుయ్లలో ఒకడును నా విందు రుచిచూడడని 

మీతో చెపుప్చునాన్ననెను. 
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దివ్తీయోపదేశకాండము 28:63 => కాబటిట్ మీకు మేలు చేయుచు మిముమ్ను విసత్రింపజేయుటకు 

మీ దేవుడైన యెహోవా మీయందు ఎటుల్ సంతోషించెనో అటుల్ మిముమ్ను నశింపజేయుటకును మిముమ్ 

సంహరించుటకును యెహోవా సంతోషించును గనుక నీవు సావ్ధీనపరచుకొనుటకు పర్వేశించుచునన్ 

దేశములోనుండి పెలల్గింపబడుదువు. 

యెహోషువ 10:2 => ఏలయనగా గిబియోను గొపప్ పటట్ణమై రాజధానులలో ఎంచబడినది; అది 

హాయికంటె గొపప్ది, అకక్డి జనులందరు శూరులు. అంతట యెరూషలేము రాజైన అదోనీసెదెకు 

గిబియోనీయులు యెహోషువతోను ఇశార్యేలీయులతోను సంధి చేసియునాన్రు. మీరు నాయొదద్కు 

వచిచ్ నాకు సహాయము చేసినయెడల మనము వారి పటట్ణమును నాశనము చేయుదమని 

యోబు 15:21 => భీకరమైన ధవ్నులు వాని చెవులలో బడును, కేష్మకాలమున పాడుచేయువారు 

వానిమీదికి వచెచ్దరు. 

కీరత్నలు 14:5 => ఎందుకనగా దేవుడు నీతిమంతుల సంతానము పక్షమున నునాన్డు 

కీరత్నలు 59:8 => యెహోవా, నీవు వారిని చూచి నవువ్దువు అనయ్జనులందరిని నీవు 

అపహసించుదువు. 

సామెతలు 10:17 => ఉపదేశము నంగీకరించువాడు జీవమారగ్ములో ఉనాన్డు గదిద్ంపునకు 

లోబడనివాడు తోర్వ తపుప్ను. 

సామెతలు 12:8 => ఒకొక్కక్ మనుషుయ్డు తన వివేకము కొలది పొగడబడును కుటిలచితుత్డు 

తృణీకరింపబడును. 

యెషయా 1:24 => కావున పర్భువును ఇశార్యేలుయొకక్ బలిషుఠ్డును సైనయ్ములకధిపతియునగు 

యెహోవా ఈలాగున అనుకొనుచునాన్డు ఆహా, నా శతుర్వులనుగూరిచ్ నేనికను ఆయాసపడను నా 

విరోధులమీద నేను పగతీరుచ్కొందును.  

వచనము 30 

నా ఆలోచన విననొలల్కపోయిరి నా గదిద్ంపును వారు కేవలము తృణీకరించిరి. 
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సామెతలు 3:25 => ఆకసిమ్కముగా భయము కలుగునపుప్డు దురామ్రుగ్లకు నాశనము వచుచ్నపుప్డు 

నీవు భయపడవదుద్ 

సామెతలు 3:26 => యెహోవా నీకు ఆధారమగును నీ కాలు చికుక్బడకుండునటుల్ ఆయన నినున్ 

కాపాడును. 

సామెతలు 10:24 => భకిత్హీనుడు దేనికి భయపడునో అదే వానిమీదికి వచుచ్ను నీతిమంతులు 

ఆశించునది వారికి దొరుకును. 

సామెతలు 10:25 => సుడిగాలి వీచగా భకిత్హీనుడు లేకపోవును. నీతిమంతుడు నితయ్ము నిలుచు 

కటట్డమువలె ఉనాన్డు. 

కీరత్నలు 69:22 => వారి భోజనము వారికి ఉరిగా నుండును గాక వారు నిరభ్యులై యునన్పుప్డు 

అది వారికి ఉరిగా నుండును గాక. 

కీరత్నలు 69:23 => వారు చూడకపోవునటుల్ వారి కనున్లు చీకటి కముమ్ను గాక వారి నడుములకు 

ఎడతెగని వణకు పుటిట్ంచుము. 

కీరత్నలు 69:24 => వారిమీద నీ ఉగర్తను కుమమ్రించుము నీ కోపాగిన్ వారిని పటుట్కొనును గాక 

కీరత్నలు 69:25 => వారి పాళెము పాడవును గాక వారి గుడారములలో ఎవడును ఉండకపోవును 

గాక 

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

వివరించుచునాన్రు. 

కీరత్నలు 69:27 => దోషముమీద దోషము వారికి తగులనిముమ్ నీ నీతి వారికి అందనీయకుము. 

కీరత్నలు 69:28 => జీవగర్ంథములోనుండి వారి పేరును తుడుపుపెటుట్ము నీతిమంతుల పటీ ట్లో వారి 

పేరులు వార్యకుము. 

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

వాటి విషయమై భయము కలిగి, మనుషుయ్లు ఎదురుచూచుచు ధైరయ్ముచెడి కూలుదురు. 

Page  of 88 2507



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   !"త$

లూకా 21:34 => మీ హృదయములు ఒకవేళ తిండివలనను మతుత్వలనను ఐహిక 

విచారములవలనను మందముగా ఉనన్ందున ఆ దినము అకసామ్తుత్గా మీ మీదికి ఉరివచిచ్నటుట్ 

రాకుండ మీ విషయమై మీరు జాగర్తత్గా ఉండుడి. 

లూకా 21:35 => ఆ దినము భూమియందంతట నివసించు వారందరిమీదికి అకసామ్తుత్గా వచుచ్ను. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 5 :3 => లోకులు నెమమ్దిగా ఉనన్ది , భయమేమియులేదని 

చెపుప్కొనుచుండగా, గరిభ్ణి సతరీకి పర్సవవేదన వచుచ్నటుల్ వారికి ఆకసిమ్కముగా నాశనము తటసిథ్ంచును 

గనుక వారెంత మాతర్మును తపిప్ంచుకొనలేరు 

పర్కటన 6:15 => భూరాజులును, ఘనులును, సవాసార్ధిపతులును, ధనికులును, బలిషుఠ్లును, పర్తి 

దాసుడును, పర్తి సవ్తంతుర్డును కొండ గుహలలోను  

పర్కటన 6:16 => బండల సందులలోను దాగుకొని సింహాసనాసీనుడై యునన్వాని యొకక్యు 

గొఱఱ్పిలల్ యొకక్యు ఉగర్త మహాదినము వచెచ్ను; దానికి తాళజాలినవాడెవడు?  

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

మరుగుచేయుడి అని పరవ్తములతోను బండలతోను చెపుప్చునాన్రు. 

కీరత్నలు 58:9 => మీ కుండలకు ముళల్కంపల సెగ తగలకమునుపే అది పచిచ్దైనను ఉడికినదైనను 

ఆయన దాని నెగరగొటుట్చునాన్డు,  

యెషయా 17:13 => జనములు విసాత్రజలముల ఘోషవలె ఘోషించును ఆయన వారిని 

బెదరించును వారు దూరముగా పారిపోవుదురు కొండమీది పొటుట్ గాలికి ఎగిరిపోవునటుల్ తుపాను 

ఎదుట గిరగిర తిరుగు కసువు ఎగిరిపోవునటుల్ వారును తరుమబడుదురు.  

నహూము 1:3 => యెహోవా దీరఘ్శాంతుడు, మహా బలము గలవాడు, ఆయన దోషులను 

నిరోద్షులుగా ఎంచడు, యెహోవా తుపానులోను సుడిగాలిలోను వచుచ్వాడు; మేఘములు ఆయనకు 

పాదధూళిగా నునన్వి. 

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

యిబబ్ందియు ఈ పర్జలమీద కోపమును వచుచ్ను. 
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లూకా 21:24 => వారు కతిత్వాత కూలుదురు; చెరపటట్బడినవారై సమసత్మైన అనయ్జనముల మధయ్కు 

పోవుదురు; అనయ్జనముల కాలములు సంపూరణ్మగువరకు యెరూషలేము అనయ్జనములచేత 

తొర్కక్బడును. 

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

సముదర్తరంగముల ఘోషవలన కలవరపడిన జనములకు శర్మయు కలుగును. 

రోమీయులకు 2:9 => దుషాక్య్రయ్ము చేయు పర్తి మనుషుయ్ని ఆతమ్కు, మొదట యూదునికి గీర్సు 

దేశసుథ్నికి కూడ, శర్మయు వేదనయు కలుగును. 

ఆదికాండము 42:21 => అపుప్డు వారు నిశచ్యముగా మన సహోదరునియెడల మనము చేసిన 

అపరాధమునకు శిక్ష పొందుచునాన్ము. అతడు మనలను బతిమాలుకొనినపుప్డు మనము అతని వేదన 

చూచియు వినకపోతిమి; అందువలన ఈ వేదన మనకు వచెచ్నని ఒకనితో ఒకడు మాటలాడుకొనిరి 

యెహోషువ 10:2 => ఏలయనగా గిబియోను గొపప్ పటట్ణమై రాజధానులలో ఎంచబడినది; అది 

హాయికంటె గొపప్ది, అకక్డి జనులందరు శూరులు. అంతట యెరూషలేము రాజైన అదోనీసెదెకు 

గిబియోనీయులు యెహోషువతోను ఇశార్యేలీయులతోను సంధి చేసియునాన్రు. మీరు నాయొదద్కు 

వచిచ్ నాకు సహాయము చేసినయెడల మనము వారి పటట్ణమును నాశనము చేయుదమని 

1 సమూయేలు 28:6 => యెహోవా యొదద్ విచారణ చేయగా యెహోవా సవ్పన్ము దావ్రానైనను 

ఊరీము దావ్రానైనను పర్వకత్ల దావ్రానైనను ఏమియు సెలవియయ్కుండెను. 

యోబు 15:21 => భీకరమైన ధవ్నులు వాని చెవులలో బడును, కేష్మకాలమున పాడుచేయువారు 

వానిమీదికి వచెచ్దరు. 

యోబు 15:24 => శర్మయు వేదనయు వానిని బెదరించును. యుదధ్ము చేయుటకు సిదధ్పడిన రాజు 

శతుర్వుని పటుట్కొనునటుల్ అవి వానిని పటుట్కొనును. 

యోబు 22:10 => కావుననే బోనులు నినున్ చుటుట్కొనుచునన్వి ఆకసిమ్క భయము నినున్ 

బెదరించుచునన్ది. 

యోబు 31:3 => దురామ్రుగ్లకు విపతుత్ సంభవించుటే గదా పాపము చేయువారికి దురవసథ్ 

పార్పిత్ంచుటయే గదా. 
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కీరత్నలు 14:5 => ఎందుకనగా దేవుడు నీతిమంతుల సంతానము పక్షమున నునాన్డు 

కీరత్నలు 63:1 => దేవా, నా దేవుడవు నీవే, వేకువనే నినున్ వెదకుదును 

సామెతలు 6:15 => కాబటిట్ ఆపద వానిమీదికి హఠాతుత్గా వచుచ్ను వాడు తిరుగలేకుండ ఆ 

క్షణమందే నలుగగొటట్బడును. 

పర్సంగి 5:17 => ఇదియు మనసుస్నకు ఆయాసకరమైనదే, తన దినములనిన్యు అతడు చీకటిలో 

భోజనము చేయును, అతనికి వాయ్కులమును, రోగమును, అసహయ్మును కలుగును. 

యెషయా 40:24 => వారు నాటబడగనే వితత్బడగనే వారి మొదలు భూమిలో వేరు తనన్కమునుపే 

ఆయన వారిమీద ఊదగా వారు వాడిపోవుదురు సుడిగాలి పొటుట్ను ఎగరగొటుట్నటుల్ ఆయన వారిని 

ఎగరగొటుట్ను.  

యిరిమ్యా 6:24 => దానిగూరిచ్న వరత్మానము విని మాచేతులు బలహీనమగుచునన్వి, పర్సవించు 

సతరీ వేదన పడునటుల్ మేము వేదన పడుచునాన్ము. 

యిరిమ్యా 23:19 => ఇదిగో యెహోవాయొకక్ మహోగర్తయను పెనుగాలి బయలువెళుల్చునన్ది; అది 

భీకరమైన పెనుగాలి అది దుషు ట్ల తలమీదికి పెళుల్న దిగును. 

యిరిమ్యా 30:23 => ఇదిగో యెహోవా మహోగర్తయను పెనుగాలి బయలుదేరుచునన్ది, అది 

గిరగిర తిరుగు సుడిగాలి, అది దుషు ట్లమీద పెళుల్న దిగును. 

యెహెజేక్లు 20:31 => నేటివరకును మీరు అరప్ణలను అరిప్ంచి మీ కుమారులను అగిన్గుండ 

దాటించునపుప్డు, మీరు పెటుట్కొనిన విగర్హములనిన్టికి పూజజేసి అపవితుర్లగుచునాన్రే; 

ఇశార్యేలీయులారా, నాయొదద్ మీరు విచారణ చేయుదురా? నా జీవముతోడు నావలన ఆలోచన మీకు 

దొరుకదు; ఇదే పర్భువైన యెహోవా వాకుక్ 

హోషేయ 5:15 => వారు మనసుస్ తిర్పుప్కొని ననున్ వెదకువరకు నేను తిరిగి నా సథ్లమునకు 

పోవుదును; తమకు దురవసథ్ సంభవింపగా వారు ననున్ బహు శీఘర్ముగా వెదకుదురు. 

వచనము 31 
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కాబటిట్ వారు తమ పర్వరత్నకు తగిన ఫలము ననుభవించెదరు తమకు వెకక్సమగువరకు తమ 

ఆలోచనలను అనుసరించెదరు 

ఆదికాండము 6:3 => అపుప్డు యెహోవా నా ఆతమ్ నరులతో ఎలల్పుప్డును వాదించదు; వారు తమ 

అకర్మ విషయములో నరమాతుర్లై యునాన్రు; అయినను వారి దినములు నూట ఇరువది 

యేండల్గుననెను. 

యోబు 27:9 => వానికి బాధ కలుగునపుప్డు దేవుడు వాని మొఱఱ్ వినువా? 

యోబు 35:12 => కాగా వారు దుషు ట్లైన మనుషుయ్ల గరవ్మునుబటిట్ మొఱఱ్పెటుట్దురు గాని ఆయన 

పర్తుయ్తత్ర మిచుచ్టలేదు.  

కీరత్నలు 18:41 => వారు మొఱఱ్పెటిట్రి గాని రకిష్ంచువాడు లేకపోయెను యెహోవాకు వారు 

మొఱఱ్పెటుట్దురు గాని ఆయనవారి కుతత్రమియయ్కుండును. 

యెషయా 1:15 => మీరు మీచేతులు చాపునపుప్డు మిముమ్ను చూడక నా కనున్లు కపుప్కొందును 

మీరు బహుగా పార్రథ్నచేసినను నేను వినను మీచేతులు రకత్ముతో నిండియునన్వి. 

యిరిమ్యా 11:11 => కాబటిట్ యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు తాము తపిప్ంచుకొనజాలని 

కీడు వారిమీదికి రపిప్ంపబోవుచునాన్ను, వారు నాకు మొఱఱ్పెటిట్నను నేను వారి మొఱఱ్ను వినకుందును.  

యిరిమ్యా 14:12 => వారు ఉపవాసమునన్పుప్డు నేను వారి మొఱఱ్ను వినను; వారు 

దహనబలియైనను నైవేదయ్మైనను అరిప్ంచునపుప్డు నేను వాటిని అంగీకరింపను; ఖడగ్మువలనను 

కాష్మమువలనను తెగులువలనను వారిని నాశము చేసెదను 

యెహెజేక్లు 8:18 => కాబటిట్ కటాక్షము లేకయు కనికరము చూపకయు నేను నా 

కోర్ధమునగుపరచి, వారు నా చెవులలో ఎంత బిగగ్రగా మొఱఱ్పెటిట్నను నేను ఆలకింపకుందును. 

మీకా 3:4 => వారు దురామ్రగ్త ననుసరించి నడుచుకొనియునాన్రు గనుక వారు యెహోవాకు మొఱఱ్ 

పెటిట్నను ఆయన వారి మనవి అంగీకరింపక ఆ కాలమందు వారికి కనబడకుండ తనున్ 

మరుగుచేసికొనును. 
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జెకరాయ్ 7:13 => కావున సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా నేను 

పిలిచినపుప్డు వారు ఆలకింపకపోయిరి గనుక వారు పిలిచినపుప్డు నేను ఆలకింపను. 

మతత్యి 7:22 => ఆ దినమందు అనేకులు ననున్ చూచి పర్భువా, పర్భువా, మేము నీ నామమున 

పర్వచింపలేదా? నీ నామమున దయయ్ములను వెళళ్గొటట్లేదా? నీ నామమున అనేకమైన అదుభ్తములు 

చేయలేదా? అని చెపుప్దురు. 

మతత్యి 7:23 => అపుప్డు నేను మిముమ్ను ఎనన్డును ఎరుగను, అకర్మము చేయువారలారా, 

నాయొదద్నుండి పొండని వారితో చెపుప్దును. 

మతత్యి 25:10 => వారు కొనబోవుచుండగా పెండిల్కుమారుడు వచెచ్ను, అపుప్డు సిదధ్పడి 

యునన్వారు అతనితో కూడ పెండిల్విందుకు లోపలికిపోయిరి; 

మతత్యి 25:11 => అంతట తలుపు వేయబడెను. ఆ తరువాత తకిక్న కనయ్కలు వచిచ్ అయాయ్, 

అయాయ్, మాకు తలుపు తీయుమని అడుగగా 

మతత్యి 25:12 => అతడు మిముమ్నెరుగనని మీతో నిశచ్యముగా చెపుప్చునాన్ననెను. 

లూకా 13:25 => ఇంటి యజమానుడు లేచి తలుపువేసిన తరువాత మీరు వెలుపల నిలిచి 

తలుపుతటిట్ అయాయ్, మాకు తలుపు తీయుమని చెపప్ నారంభించినపుప్డు 

లూకా 13:26 => ఆయన మీరెకక్డివారో మిముమ్ను ఎరుగనని ఉతత్రము మీతో చెపుప్ను. అందుకు 

మీరు నీ సముఖమందు మేము తిని తార్గుచుంటిమే; నీవు మా వీధులలో బోధించితివే అని 

చెపప్సాగుదురు. 

లూకా 13:27 => అపుప్డాయన మీరెకక్డివారో మిముమ్ను ఎరుగనని మీతో చెపుప్చునాన్ను; 

అకర్మము చేయు మీరందరు నాయొదద్నుండి తొలగిపొండని చెపుప్ను. 

లూకా 13:28 => అబార్హాము ఇసాస్కు యాకోబులును సకల పర్వకత్లును దేవుని రాజయ్ములో 

ఉండుటయు, మీరు వెలుపలికి తోర్యబడుటయు, మీరు చూచునపుప్డు మీరు ఏడుచ్చు పండుల్ 

కొరుకుదురు.  

యాకోబు 4:3 => మీరడిగినను మీ భోగముల నిమితత్ము వినియోగించుటకై దురుదేద్శముతో 

అడుగుదురు గనుక మీకేమియు దొరకుటలేదు. 
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కీరత్నలు 78:34 => వారిని ఆయన సంహరించినపుప్డు వారు ఆయనను వెదకిరి వారు తిరిగి 

హృదయపూరవ్కముగా దేవుని బతిమాలుకొనిరి. 

కీరత్నలు 78:35 => దేవుడు తమకు ఆశర్యదురగ్మనియు మహోనన్తుడైన దేవుడు తమకు 

విమోచకుడనియు వారు జాఞ్పకము చేసికొనిరి. 

కీరత్నలు 78:36 => అయినను వారి హృదయము ఆయనయెడల సిథ్రముగా నుండలేదు ఆయన 

నిబంధనను వారు నమమ్కముగా గైకొనలేదు 

హోషేయ 5:15 => వారు మనసుస్ తిర్పుప్కొని ననున్ వెదకువరకు నేను తిరిగి నా సథ్లమునకు 

పోవుదును; తమకు దురవసథ్ సంభవింపగా వారు ననున్ బహు శీఘర్ముగా వెదకుదురు. 

హోషేయ 6:1 => మనము యెహోవాయొదద్కు మరలుదము రండి, ఆయన మనలను చీలిచ్వేసెను, 

ఆయనే మనలను సవ్సథ్పరచును; ఆయన మనలను కొటెట్ను, ఆయనే మనలను బాగుచేయును 

హోషేయ 6:2 => రెండు దినములైన తరువాత ఆయన మనలను బర్దికించును, మనము ఆయన 

సముఖమందు బర్దుకునటుల్ మూడవ దినమున ఆయన మనలను సిథ్రపరచును. 

హోషేయ 6:3 => యెహోవానుగూరిచ్న జాఞ్నము సంపాదించుకొందము రండి; యెహోవానుగూరిచ్న 

జాఞ్నము సంపాదించుకొనుటకు ఆయనను అనుసరించుదము రండి. ఉదయము తపప్క వచుచ్రీతిని 

ఆయన ఉదయించును; వరష్మువలె ఆయన మనయొదద్కు వచుచ్ను; భూమిని తడుపునటిట్ తొలకరి 

వరష్ము కడవరి వరష్మువలె ఆయన మనయొదద్కు వచుచ్ను. 

హోషేయ 6:4 => ఎఫార్యిమూ, నినున్ నేనేమిచేతును? యూదా, నినున్ నేనేమిచేతును? తెలల్వారగానే 

కనబడు మేఘము ఎగిరిపోవునటుల్ను, పార్తఃకాలమున పడు మంచు ఆరిపోవునటుల్ను మీ భకిత్ 

నిలువకపోవును. 

ఆదికాండము 42:21 => అపుప్డు వారు నిశచ్యముగా మన సహోదరునియెడల మనము చేసిన 

అపరాధమునకు శిక్ష పొందుచునాన్ము. అతడు మనలను బతిమాలుకొనినపుప్డు మనము అతని వేదన 

చూచియు వినకపోతిమి; అందువలన ఈ వేదన మనకు వచెచ్నని ఒకనితో ఒకడు మాటలాడుకొనిరి 
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నాయ్యాధిపతులు 9:7 => అది యోతామునకు తెలియబడినపుప్డు అతడు పోయి గెరిజీము 

కొండకొపుప్న నిలిచి యెలుగెతిత్ పిలిచి వారితో ఇటల్నెను షెకెము యజమానులారా, మీరు నా మాట 

వినినయెడల దేవుడు మీ మాట వినును. 

1 సమూయేలు 28:6 => యెహోవా యొదద్ విచారణ చేయగా యెహోవా సవ్పన్ము దావ్రానైనను 

ఊరీము దావ్రానైనను పర్వకత్ల దావ్రానైనను ఏమియు సెలవియయ్కుండెను. 

2 సమూయేలు 22:42 => వారు ఎదురుచూతురు గాని రకిష్ంచువాడు ఒకడును లేకపోవును వారు 

యెహోవా కొరకు కనిపెటుట్కొనినను ఆయన వారికి పర్తుయ్తత్రమియయ్కుండును. 

2 రాజులు 3:13 => ఎలీషా ఇశార్యేలు రాజును చూచి నాతో నీకు నిమితత్మేమి? నీ 

తలిదండుర్లుంచుకొనిన పర్వకత్లయొదద్కు పొమమ్ని చెపెప్ను.ఆలాగనవదుద్, మోయాబీయులచేతికి 

అపప్గింపవలెనని యెహోవా, రాజులమైన మా ముగుగ్రిని పిలిచెనని ఇశార్యేలు రాజు అతనితో 

అనినపుప్డు 

కీరత్నలు 32:6 => కావున నీ దరశ్నకాలమందు భకిత్గలవారందరు నినున్ పార్రథ్న చేయుదురు. విసాత్ర 

జలపర్వాహములు పొరలివచిచ్నను నిశచ్యముగా అవి వారిమీదికి రావు. 

కీరత్నలు 50:17 => దిదుద్బాటు నీకు అసహయ్ముగదా నీవు నా మాటలను నీ వెనుకకు తోర్సివేసెదవు. 

కీరత్నలు 63:1 => దేవా, నా దేవుడవు నీవే, వేకువనే నినున్ వెదకుదును 

సామెతలు 21:13 => దరిదుర్ల మొఱఱ్ వినక చెవి మూసికొనువాడు తాను మొఱఱ్ పెటుట్నపుప్డు 

అంగీకరింపబడడు. 

యెషయా 16:12 => మోయాబీయులు ఉనన్త సథ్లమునకు వచిచ్ ఆయాసపడి పార్రథ్న చేయుటకు 

తమ గుడిలో పర్వేశించునపుప్డు వారికేమియు దొరకకపోవును. 

యిరిమ్యా 6:24 => దానిగూరిచ్న వరత్మానము విని మాచేతులు బలహీనమగుచునన్వి, పర్సవించు 

సతరీ వేదన పడునటుల్ మేము వేదన పడుచునాన్ము. 

యెహెజేక్లు 20:31 => నేటివరకును మీరు అరప్ణలను అరిప్ంచి మీ కుమారులను అగిన్గుండ 

దాటించునపుప్డు, మీరు పెటుట్కొనిన విగర్హములనిన్టికి పూజజేసి అపవితుర్లగుచునాన్రే; 
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ఇశార్యేలీయులారా, నాయొదద్ మీరు విచారణ చేయుదురా? నా జీవముతోడు నావలన ఆలోచన మీకు 

దొరుకదు; ఇదే పర్భువైన యెహోవా వాకుక్ 

హోషేయ 5:6 => వారు గొఱఱ్లను ఎడల్ను తీసికొని యెహోవాను వెదకబోవుదురు గాని ఆయన వారికి 

తనున్ మరుగు చేసికొనినందున వారికి కనబడకుండును. 

యోహాను 9:31 => దేవుడు పాపుల మనవి ఆలకింపడని యెరుగుదుము; ఎవడైనను దేవభకుత్డై 

యుండి ఆయన చితత్ము చొపుప్న జరిగించినయెడల ఆయన వాని మనవి ఆలకించును. 

రోమీయులకు 2:9 => దుషాక్య్రయ్ము చేయు పర్తి మనుషుయ్ని ఆతమ్కు, మొదట యూదునికి గీర్సు 

దేశసుథ్నికి కూడ, శర్మయు వేదనయు కలుగును. 

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

ఏరాప్టు నొందినవారికి అది దొరికెను; తకిక్నవారు కఠినచితుత్లైరి. 

వచనము 32 

జాఞ్నము లేనివారు దేవుని విసరిజ్ంచి నాశనమగుదురు. బుదిధ్హీనులు కేష్మము కలిగినదని మైమరచి 

నిరూమ్లమగుదురు.  

సామెతలు 1:22 => ఎటల్నగా, జాఞ్నము లేనివారలారా, మీరెనాన్ళుల్ జాఞ్నము లేనివారుగా 

ఉండగోరుదురు? అపహాసకులారా, మీరెనాన్ళుల్ అపహాసయ్ము చేయుచు ఆనందింతురు? 

బుదిధ్హీనులారా, మీరెనాన్ళుల్ జాఞ్నమును అసహియ్ంచుకొందురు?  

సామెతలు 5:12 => అయోయ్, ఉపదేశము నేనెటుల్ తోర్సివేసితిని? నా హృదయము గదిద్ంపు నెటుల్ 

తృణీకరించెను? 

సామెతలు 6:23 => ఆజఞ్ దీపముగాను ఉపదేశము వెలుగుగాను ఉండును. శికాష్రథ్మైన గదిద్ంపులు 

జీవమారగ్ములు. 

యోబు 21:14 => వారు నీ మారగ్ములనుగూరిచ్న జాఞ్నము మాకకక్రలేదు నీవు మముమ్ను 

విడిచిపొమమ్ని దేవునితో చెపుప్దురు. 
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యోబు 21:15 => మేము ఆయనను సేవించుటకు సరవ్శకుత్డగువాడెవడు? మేము ఆయననుగూరిచ్ 

పార్రథ్నచేయుటచేత మాకేమి లాభము కలుగును? అని వారు చెపుప్దురు 

కీరత్నలు 50:16 => భకిత్హీనులతో దేవుడు ఇటుల్ సెలవిచుచ్చునాన్డు నా కటట్డలు వివరించుటకు నీ 

కేమి పని? నా నిబంధన నీనోట వచించెదవేమి?  

కీరత్నలు 50:17 => దిదుద్బాటు నీకు అసహయ్ముగదా నీవు నా మాటలను నీ వెనుకకు తోర్సివేసెదవు. 

యెషయా 27:11 => దానికొమమ్లు ఎండినవై విరిచివేయబడును సతరీలు వచిచ్ వాటిని 

తగలబెటుట్దురు. వారు బుదిధ్గల జనులు కారు వారిని సృజించినవాడు వారియందు జాలిపడడు. 

వారిని పుటిట్ంచినవాడు వారికి దయచూపడు. 

యెషయా 30:9 => వారు తిరుగబడు జనులు అబదధ్మాడు పిలల్లు యెహోవా ధరమ్శాసత్రము 

విననొలల్ని పిలల్లు 

యెషయా 30:10 => దరశ్నము చూడవదద్ని దరశ్నము చూచువారితో చెపుప్వారును యుకత్ 

వాకయ్ములను మాతో పర్వచింపకుడి మృదువైన మాటలనే మాతో పలుకుడి మాయా దరశ్నములను 

కనుడి  

యెషయా 30:11 => అడ డ్ము రాకుండుడి తోర్వనుండి తొలగుడి ఇశార్యేలు పరిశుదధ్దేవుని సంగతి 

మా యెదుట ఎతత్కుడి అని భవిషయ్ద  జాఞ్నులతో పలుకువారునై యునాన్రు.  

యెషయా 30:12 => అందుచేతను ఇశార్యేలుయొకక్ పరిశుదధ్ దేవుడు ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు 

మీరు ఈ వాకయ్మువదద్ని తోర్సివేసి బలాతాక్రమును కృతిర్మమును నముమ్కొని అటిట్వాటిని ఆధారము 

చేసికొంటిరి గనుక  

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

దుష కిర్యలుగా కనబడకుండునటుల్ వెలుగునొదద్కు రాడు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:51 => ముషక్రులారా, హృదయములను చెవులను దేవుని వాకయ్మునకు 

లోపరచనొలల్ని వారలారా, మీ పితరులవలె మీరును ఎలల్పుప్డు పరిశుదాధ్తమ్ను ఎదిరించుచునాన్రు. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:52 => మీ పితరులు పర్వకత్లలో ఎవనిని హింసింపక యుండిరి? ఆ 

నీతిమంతుని రాకనుగూరిచ్ ముందు తెలిపినవారిని చంపిరి. ఆయనను మీరు ఇపుప్డు అపప్గించి హతయ్ 

చేసినవారైతిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:53 => దేవదూతల దావ్రా నియమింపబడిన ధరమ్శాసత్రమును మీరు 

పొందితిరిగాని దానిని గైకొనలేదని చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:54 => వారీ మాటలు విని కోపముతో మండిపడి అతనిని చూచి పండుల్ 

కొరికిరి. 

లూకా 10:42 => మరియ ఉతత్మమైనదానిని ఏరప్రచుకొనెను, అది ఆమె యొదద్నుండి 

తీసివేయబడదని ఆమెతో చెపెప్ను. 

హెబీర్యులకు 11:25 => అలప్కాలము పాపభోగము అనుభవించుటకంటె దేవుని పర్జలతో శర్మ 

అనుభవించుట మేలని యోచించి,  

దివ్తీయోపదేశకాండము 30:19 => నేడు జీవమును మరణమును, ఆశీరావ్దమును శాపమును నేను 

నీ యెదుటను ఉంచి, భూమాయ్కాశములను మీమీద సాకుష్లుగా పిలుచుచునాన్ను. 

నాయ్యాధిపతులు 9:7 => అది యోతామునకు తెలియబడినపుప్డు అతడు పోయి గెరిజీము 

కొండకొపుప్న నిలిచి యెలుగెతిత్ పిలిచి వారితో ఇటల్నెను షెకెము యజమానులారా, మీరు నా మాట 

వినినయెడల దేవుడు మీ మాట వినును. 

1 దినవృతాత్ంతములు 21:10 => యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా మూడు విషయములు నేను 

నీయెదుట నుంచుచునాన్ను, వాటిలో ఒకదానిని నీవు కోరుకొనినయెడల దాని నీకు చేయుదును. 

2 దినవృతాత్ంతములు 13:5 => ఇశార్యేలు రాజయ్మును ఎలల్పుప్డును ఏలునటుల్గా ఇశార్యేలీయుల 

దేవుడైన యెహోవా దావీదుతోను అతని సంతతివారితోను భంగము కాజాలని1 నిబంధన చేసి దానిని 

వారికిచెచ్నని మీరు తెలిసికొందురు గదా. 

నెహెమాయ్ 1:11 => యెహోవా చెవి యొగిగ్ నీ దాసుడనైన నా మొఱఱ్ను, నీ నామమును భయభకుత్లతో 

ఘనపరచుటయందు ఆనందించు నీ దాసుల మొఱఱ్ను ఆలకించి, ఈ దినమందు నీ దాసుని ఆలోచన 
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సఫలపరచి , ఈ మనుషుయ్డు నాయందు దయచూపునటుల్ అనుగర్హించుమని నినున్ 

బతిమాలుకొనుచునాన్ను, అని పార్రిథ్ంచితిని. నేను రాజునకు గినెన్ అందించువాడనై యుంటిని. 

యోబు 33:14 => దేవుడు ఒకక్మారే పలుకును రెండు మారులు పలుకును అయితే మనుషుయ్లు 

అది కనిపెటట్రు  

యోబు 34:27 => ఏలయనగా వారు ఆయనను అనుసరించుట మానిరి ఆయన ఆజఞ్లలో దేనినైనను 

లక్షయ్పెటట్కపోయిరి. 

కీరత్నలు 82:5 => జనులకు తెలివిలేదు వారు గర్హింపరు వారు అంధకారములో ఇటు అటు 

తిరుగులాడుదురు దేశమునకునన్ ఆధారములనిన్యు కదలుచునన్వి. 

కీరత్నలు 119:30 => సతయ్మారగ్మును నేను కోరుకొనియునాన్ను నీ నాయ్యవిధులను నేను 

నాయెదుట పెటుట్కొనియునాన్ను 

కీరత్నలు 119:173 => నేను నీ ఉపదేశములను కోరుకొనియునాన్ను నీ చెయియ్ నాకు 

సహాయమగును గాక. 

సామెతలు 1:7 => యెహోవాయందు భయభకుత్లు కలిగియుండుట తెలివికి మూలము మూరు ఖ్లు 

జాఞ్నమును ఉపదేశమును తిరసక్రించుదురు. 

సామెతలు 10:21 => నీతిమంతుని పెదవులు అనేకులకు ఉపదేశించును బుదిధ్ లేకపోవుటచేత 

మూఢులు చనిపోవుదురు. 

యెషయా 28:9 => వాడు ఎవరికి విదయ్ నేరుప్ను? ఎవరికి వరత్మానము తెలియజేయును? తలిల్పాలు 

విడిచినవారికా? చనున్ విడిచినవారికా? 

యెషయా 65:12 => నేను మాటలాడగా మీరు ఆలకింపక నా దృషిట్కి చెడ డ్దైనదాని చేసితిరి 

నాకిషట్ము కానిదాని కోరితిరి నేను ఖడగ్మును మీకు అదృషట్ముగా నియమించుదును మీరందరు వధకు 

లోనగుదురు.  

యిరిమ్యా 9:6 => నీ నివాససథ్లము కాపటయ్ము మధయ్నేయునన్ది, వారు కపటులై ననున్ 

తెలిసికొననొలల్కునాన్రు; ఇదే యెహోవా వాకుక్. 
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లూకా 8:12 => తోర్వ పర్కక్నుండువారు, వారు వినువారు గాని నమిమ్ రక్షణ పొందకుండునటుల్ 

అపవాది వచిచ్ వారి హృదయములోనుండి వాకయ్మెతిత్కొని పోవును. 

యోహాను 1:5 => ఆ వెలుగు చీకటిలో పర్కాశించుచునన్ది గాని చీకటి దాని గర్హింపకుండెను. 

యోహాను 8:32 => అపుప్డు సతయ్ము మిముమ్ను సవ్తంతుర్లనుగా చేయునని చెపప్గా 

యోహాను 9:31 => దేవుడు పాపుల మనవి ఆలకింపడని యెరుగుదుము; ఎవడైనను దేవభకుత్డై 

యుండి ఆయన చితత్ము చొపుప్న జరిగించినయెడల ఆయన వాని మనవి ఆలకించును. 

రోమీయులకు 1:28 => మరియు వారు తమ మనసుస్లో దేవునికి చోటియయ్నొలల్కపోయిరి గనుక 

చేయరాని కారయ్ములు చేయుటకు దేవుడు భర్షట్మనసుస్కు వారినపప్గించెను. 

రోమీయులకు 3:11 => గర్హించువాడెవడును లేడు దేవుని వెదకువాడెవడును లేడు 

వచనము 33 

నా ఉపదేశము నంగీకరించువాడు సురకిష్తముగా నివసించును వాడు కీడు వచుచ్ననన్ భయము లేక 

నెమమ్దిగా నుండును. 

సామెతలు 1:25 => నేను చెపిప్న బోధ యేమియు మీరు వినక తోర్సివేసితిరి నేను గదిద్ంపగా 

లోబడకపోతిరి. 

కీరత్నలు 81:11 => అయినను నా పర్జలు నా మాట ఆలకింపకపోయిరి ఇశార్యేలీయులు నా మాట 

వినకపోయిరి. 

కీరత్నలు 119:111 => నీ శాసనములు నాకు హృదయానందకరములు అవి నాకు నితయ్సావ్సథ్య్మని 

భావించుచునాన్ను. 

కీరత్నలు 119:173 => నేను నీ ఉపదేశములను కోరుకొనియునాన్ను నీ చెయియ్ నాకు 

సహాయమగును గాక. 

యిరిమ్యా 8:9 => జాఞ్నులు అవమానము నొందినవారైరి, వారు విసమ్యమొంది చికుక్న 

పడియునాన్రు, వారు యెహోవా వాకయ్మును నిరాకరించినవారు, వారికి ఏపాటి జాఞ్నము కలదు? 
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లూకా 14:18 => అయితే వారందరు ఏకమనసుస్తో నెపములు చెపప్సాగిరి. మొదటివాడు నేనొక 

పొలము కొనియునాన్ను, అవశయ్ముగా వెళి ల్ దాని చూడవలెను, ననున్ క్షమింపవలెనని నినున్ వేడు 

కొనుచునాన్ననెను 

లూకా 14:19 => మరియెకడు నేను అయిదు జతల యెడల్ను కొనియునాన్ను, వాటిని పరీకిష్ంప 

వెళుల్చునాన్ను, ననున్ క్షమింపవలెనని వేడుకొనుచునాన్ననెను. 

లూకా 14:20 => మరియొకడు నేనొక సతరీని వివాహము చేసికొనాన్ను; అందుచేత నేను రాలేననెను. 

లేవీయకాండము 26:15 => నా కటట్డలను నిరాకరించినయెడలను, నా ఆజఞ్లనిన్టిని అనుసరింపక 

నా నిబంధనను మీరునటుల్ మీరు నా తీరుప్ల విషయమై అసహియ్ంచుకొనినయెడలను, 

సంఖాయ్కాండము 14:31 => అయితే వారు కొలల్పోవుదురని మీరు చెపిప్న మీ పిలల్లను నేను ఆ 

దేశములోపలికి రపిప్ంచెదను; మీరు తృణీకరించిన దేశమును వారు సవ్తంతిర్ంచుకొనెదరు; 

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

పెరిగిన యౌవనులను పిలిచి ఆలోచననడిగి, వారికీలాగు పర్శన్వేసెను 

యోబు 18:7 => వారి పటుతవ్ముగల నడకలు అడ డ్గింపబడును వారి సవ్కీయాలోచన వారిని 

కూలుచ్ను. 

యోబు 34:27 => ఏలయనగా వారు ఆయనను అనుసరించుట మానిరి ఆయన ఆజఞ్లలో దేనినైనను 

లక్షయ్పెటట్కపోయిరి. 

కీరత్నలు 106:13 => అయినను వారు ఆయన కారయ్ములను వెంటనే మరచిపోయిరి ఆయన 

ఆలోచనకొరకు కనిపెటుట్కొనకపోయిరి. 

కీరత్నలు 107:11 => బాధచేతను ఇనుప కటల్చేతను బంధింపబడినవారై చీకటిలోను 

మరణాంధకారములోను నివాసము చేయువారి హృదయమును  

సామెతలు 1:7 => యెహోవాయందు భయభకుత్లు కలిగియుండుట తెలివికి మూలము మూరు ఖ్లు 

జాఞ్నమును ఉపదేశమును తిరసక్రించుదురు. 

సామెతలు 1:23 => నా గదిద్ంపు విని తిరుగుడి ఆలకించుడి నా ఆతమ్ను మీమీద కుమమ్రించుదును 

నా ఉపదేశమును మీకు తెలిపెదను. 
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సామెతలు 5:12 => అయోయ్, ఉపదేశము నేనెటుల్ తోర్సివేసితిని? నా హృదయము గదిద్ంపు నెటుల్ 

తృణీకరించెను? 

సామెతలు 10:17 => ఉపదేశము నంగీకరించువాడు జీవమారగ్ములో ఉనాన్డు గదిద్ంపునకు 

లోబడనివాడు తోర్వ తపుప్ను. 

సామెతలు 13:13 => ఆజఞ్ను తిరసక్రించువాడు అందువలన శిక్షనొందును ఆజఞ్విషయమై 

భయభకుత్లు గలవాడు లాభము పొందును. 

సామెతలు 15:10 => మారగ్ము విడిచినవానికి కఠినశిక్ష కలుగును గదిద్ంపును దేవ్షించువారు 

మరణము నొందుదురు. 

యిరిమ్యా 36:23 => యెహూది మూడు నాలుగు పుటలు చదివిన తరువాత రాజు చాకుతో దాని 

కోసి కుంపటిలో వేయగా ఆ కుంపటిలో నునన్ అగిన్చేత అది బొతిత్గా కాలిపోయెను గాని 

హోషేయ 4:6 => నా జనులు జాఞ్నము లేనివారై నశించుచునాన్రు. నీవు జాఞ్నమును 

విసరిజ్ంచుచునాన్వు గనుక నాకు యాజకుడవు కాకుండ నేను నినున్ విసరిజ్ంతును; నీవు నీ దేవుని 

ధరమ్శాసత్రము మరచితివి గనుక నేనును నీ కుమారులను మరతును. 

యోహాను 1:5 => ఆ వెలుగు చీకటిలో పర్కాశించుచునన్ది గాని చీకటి దాని గర్హింపకుండెను. 

రోమీయులకు 3:11 => గర్హించువాడెవడును లేడు దేవుని వెదకువాడెవడును లేడు 

పర్కటన 3:18 => నీవు ధనవృదిధ్ చేసికొనునటుల్ అగిన్లో పుటము వేయబడిన బంగారమును, నీ 

దిసమొల సిగుగ్ కనబడకుండునటుల్ ధరించుకొనుటకు తెలల్ని వసత్రములను, నీకు దృషిట్ కలుగునటుల్ నీ 

కనున్లకు కాటుకను నాయొదద్ కొనుమని నీకు బుదిధ్ చెపుప్చునాన్ను. 
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వచనము 1 

నా కుమారుడా, నీవు నా మాటలనంగీకరించి నా ఆజఞ్లను నీయొదద్ దాచుకొనినయెడల 

సామెతలు 14:14 => భకిత్ విడిచినవాని మారగ్ములు వానికే వెకక్సమగును మంచివాని సవ్భావము 

వానికే సంతోషమిచుచ్ను. 

సామెతలు 22:8 => దౌషట్య్మును వితుత్వాడు కీడును కోయును వాని కోర్ధమను దండము 

కాలిపోవును. 

యోబు 4:8 => నేను చూచినంతవరకు అకర్మమును దునిన్ కీడును వితుత్వారు దానినే కోయుదురు. 

యెషయా 3:10 => మీకు మేలు కలుగునని నీతిమంతులతో చెపుప్ము వారు తమ కిర్యల ఫలము 

అనుభవింతురు. 

యెషయా 3:11 => దుషు ట్లకు శర్మ, వారి కిర్యల ఫలము వారికి కలుగును.  

యిరిమ్యా 2:19 => నీ దేవుడైన యెహోవాను విసరిజ్ంచుటయు, నీకు నాయెడల భయభకుత్లు 

లేకుండుటయు, బాధకును శర్మకును కారణమగునని నీవు తెలిసికొని గర్హించునటుల్ నీ చెడుతనము 

నినున్ శికిష్ంచును, నీవు చేసిన దోర్హము నినున్ గదిద్ంచునని పర్భువును సైనయ్ములకధిపతియునగు 

యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డు.  

యిరిమ్యా 6:19 => భూలోకమా, వినుము; ఈ జనులు నా మాటలు వినకునాన్రు, నా 

ధరమ్శాసత్రమును విసరిజ్ంచుచునాన్రు గనుక తమ ఆలోచనలకు ఫలితమైన కీడు నేను వారిమీదికి 

రపిప్ంచుచునాన్ను. 

గలతీయులకు 6:7 => మోసపోకుడి, దేవుడు వెకిక్రింపబడడు; మనుషుయ్డు ఏమి వితుత్నో ఆ పంటనే 

కోయును. 

గలతీయులకు 6:8 => ఏలాగనగా తన శరీరేచఛ్లనుబటిట్ వితుత్వాడు తన శరీరమునుండి క్షయమను 

పంట కోయును, ఆతమ్నుబటిట్ వితుత్వాడు ఆతమ్నుండి నితయ్జీవమను పంట కోయును. 

ఆదికాండము 27:34 => ఏశావు తన తండిర్ మాటలు వినినపుప్డు దుఃఖాకార్ంతుడై పెదద్కేక వేసి ఓ 

నా తండీర్, ననున్ను దీవించుమని తన తండిర్తో చెపెప్ను. 
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నిరగ్మకాండము 32:20 => మరియు అతడు వారు చేసిన ఆ దూడను తీసికొని అగిన్తో కాలిచ్ 

పొడిచేసి నీళల్మీద చలిల్ ఇశార్యేలీయులచేత దాని తార్గించెను. 

సంఖాయ్కాండము 5:22 => శాపము కలుగజేయు ఈ నీళుల్ నీ కడుపు ఉబుబ్నటుల్ను నీ నడుము 

పడునటుల్ను చేయుటకు నీ కడుపులోనికి పోవునని చెపిప్ యాజకుడు ఆ సతరీచేత శపథ పర్మాణము 

చేయించిన తరువాత ఆ సతరీ ఆమేన  అని చెపప్వలెను. 

సంఖాయ్కాండము 14:25 => అతని సంతతి దాని సావ్ధీనపరచుకొనును. అమాలేకీయులును 

కనానీయులును ఆ లోయలో నివసించుచునాన్రు. రేపు మీరు తిరిగి ఎఱఱ్సముదర్పు మారగ్ముగా 

అరణయ్మునకు పర్యాణమైపొండనెను. 

1 రాజులు 8:32 => నీవు ఆకాశమందు విని, నీ దాసులకు నాయ్యము తీరిచ్, హాని చేసినవాని 

తలమీదికి శిక్ష రపిప్ంచి నీతిపరుని నీతిచొపుప్న వానికి ఇచిచ్ వాని నీతిని నిరాధ్రణ చేయుము. 

2 దినవృతాత్ంతములు 6:23 => నీవు ఆకాశమందు విని, నీ దాసులకు నాయ్యముతీరిచ్, హాని 

చేసినవాని తలమీదికి శిక్ష రపిప్ంచి, నీతిపరుని నీతిచొపుప్న వానికిచిచ్ వాని నీతిని నిరాధ్రణ చేయుము. 

యోబు 20:14 => అయినను వారి కడుపులో వారి ఆహారము పులిసిపోవును అది వారిలోపట 

నాగుపాముల విషమగును. 

యోబు 34:11 => నరుల కిర్యలకు తగినటుట్గా ఫలము ఆయన వారికిచుచ్ను అందరికి వారి వారి 

మారగ్ములనుబటిట్ వారికి ఫలమిచుచ్ను.  

కీరత్నలు 94:23 => ఆయన వారిదోషము వారిమీదికి రపిప్ంచును వారి చెడుతనమునుబటిట్ వారిని 

సంహరించును. మన దేవుడైన యెహోవా వారిని సంహరించును. 

కీరత్నలు 107:11 => బాధచేతను ఇనుప కటల్చేతను బంధింపబడినవారై చీకటిలోను 

మరణాంధకారములోను నివాసము చేయువారి హృదయమును  

సామెతలు 5:22 => దుషు ట్ని దోషములు వానిని చికుక్లబెటుట్ను వాడు తన పాపపాశములవలన 

బంధింపబడును. 

సామెతలు 8 :36 => ననున్ కనుగొననివాడు తనకే హాని చేసికొనును నాయందు 

అసహయ్పడువారందరు మరణమును సేన్హించుదురు. 
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సామెతలు 10:21 => నీతిమంతుని పెదవులు అనేకులకు ఉపదేశించును బుదిధ్ లేకపోవుటచేత 

మూఢులు చనిపోవుదురు. 

సామెతలు 11:5 => యథారథ్వంతుల నీతి వారి మారగ్మును సరాళము చేయును భకిత్హీనుడు తన 

భకిత్హీనత చేతనే పడిపోవును. 

సామెతలు 12:2 => సతుప్రుషునికి యెహోవా కటాక్షము చూపును దురాలోచనలు గలవాడు 

నేరసుథ్డని ఆయన తీరుప్ తీరుచ్ను. 

సామెతలు 12:21 => నీతిమంతునికి ఏ ఆపదయు సంభవింపదు. భకిత్హీనులు కీడుతో 

నిండియుందురు. 

సామెతలు 13:2 => నోటి ఫలముచేత మనుషుయ్డు మేలు ననుభవించును విశావ్సఘాతకులు 

బలాతాక్రము చేత నశించుదురు. 

సామెతలు 13:13 => ఆజఞ్ను తిరసక్రించువాడు అందువలన శిక్షనొందును ఆజఞ్విషయమై 

భయభకుత్లు గలవాడు లాభము పొందును. 

యెషయా 66:4 => నేను పిలిచినపుప్డు ఉతత్రమిచుచ్వాడొకడును లేకపోయెను నేను 

మాటలాడినపుప్డు వినువాడొకడును లేకపోయెను నా దృషిట్కి చెడ డ్దైనదాని చేసిరి నాకిషట్ము కానిదాని 

కోరుకొనిరి కావున నేనును వారిని మోసములో ముంచుదును వారు భయపడువాటిని వారిమీదికి 

రపిప్ంచెదను. 

యిరిమ్యా 4:18 => నీ పర్వరత్నయు నీ కిర్యలును వీటిని నీమీదికి రపిప్ంచెను. నీ చెడుతనమే దీనికి 

కారణము, ఇది చేదుగానునన్ది గదా, నీ హృదయము నంటుచునన్ది గదా? 

యిరిమ్యా 14:16 => వారెవరితో అటిట్ పర్వచనములు చెపుప్దురో ఆ జనులు కాష్మమునకును 

ఖడగ్మునకును పాలై యెరూషలేము వీధులలో పడవేయబడెదరు; నేను వారి చెడుతనమును వారిమీదికి 

రపిప్ంచెదను. వారినైనను వారి భారయ్లనైనను వారి కుమారులనైనను వారి కుమారెత్లనైనను 

పాతిపెటుట్వాడెవడును లేకపోవును. 
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యిరిమ్యా 21:14 => మీ కిర్యల ఫలములనుబటిట్ మిముమ్ను దండించెదను, నేను దాని 

అరణయ్ములో అగిన్ రగులబెటెట్దను, అది దాని చుటుట్నునన్ పార్ంతములనిన్టిని కాలిచ్వేయును; ఇదే 

యెహోవా వాకుక్. 

హోషేయ 10:13 => నీ పర్వరత్ననాధారము చేసికొని నీ బలాఢుయ్లను నముమ్కొని నీవు చెడుతనపు 

పంటకై దునిన్తివి గనుక మీరు పాపమను కోత కోసియునాన్రు. అబదధ్మునకు ఫలము 

పొందియునాన్రు.  

మీకా 7:13 => అయితే దేశనివాసులు చేసిన కిర్యలనుబటిట్ దేశము పాడగును. 

రోమీయులకు 6:21 => అపప్టి కిర్యలవలన మీకేమి ఫలము కలిగెను? వాటిని గురించి మీరిపుప్డు 

సిగుగ్పడుచునాన్రు కారా? వాటి అంతము మరణమే, 

ఎఫెసీయులకు 5:11 => నిషఫ్లమైన అంధకార కిర్యలలో పాలివారై యుండక వాటిని ఖండించుడి. 

1 తిమోతి 6:10 => ఎందుకనగా ధనాపేక్ష సమసత్మైన కీడులకు మూలము; కొందరు దానిని 

ఆశించి విశావ్సము నుండి తొలగిపోయి నానాబాధలతో తముమ్ను తామే పొడుచుకొనిరి. 

వచనము 2 

జాఞ్నమునకు నీ చెవియొగిగ్ హృదయపూరవ్కముగా వివేచన నభయ్సించినయెడల 

సామెతలు 8 :36 => ననున్ కనుగొననివాడు తనకే హాని చేసికొనును నాయందు 

అసహయ్పడువారందరు మరణమును సేన్హించుదురు. 

యోహాను 3:36 => కుమారునియందు విశావ్సముంచువాడే నితయ్జీవము గలవాడు, కుమారునికి 

విధేయుడు కానివాడు జీవము చూడడు గాని దేవుని ఉగర్త వానిమీద నిలిచియుండును. 

హెబీర్యులకు 10:38 => నా యెదుట నీతిమంతుడైనవాడు విశావ్సమూలముగా జీవించును గాని 

అతడు వెనుకతీసినయెడల అతని యందు నా ఆతమ్కు సంతోషముండదు. 

హెబీర్యులకు 10:39 => అయితే మనము నశించుటకు వెనుకతీయువారము కాము గాని ఆతమ్ను 

రకిష్ంచుకొనుటకు విశావ్సము కలిగినవారమై యునాన్ము. 
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హెబీర్యులకు 12:25 => మీకు బుదిధ్ చెపుప్చునన్వానిని నిరాకరింపకుండునటుల్ చూచుకొనుడి. వారు 

భూమిమీదనుండి బుదిధ్చెపిప్న వానిని నిరాకరించినపుప్డు తపిప్ంచుకొనకపోయినయెడల, 

పరలోకమునుండి బుదిధ్చెపుప్చునన్ వానిని విసరిజ్ంచు మనము తపిప్ంచుకొనకపోవుట మరి 

నిశచ్యముగదా. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 32:15 => యెషూరూను కొర్వివ్నవాడై కాలు జాడించెను నీవు కొర్వివ్ బలిసి 

మందుడవైతివి. వాడు తనున్ పుటిట్ంచిన దేవుని విడిచెను తన రక్షణశైలమును తృణీకరించెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 32:16 => వారు అనుయ్ల దేవతలచేత ఆయనకు రోషము పుటిట్ంచిరి 

హేయకృతయ్ములచేత ఆయనను కోపింపజేసిరి 

దివ్తీయోపదేశకాండము 32:17 => వారు దేవతవ్ములేని దయయ్ములకు తామెరుగని దేవతలకు 

కొర్తత్గా పుటిట్న దేవతలకు తమ పితరులు భయపడని దేవతలకు బలి అరిప్ంచిరి. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 32:18 => నినున్ పుటిట్ంచిన ఆశర్యదురగ్మును విసరిజ్ంచితివి. నినున్ కనిన 

దేవుని మరచితివి. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 32:19 => యెహోవా దానిని చూచెను. తన కూమారులమీదను 

కుమారెత్లమీదను కోర్ధపడెను వారిని అసహియ్ంచుకొనెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 32:20 => ఆయన ఇటల్నుకొనెను నేను వారికి విముఖుడనై వారి 

కడపటిసిథ్తి యేమగునో చూచెదను వారు మూరఖ్చితత్ము గలవారు విశావ్సములేని పిలల్లు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 32:21 => వారు దైవము కానిదానివలన నాకు రోషము పుటిట్ంచిరి తమ 

వయ్రథ్ పర్వరత్నవలన నాకు ఆగర్హము పుటిట్ంచిరి కాబటిట్ జనముకాని వారివలన వారికి రోషము 

పుటిట్ంతును అవివేక జనమువలన వారికి కోపము పుటిట్ంతును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 32:22 => నా కోపాగిన్ రగులుకొనును పాతాళాగాధమువరకు అది 

దహించును అది భూమిని దాని పంటను కాలుచ్ను పరవ్తముల పునాదులను రవలబెటుట్ను.  

దివ్తీయోపదేశకాండము 32:23 => వారికి ఆపదలను విసత్రింపజేసెదను వారిమీద నా 

బాణములనిన్టిని వేసెదను. 
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దివ్తీయోపదేశకాండము 32:24 => వారు కరవుచేత కీష్ణించుదురు మంటచేతను కూర్రమైన 

హతయ్చేతను హరించిపోవుదురు బురదలో పార్కు పాముల విషమును మృగముల కోరలను వారిమీదికి 

రపిప్ంచెదను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 32:25 => బయట ఖడగ్మును లోపట భయమును యౌవనులను 

కనయ్కలను శిశువులను నెరిసిన తలవెండుర్కలు గలవారిని నశింపజేయును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 32:26 => వారిని దూరమునకు చెదరగొటెట్దను వారి పేరు మనుషుయ్లలో 

లేకుండ చేసెదననుకొందును వారి విరోధులు నిజము గర్హింపకుందురేమో  

దివ్తీయోపదేశకాండము 32:27 => ఇదంతయు యెహోవా చేసినది కాదు మా బలముచేత వారిని 

గెలిచితివిు అని వారనుకొందురేమో విరోధి గరవ్మునకు భయపడి చెదరగొటట్లేదు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 32:28 => వారు ఆలోచనలేని జనము వారిలో వివేచనలేదు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 32:29 => వారు జాఞ్నము తెచుచ్కొని దీని తలపోసి తమ కడవరి సిథ్తి 

యోచించుట మేలు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 32:30 => తమ ఆశర్యదురగ్ము వారిని అమిమ్వేయనియెడల యెహోవా 

వారిని అపప్గింపనియెడల ఒకక్డు ఎటుల్ వేయిమందిని తరుమును? ఇదద్రు ఎటుల్ పదివేలమందిని 

పారదోలుదురు? 

దివ్తీయోపదేశకాండము 32:31 => వారి ఆశర్యదురగ్ము మన ఆశర్యదురగ్మువంటిది కాదు 

ఇందుకు మన శతుర్వులే తీరప్రులు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 32:32 => వారి దార్కాష్వలిల్ సొదొమ దార్కాష్వలిల్ అది గొమొఱాఱ్ పొలములలో 

పుటిట్నది. వారి దార్క్షపండుల్ పిచిచ్ దార్క్షపండుల్ వాటి గెలలు చేదైనవి. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 32:33 => వారి దార్కాష్రసము కూర్రసరప్ముల విషము నాగుపాముల 

కూర్రవిషము. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 32:34 => ఇది నాయొదద్ మరుగుపడి యుండలేదా? నా నిధులలో 

ముదిర్ంపబడి యుండలేదా? 
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దివ్తీయోపదేశకాండము 32 :35 => వారి కాలు జారుకాలమున పగతీరుచ్టయు 

పర్తిఫలమిచుచ్టయు నావే; వారి ఆపదిద్నము సమీపించును వారి గతి తవ్రగా వచుచ్ను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 32:36 => వారికాధారము లేకపోవును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 32:37 => నిరబ్ంధింపబడినవాడును సవ్తంతుర్డును లేకపోవును 

యెహోవా చూచును తన సేవకులనుగూరిచ్ సంతాపపడును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 32:38 => నిజముగా తన పర్జలకు తీరుప్చేయును. ఆయనవారి 

నైవేదయ్ముల కొర్వువ్ను తిని వారి పానీయారప్ణమైన దార్కాష్రసమును తార్గిన వారి దేవతలేమైరి? వారు 

ఆశర్యించిన దురగ్ములే లేచి మీకు సహాయము చేయవచుచ్ను వారు మీకు శరణము కానియుయ్డి అని 

చెపుప్ను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 32:39 => ఇదిగో నేను నేనే దేవుడను నేను తపప్ వేరొక దేవుడు లేడు 

మృతినొందించువాడను బర్దికించువాడను నేనే గాయపరచువాడను సవ్సథ్పరచువాడను నేనే 

నాచేతిలోనుండి విడిపించువాడెవడును లేడు  

దివ్తీయోపదేశకాండము 32:40 => నేను తళతళలాడు నా ఖడగ్ము నూరి నాచేత నాయ్యమును 

పటుట్కొనినయెడల నా శతుర్వులకు పర్తీకారము కలుగజేసెదను 

దివ్తీయోపదేశకాండము 32:41 => ననున్ దేవ్షించువారికి పర్తిఫలమిచెచ్దను రకత్ముచేత నా 

బాణములను మతిత్లల్ చేసెదను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 32:42 => చంపబడినవారి రకత్మును చెరపటట్బడినవారి రకత్మును 

శతుర్వులలో వీరుల తలలను నా ఖడగ్ము భకిష్ంచును నేను ఆకాశముతటుట్ నా హసత్మెతిత్ నా శాశవ్త 

జీవముతోడని పర్మాణము చేయుచునాన్ను.  

దివ్తీయోపదేశకాండము 32:43 => జనములారా, ఆయన పర్జలతోకూడ ఆనందించుడి. హతులైన 

తన సేవకులనుబటిట్ ఆయన పర్తిదండన చేయును తన విరోధులకు పర్తీకారము చేయును తన దేశము 

నిమితత్మును తన పర్జలనిమితత్మును పార్యశిచ్తత్ము చేయును.  

దివ్తీయోపదేశకాండము 32:44 => మోషేయు నూను కుమారుడైన యెహోషువయు ఈ కీరత్న 

మాటలనిన్యు పర్జలకు వినిపించిరి. 
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కీరత్నలు 69:22 => వారి భోజనము వారికి ఉరిగా నుండును గాక వారు నిరభ్యులై యునన్పుప్డు 

అది వారికి ఉరిగా నుండును గాక. 

కీరత్నలు 92:6 => పశుపార్యులు వాటిని గర్హింపరు అవివేకులు వివేచింపరు. 

కీరత్నలు 92:7 => నితయ్నాశనము నొందుటకే గదా భకిత్హీనులు గడిడ్వలె చిగురుచ్దురు. చెడుపనులు 

చేయువారందరు పుషిప్ంచుదురు. 

లూకా 12:16 => మరియు ఆయన వారితో ఈ ఉపమానము చెపెప్ను ఒక ధనవంతుని భూమి 

సమృదిధ్గా పండెను. 

లూకా 12:17 => అపుప్డతడు నా పంట సమకూరుచ్కొనుటకు నాకు సథ్లము చాలదు గనుక నేనేమి 

చేతునని తనలో తానాలోచించుకొని నేనీలాగు చేతును; 

లూకా 12:18 => నా కొటుల్ విపిప్, వాటికంటె గొపప్వాటిని కటిట్ంచి, అందులో నా ధానయ్మంతటిని, 

నా ఆసిత్ని సమకూరుచ్కొని 

లూకా 12:19 => నా పార్ణముతో పార్ణమా, అనేక సంవతస్రములకు, విసాత్రమైన ఆసిత్ నీకు 

స మ కూ రచ్ బ డి యు నన్ ది ; సు ఖిం చు ము , తి ను ము , తార్ గు ము , సం తో షిం చు మ ని 

చెపుప్కొందుననుకొనెను. 

లూకా 12:20 => అయితే దేవుడు వెఱి ఱ్వాడా, యీ రాతిర్ నీ పార్ణము నడుగుచునాన్రు; నీవు 

సిదధ్పరచినవి ఎవనివగునని ఆతనితో చెపెప్ను. 

లూకా 12:21 => దేవుని యెడల ధనవంతుడు కాక తనకొరకే సమకూరుచ్కొనువాడు ఆలాగుననే 

యుండునని చెపెప్ను. 

లూకా 16:19 => ధనవంతుడొకడుండెను. అతడు ఊదారంగు బటట్లును సనన్పు నార వసత్రములును 

ధరించుకొని పర్తి దినము బహుగా సుఖపడుచుండువాడు. 

లూకా 16:20 => లాజరు అను ఒక దరిదుర్డుండెను. వాడు కురుపులతో నిండినవాడై ధనవంతుని 

యింటివాకిట పడియుండి 

లూకా 16:21 => అతని బలల్మీదనుండి పడు రొటెట్ముకక్లతో ఆకలి తీరుచ్కొనగోరెను; అంతేకాక 

కుకక్లు వచిచ్ వాని కురుపులు నాకెను. 
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లూకా 16:22 => ఆ దరిదుర్డు చనిపోయి దేవదూతలచేత అబార్హాము రొముమ్న (ఆనుకొనుటకు) 

కొనిపోబడెను. ధనవంతుడు కూడ చనిపోయి పాతిపెటట్బడెను. 

లూకా 16:23 => అపుప్డతడు పాతాళములో బాధపడుచు, కనున్లెతిత్ దూరమునుండి అబార్హామును 

అతని రొముమ్న (ఆనుకొనియునన్) లాజరును చూచి 

లూకా 16:24 => తండిర్వైన అబార్హామా, నాయందు కనికరపడి, తన వేర్లికొనను--నీళల్లోముంచి 

నా నాలుకను చలాల్రుచ్టకు లాజరును పంపుము; నేను ఈ అగిన్జావ్లలో యాతనపడు చునాన్నని 

కేకలువేసి చెపెప్ను 

లూకా 16:25 => అందుకు అబార్హాము - కుమారుడా, నీవు నీ జీవితకాలమందు నీకిషట్మైనటుట్ 

సుఖము అనుభవించితివి, ఆలాగుననే లాజరు కషట్ము అనుభవించెనని జాఞ్పకము చేసికొనుము; 

ఇపుప్డైతే వాడు ఇకక్డ నెమమ్ది పొందుచునాన్డు, నీవు యాతన పడుచునాన్వు 

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

పొందనియెడల దురీబ్జులేగాని కుమారులు కారు. 

యాకోబు 5:5 => మీరు భూమిమీద సుఖముగా జీవించి భోగాసకుత్లై వధ దినమునందు మీ 

హృదయములను పోషించుకొంటిరి. 

యిరిమ్యా 48:11 => మోయాబు తన బాలయ్మునుండి నెమమ్దినొందెను ఈ కుండలోనుండి ఆ 

కుండలోనికి కుమమ్రింపబడకుండ అది మడిడ్మీద నిలిచెను అదెనన్డును చెరలోనికి పోయినది కాదు 

అందుచేత దాని సారము దానిలో నిలిచియునన్ది దాని వాసన ఎపప్టివలెనే నిలుచుచునన్ది. 

యిరిమ్యా 48:12 => యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు రాగల దినములలో నేను 

దానియొదద్కు కుమమ్రించు వారిని పంపెదను. వారు దాని కుమమ్రించి దాని పాతర్లను వెలితిచేసి వారి 

జాడీలను పగులగొటెట్దరు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 8:11 => నేడు నేను నీకాజాఞ్పించు ఆయన ఆజఞ్లను విధులను కటట్డలను 

నీవు అనుసరింపక నీ దేవుడైన యెహోవాను మరచి కడుపారతిని 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:17 => నీ గంపయు పిండి పిసుకు నీ తొటిట్యు శపింపబడును; 

Page  of 112 2507



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   !"త$

దివ్తీయోపదేశకాండము 30:17 => అయితే నీ హృదయము తిరిగిపోయి, నీవు విననొలల్క 

యీడవ్బడినవాడవై అనయ్దేవతలకు నమసక్రించి పూజించినయెడల 

2 రాజులు 5:11 => అందుకు నయమాను కోపము తెచుచ్కొని తిరిగిపోయి యిటల్నెను అతడు 

నాయొదద్కు వచిచ్ నిలిచి,తన దేవుడైన యెహోవా నామమునుబటిట్ తన చెయియ్ రోగముగా ఉనన్ 

సథ్లముమీద ఆడించి కుషఠ్రోగమును మానుప్నని నేననుకొంటిని. 

ఎసేత్రు 6:6 => రాజు ఘనపరచ నపేకిష్ంచువానికి ఏమి చేయవలెనని రాజు అతని నడుగగా 

హామాను ననున్ గాక మరి ఎవరిని రాజు ఘనపరచ నపేకిష్ంచునని తనలో తాననుకొని రాజుతో 

ఇటల్నెను 

కీరత్నలు 55:19 => పురాతనకాలము మొదలుకొని ఆసీనుడగు దేవుడు, మారుమనసుస్ లేనివారై 

తనకు భయపడనివారికి ఉతత్రమిచుచ్ను. 

కీరత్నలు 78:30 => వారి ఆశ తీరకమునుపే ఆహారము ఇంక వారి నోళల్లో నుండగానే 

కీరత్నలు 119:67 => శర్మ కలుగకమునుపు నేను తోర్వ విడిచితిని ఇపుప్డు నీ వాకయ్ము ననుసరించి 

నడుచుకొనుచునాన్ను. 

సామెతలు 7:7 => యౌవనుల మధయ్ను బుదిధ్లేని పడుచువాడొకడు నాకు కనబడెను. 

సామెతలు 11:5 => యథారథ్వంతుల నీతి వారి మారగ్మును సరాళము చేయును భకిత్హీనుడు తన 

భకిత్హీనత చేతనే పడిపోవును. 

సామెతలు 14:14 => భకిత్ విడిచినవాని మారగ్ములు వానికే వెకక్సమగును మంచివాని సవ్భావము 

వానికే సంతోషమిచుచ్ను. 

పర్సంగి 5:13 => సూరుయ్ని కిర్ంద మనసుస్నకు ఆయాసకరమైనదొకటి జరుగుట నేను చూచితిని. 

అదేదనగా ఆసిత్గలవాడు తన ఆసిత్ని దాచిపెటుట్కొని తనకు నాశనము తెపిప్ంచుకొనును. 

పర్సంగి 8:12 => పాపాతుమ్లు నూరు మారులు దుషాక్రయ్ముచేసి దీరాఘ్యుషమ్ంతులైనను 

దేవునియందు భయభకుత్లు కలిగి ఆయన సనిన్ధికి భయపడువారు కేష్మముగా నుందురనియు, 

యెషయా 26:10 => దుషు ట్లకు దయచూపినను వారు నీతిని నేరుచ్కొనరు వారు ధరమ్కేష్తర్ములో 

నివసించినను యెహోవా మాహాతమ్య్ము ఆలోచింపక అనాయ్యము చేయుదురు. 
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యెషయా 66:4 => నేను పిలిచినపుప్డు ఉతత్రమిచుచ్వాడొకడును లేకపోయెను నేను 

మాటలాడినపుప్డు వినువాడొకడును లేకపోయెను నా దృషిట్కి చెడ డ్దైనదాని చేసిరి నాకిషట్ము కానిదాని 

కోరుకొనిరి కావున నేనును వారిని మోసములో ముంచుదును వారు భయపడువాటిని వారిమీదికి 

రపిప్ంచెదను. 

యిరిమ్యా 12:1 => యెహోవా, నేను నీతో వాదించునపుప్డు నీవు నీతిమంతుడవుగా కనబడుదువు; 

అయినను నాయ్యము విధించుటనుగూరిచ్ నేను నీతో మాటలాడుదును; దుషు ట్లు తమ మారగ్ములలో 

వరిధ్లల్నేల? మహా విశావ్సఘాతకులు సుఖింపనేల? 

లూకా 6:24 => అయోయ్, ధనవంతులారా, మీరు (కోరిన) ఆదరణ మీరు పొందియునాన్రు. 

రోమీయులకు 11:9 => మరియు వారి భోజనము వారికి ఉరిగాను, బోనుగాను, ఆటంకముగాను 

వారి కిర్యలకు పర్తిఫలముగాను ఉండును గాక. 

2 తిమోతి 4:4 => సతయ్మునకు చెవినియయ్క కలప్నాకథలవైపునకు తిరుగుకాలము వచుచ్ను. 

హెబీర్యులకు 3:12 => సహోదరులారా, జీవముగల దేవుని విడిచిపోవునటిట్ విశావ్సములేని 

దుషట్హృదయము మీలో ఎవనియందైనను ఒకవేళ ఉండునేమో అని జాగర్తత్గా చూచుకొనుడి. 

వచనము 3 

తెలివికై మొఱఱ్పెటిట్నయెడల వివేచనకై మనవిచేసినయెడల 

సామెతలు 8:32 => కావున పిలల్లారా, నా మాట ఆలకించుడి నా మారగ్ముల ననుసరించువారు 

ధనుయ్లు 

సామెతలు 8:33 => ఉపదేశమును నిరాకరింపక దానినవలంబించి జాఞ్నులై యుండుడి. 

సామెతలు 8:34 => అనుదినము నా గడపయొదద్ కనిపెటుట్కొని నా దావ్రబంధములయొదద్ కాచుకొని 

నా ఉపదేశము వినువారు ధనుయ్లు. 

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

కలుగును. 
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సామెతలు 9:11 => నావలన నీకు దీరాఘ్యువు కలుగును నీవు జీవించు సంవతస్రములు 

అధికములగును. 

కీరత్నలు 25:12 => యెహోవాయందు భయభకుత్లు గలవాడెవడో వాడు కోరుకొనవలసిన 

మారగ్మును ఆయన వానికి బోధించును. 

కీరత్నలు 25:13 => అతని పార్ణము నెమమ్దిగా ఉండును అతని సంతానము భూమిని 

సవ్తంతిర్ంచుకొనును.  

కీరత్నలు 81:13 => అయోయ్ నా పర్జలు నా మాట వినినయెడల ఇశార్యేలు నా మారగ్ముల 

ననుసరించినయెడల ఎంత మేలు! 

యెషయా 48:18 => నీవు నా ఆజఞ్లను ఆలకింపవలెనని నేనెంతో కోరుచునాన్ను ఆలకించినయెడల 

నీ కేష్మము నదివలెను నీ నీతి సముదర్తరంగములవలెను ఉండును.  

యెషయా 55:3 => చెవియొగిగ్ నాయొదద్కు రండి మీరు వినినయెడల మీరు బర్దుకుదురు నేను మీతో 

నితయ్నిబంధన చేసెదను దావీదునకు చూపిన శాశవ్తకృపను మీకు చూపుదును.  

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

వారిని కముమ్కొనెను; ఇదిగో ఈయన నా పిర్యకుమారుడు, ఈయనయందు నేనానందించుచునాన్ను, 

ఈయన మాట వినుడని యొక శబద్ము ఆ మేఘములోనుండి పుటెట్ను 

యోహాను 10:27 => నా గొఱఱ్లు నా సవ్రము వినును, నేను వాటి నెరుగుదును, అవి ననున్ 

వెంబడించును. 

యోహాను 10:28 => నేను వాటికి నితయ్జీవము నిచుచ్చునాన్ను గనుక అవి ఎనన్టికిని నశింపవు, 

ఎవడును వాటిని నాచేతిలోనుండి అపహరింపడు. 

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

తండిర్చేతిలోనుండి యెవడును వాటిని అపహరింపలేడు; 

1 పేతురు 1:5 => కడవరి కాలమందు బయలుపరచబడుటకు సిదధ్ముగానునన్ రక్షణ మీకు 

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

భదర్పరచబడియునన్ది. 
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సామెతలు 3:21 => నా కుమారుడా, లెసస్యైన జాఞ్నమును వివేచనను భదర్ము చేసికొనుము వాటిని 

నీ కనున్ల ఎదుటనుండి తొలగిపోనియయ్కుము  

సామెతలు 3:22 => అవి నీకు జీవముగాను నీ మెడకు అలంకారముగాను ఉండును  

సామెతలు 3:23 => అపుప్డు నీ మారగ్మున నీవు సురకిష్తముగా నడిచెదవు నీ పాదము ఎపుప్డును 

తొటిర్లల్దు. 

సామెతలు 3:24 => పండుకొనునపుప్డు నీవు భయపడవు నీవు పరుండి సుఖముగా నిదిర్ంచెదవు. 

సామెతలు 3:25 => ఆకసిమ్కముగా భయము కలుగునపుప్డు దురామ్రుగ్లకు నాశనము వచుచ్నపుప్డు 

నీవు భయపడవదుద్ 

సామెతలు 3:26 => యెహోవా నీకు ఆధారమగును నీ కాలు చికుక్బడకుండునటుల్ ఆయన నినున్ 

కాపాడును. 

సామెతలు 14:26 => యెహోవాయందు భయభకుత్లు కలిగియుండుట బహు ధైరయ్ము పుటిట్ంచును 

కీరత్నలు 112:7 => వాని హృదయము యెహోవాను ఆశర్యించి సిథ్రముగా నుండును వాడు 

దురావ్రత్కు జడియడు. 

యెషయా 26:3 => ఎవనిమనసుస్ నీమీద ఆనుకొనునో వానిని నీవు పూరణ్శాంతిగలవానిగా 

కాపాడుదువు. ఏలయనగా అతడు నీయందు విశావ్సముంచియునాన్డు. 

లూకా 21:9 => మీరు యుదధ్ములను గూరిచ్యు కలహములను గూరిచ్యు వినినపుప్డు 

జడియకుడి; ఇవి మొదట జరుగవలసియునన్వి గాని అంతము వెంటనే రాదని చెపెప్ను. 

లూకా 21:19 => మీరు మీ ఓరుప్చేత మీ పార్ణములను దకిక్ంచుకొందురు. 

రోమీయులకు 8:35 => కీర్సుత్ పేర్మనుండి మనలను ఎడబాపు వాడెవడు? శర్మయైనను బాధయైనను 

హింసయైనను కరవైనను వసత్రహీనతయైనను ఉపదర్వమైనను ఖడగ్మైనను మనలను ఎడబాపునా? 

రోమీయులకు 8:36 => ఇందునుగూరిచ్ వార్యబడినదేమనగా నినున్బటిట్ దినమెలల్ మేము 

వధింపబడినవారము వధకు సిదధ్మైన గొఱఱ్లమని మేము ఎంచబడినవారము. 

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

విజయము పొందుచునాన్ము. 
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రోమీయులకు 8:38 => మరణమైనను జీవమైనను దేవదూతలైనను పర్ధానులైనను ఉనన్వియైనను 

రాబోవునవియైనను అధికారులైనను ఎతత్యినను లోతైనను సృషిట్ంపబడిన మరి ఏదైనను, 

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

ఎడబాపనేరవని రూఢిగా నముమ్చునాన్ను. 

లేవీయకాండము 25:18 => కాబటిట్ మీరు నా కటట్డలను నా విధులను గైకొని వాటిననుసరించి 

నడుచుకొనవలెను. 

లేవీయకాండము 26:5 => మీ దార్క్షపండల్ కాలమువరకు మీ నూరుప్ సాగుచుండును, మీరు తృపిత్గా 

భుజించి మీ దేశములో నిరభ్యముగా నివసించెదరు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 12:10 => మీరు యొరాద్ను దాటి మీ దేవుడైన యెహోవా మీకు 

సావ్సథ్య్ముగా ఇచుచ్చునన్ దేశమున నివాసులైన తరువాత ఆయన మీ చుటుట్నుండు శతుర్వులందరు 

లేకుండ మీకు విశార్ంతి కలుగజేసినందున మీరు నెమమ్ది పొందునపుప్డు 

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

కలుగును. 

పర్సంగి 8:12 => పాపాతుమ్లు నూరు మారులు దుషాక్రయ్ముచేసి దీరాఘ్యుషమ్ంతులైనను 

దేవునియందు భయభకుత్లు కలిగి ఆయన సనిన్ధికి భయపడువారు కేష్మముగా నుందురనియు, 

యెషయా 33:16 => పరవ్తములలోని శిలలు అతనికి కోటయగును తపప్క అతనికి ఆహారము 

దొరకును అతని నీళుల్ అతనికి శాశవ్తముగా ఉండును. 

యెషయా 55:2 => ఆహారము కానిదానికొరకు మీరేల రూకలిచెచ్దరు? సంతుషిట్ కలుగజేయని 

దానికొరకు మీ కషాట్రిజ్తమును ఎందుకు వయ్యపరచెదరు? నా మాట జాగర్తత్గా ఆలకించి మంచి 

పదారథ్ము భుజించుడి మీ పార్ణము సారమైనదానియందు సుఖింపనియుయ్డి.  

యిరిమ్యా 27:12 => నేను ఆ మాటలనుబటిట్ యూదారాజైన సిదిక్యాతో ఇటల్ంటిని బబులోను 

రాజుయొకక్ కాడిని మీ మెడమీద పెటుట్కొని, అతనికిని అతని జనులకును దాసులైనయెడల మీరు 

బర్దుకుదురు  
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వచనము 4 

వెండిని వెదకినటుల్ దాని వెదకినయెడల దాచబడిన ధనమును వెదకినటుల్ దాని వెదకినయెడల 

సామెతలు 1:3 => నీతి నాయ్య యథారథ్తల ననుసరించుటయందు బుదిధ్ కుశలత ఇచుచ్ ఉపదేశము 

నొందుటకును 

సామెతలు 4:1 => కుమారులారా, తండిర్ యుపదేశము వినుడి మీరు వివేకము నొందునటుల్ 

ఆలకించుడి 

సామెతలు 7:1 => నా కుమారుడా, నా మాటలను మనసుస్న నుంచుకొనుము నా ఆజఞ్లను నీయొదద్ 

దాచిపెటుట్కొనుము.  

యోహాను 12:47 => ఎవడైనను నా మాటలు వినియు వాటిని గైకొనకుండినయెడల నేనతనికి తీరుప్ 

తీరచ్ను; నేను లోకమునకు తీరుప్ తీరుచ్టకు రాలేదు గాని లోకమును రకిష్ంచుటకే వచిచ్తిని. 

యోహాను 12:48 => ననున్ నిరాకరించి నా మాటలను అంగీకరింపని వానికి తీరుప్ తీరుచ్వాడొకడు 

కలడు; నేను చెపిప్న మాటయే అంతయ్దినమందు వానికి తీరుప్ తీరుచ్ను. 

1 తిమోతి 1:15 => పాపులను రకిష్ంచుటకు కీర్సుత్యేసు లోకమునకు వచెచ్నను వాకయ్ము 

నమమ్తగినదియు పూరాణ్ంగీకారమునకు యోగయ్మైనదియునైయునన్ది. అటిట్ వారిలో నేను పర్ధానుడను. 

సామెతలు 3:1 => నా కుమారుడా, నా ఉపదేశమును మరువకుము నా ఆజఞ్లను 

హృదయపూరవ్కముగా గైకొనుము. 

సామెతలు 4:20 => నా కుమారుడా, నా మాటలను ఆలకింపుము నా వాకయ్ములకు నీ చెవి 

యొగుగ్ము. 

సామెతలు 4:21 => నీ కనున్ల యెదుటనుండి వాటిని తొలగిపోనియయ్కుము నీ హృదయమందు 

వాటిని భదర్ము చేసికొనుము.  

సామెతలు 4:22 => దొరికినవారికి అవి జీవమును వారి సరవ్శరీరమునకు ఆరోగయ్మును ఇచుచ్ను. 

సామెతలు 6:21 => వాటిని ఎలల్పుప్డు నీ హృదయమునందు ధరించుకొనుము నీ మెడచుటుట్ వాటిని 

కటుట్కొనుము. 
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దివ్తీయోపదేశకాండము 6:6 => నేడు నేను నీకాజాఞ్పించు ఈ మాటలు నీ హృదయములో 

ఉండవలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 6:7 => నీవు నీ కుమారులకు వాటిని అభయ్సింపజేసి, నీ యింట 

కూరుచ్ండునపుప్డును తోర్వను నడుచునపుప్డును పండుకొనునపుప్డును లేచునపుప్డును వాటినిగూరిచ్ 

మాటలాడవలెను; సూచనగా వాటిని నీచేతికి కటుట్కొనవలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 6:8 => అవి నీ కనున్ల నడుమ బాసికమువలె ఉండవలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 6:9 => నీ యింటి దావ్రబంధములమీదను నీ గవునులమీదను వాటిని 

వార్యవలెను. 

యోబు 23:12 => ఆయన పెదవుల ఆజఞ్ను నేను విడిచి తిరుగలేదు ఆయన నోటిమాటలను నా 

సావ్భిపార్యముకంటె ఎకుక్వగా ఎంచితిని. 

కీరత్నలు 119:9 => (బేత ) యౌవనసుథ్లు దేనిచేత తమ నడత శుదిధ్పరచుకొందురు? నీ 

వాకయ్మునుబటిట్ దానిని జాగర్తత్గా చూచుకొనుట చేతనే గదా? 

కీరత్నలు 119:10 => నా పూరణ్హృదయముతో నినున్ వెదకియునాన్ను ననున్ నీ ఆజఞ్లను విడిచి 

తిరుగనియయ్కుము. 

కీరత్నలు 119:11 => నీ యెదుట నేను పాపము చేయకుండునటుల్ నా హృదయములో నీ వాకయ్ము 

ఉంచుకొనియునాన్ను. 

మతత్యి 13:44 => పరలోకరాజయ్ము, పొలములో దాచబడిన ధనమును పోలియునన్ది. ఒక 

మనుషుయ్డు దాని కనుగొని దాచిపెటిట్, అది దొరికిన సంతోషముతో వెళి ల్, తనకు కలిగినదంతయు 

అమిమ్ ఆ పొలమును కొనును. 

లూకా 2:19 => అయితే మరియ ఆ మాటలనిన్యు తన హృదయములో తలపోసికొనుచు భదర్ము 

చేసికొనెను. 

లూకా 2:51 => అంతట ఆయన వారితో కూడ బయలుదేరి నజరేతునకు వచిచ్ వారికి లోబడి 

యుండెను. ఆయన తలిల్ ఈ సంగతులనిన్టిని తన హృదయములో భదర్ము చేసికొనెను. 
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లూకా 9:44 => ఆయన చేసిన కారయ్ములనిన్టిని చూచి అందరు ఆశచ్రయ్పడుచుండగా ఆయన ఈ 

మా ట లు మీ చె వు ల లో నా ట ని యుయ్ డి . మ ను షయ్ కు మా రు డు మ ను షుయ్ ల చే తి కి 

అపప్గింపబడబోవుచునాన్డని తన శిషుయ్లతో చెపెప్ను. 

లేవీయకాండము 11:3 => జంతువులలో ఏది డెకక్లుగలదై నెమరువేయునో దాని తినవచుచ్ను గాని 

దివ్తీయోపదేశకాండము 11:19 => నీవు నీ యింట కూరుచ్ండునపుప్డు తోర్వను నడుచునపుప్డు 

పండుకొనునపుప్డు లేచునపుప్డు వాటినిగూరిచ్ మాటలాడుచు వాటిని మీ పిలల్లకు నేరిప్ 

దివ్తీయోపదేశకాండము 30:13 => మనము దాని విని గైకొనునటుల్, ఎవడు సముదర్ము దాటి 

మనయొదద్కు దాని తెచుచ్ను అని నీవనుకొననేల? అది సముదర్పు అదద్రి మించునది కాదు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 33:3 => ఆయన జనములను పేర్మించును ఆయన పరిశుదుధ్లందరు నీ 

వశముననుందురు వారు నీ పాదములయొదద్ సాగిలపడుదురు నీ ఉపదేశమును అంగీకరింతురు.  

యెహోషువ 1:8 => ఈ ధరమ్శాసత్రగర్ంథమును నీవు బోధింపక తపిప్పోకూడదు. దానిలో వార్యబడిన 

వాటనిన్టి పర్కారము చేయుటకు నీవు జాగర్తత్పడునటుల్ దివారాతర్ము దాని ధాయ్నించిన యెడల నీ 

మారగ్మును వరిధ్లల్జేసికొని చకక్గా పర్వరిత్ంచెదవు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 28:8 => కాబటిట్ మీరు ఈ మంచిదేశమును సావ్సథ్య్ముగా అనుభవించి, మీ 

తరువాత మీ సంతతివారికి శాశవ్తసావ్సథ్య్ముగా దానిని అపప్గించునటుల్ మీ దేవుడైన యెహోవా 

మీకిచిచ్న యాజఞ్లనిన్యు ఎటిట్వో తెలిసికొని వాటిని గైకొనుడి అని యెహోవా సమాజమునకు చేరిన 

ఇశార్యేలీయులందరు చూచుచుండగను మన దేవుడు ఆలకించుచుండగను నేను మిముమ్ను హెచచ్రిక 

చేయుచునాన్ను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 28:9 => సొలొమోనా, నా కుమారుడా, నీ తండిర్యొకక్ దేవుడైన యెహోవా 

అందరి హృదయములను పరిశోధించువాడును, ఆలోచనలనిన్టిని సంకలప్ములనిన్టిని ఎరిగినవాడునై 

యునాన్డు. నీవు ఆయనను తెలిసికొని హృదయపూరవ్కముగాను మనఃపూరవ్కముగాను ఆయనను 

సేవించుము,ఆయనను వెదకినయెడల ఆయన నీకు పర్తయ్క్షమగును, నీవు ఆయనను విసరిజ్ంచినయెడల 

ఆయన నినున్ నితయ్ముగా తోర్సివేయును. 
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నెహెమాయ్ 8:13 => రెండవ దినమందు జనులందరి పెదద్లలో పర్ధానులైన వారును యాజకులును 

లేవీయులును ధరమ్శాసత్రగర్ంథపు మాటలు వినవలెనని శాసిత్యైన ఎజార్యొదద్కు కూడి వచిచ్రి. 

యోబు 22:22 => ఆయన నోటి ఉపదేశమును అవలంబించుము ఆయన మాటలను నీ 

హృదయములో ఉంచుకొనుము. 

కీరత్నలు 25:8 => యెహోవా ఉతత్ముడును యథారథ్వంతుడునై యునాన్డు కావున తన 

మారగ్మునుగూరిచ్ ఆయన పాపులకు ఉపదేశించును.  

కీరత్నలు 34:11 => పిలల్లారా, మీరు వచిచ్ నా మాట వినుడి. యెహోవాయందలి భయభకుత్లు మీకు 

నేరెప్దను. 

కీరత్నలు 119:11 => నీ యెదుట నేను పాపము చేయకుండునటుల్ నా హృదయములో నీ వాకయ్ము 

ఉంచుకొనియునాన్ను. 

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

జాఞ్నము నాకు నేరుప్ము. 

సామెతలు 1:8 => నా కుమారుడా, నీ తండిర్ ఉపదేశము ఆలకింపుము నీ తలిల్ చెపుప్ బోధను 

తోర్సివేయకుము. 

సామెతలు 4:21 => నీ కనున్ల యెదుటనుండి వాటిని తొలగిపోనియయ్కుము నీ హృదయమందు 

వాటిని భదర్ము చేసికొనుము.  

సామెతలు 5:1 => నా కుమారుడా, నా జాఞ్నోపదేశము ఆలకింపుము వివేకముగల నా బోధకు చెవి 

యొగుగ్ము 

సామెతలు 18:1 => వేరుండ గోరువాడు సేవ్చాఛ్నుసారముగా నడచువాడు అటిట్వాడు లెసైస్న 

జాఞ్నమునకు విరోధి. బుదిధ్హీనుడు వివేచనయందు సంతోషింపక 

సామెతలు 19:8 => బుదిధ్ సంపాదించుకొనువాడు తన పార్ణమునకు ఉపకారి వివేచనను లక్షయ్ము 

చేయువాడు మేలుపొందును. 

సామెతలు 19:20 => నీవు ముందుకు జాఞ్నివగుటకై ఆలోచన విని ఉపదేశము అంగీకరించుము. 
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సామెతలు 23:15 => నా కుమారుడా, నీ హృదయమునకు జాఞ్నము లభించినయెడల నా 

హృదయముకూడ సంతోషించును. 

సామెతలు 24:14 => నీ ఆతమ్కు జాఞ్నము అటిట్దని తెలిసికొనుము అది నీకు దొరికినయెడల 

ముందుకు నీకు మంచిగతి కలుగును నీ ఆశ భంగము కానేరదు. 

సామెతలు 28:7 => ఉపదేశము నంగీకరించు కుమారుడు బుదిధ్గలవాడు తుంటరుల సహవాసము 

చేయువాడు తన తండిర్కి అపకీరిత్ తెచుచ్ను. 

దానియేలు 12:10 => అనేకులు తముమ్ను శుదిధ్పరచుకొని పర్కాశమానులును నిరమ్లులును 

అగుదురు. దుషు ట్లు దుషట్కారయ్ములు చేయుదురు గనుక ఏ దుషు ట్డును ఈ సంగతులను 

గర్హింపలేకపోవును గాని బుదిధ్మంతులు గర్హించెదరు. 

హోషేయ 6:3 => యెహోవానుగూరిచ్న జాఞ్నము సంపాదించుకొందము రండి; యెహోవానుగూరిచ్న 

జాఞ్నము సంపాదించుకొనుటకు ఆయనను అనుసరించుదము రండి. ఉదయము తపప్క వచుచ్రీతిని 

ఆయన ఉదయించును; వరష్మువలె ఆయన మనయొదద్కు వచుచ్ను; భూమిని తడుపునటిట్ తొలకరి 

వరష్ము కడవరి వరష్మువలె ఆయన మనయొదద్కు వచుచ్ను. 

మతత్యి 2:9 => వారు రాజు మాట విని బయలుదేరి పోవుచుండగా, ఇదిగో తూరుప్ దేశమున వారు 

చూచిన నక్షతర్ము ఆ శిశువు ఉండిన చోటికి మీదుగా వచిచ్ నిలుచువరకు వారికి ముందుగా నడిచెను. 

మతత్యి 6:33 => కాబటిట్ మీరు ఆయన రాజయ్మును నీతిని మొదట వెదకుడి; అపుప్డవనిన్యు 

మీకనుగర్హింపబడును. 

మతత్యి 13:19 => ఎవడైనను రాజయ్మును గూరిచ్న వాకయ్ము వినియు గర్హింపకయుండగా, 

దుషు ట్డు వచిచ్ వాని హృదయములో వితత్బడినదానిని యెతిత్కొనిపోవును; తోర్వ పర్కక్ను వితత్బడినవాడు 

వీడే. 

లూకా 11:36 => ఏ భాగమైనను చీకటి కాక నీ దేహమంతయు వెలుగుమయమైతే, దీపము తన 

కాంతివలన నీకు వెలుగిచుచ్నపుప్డు ఏలాగుండునో ఆలాగు దేహమంతయు వెలుగుమయమై 

యుండునని చెపెప్ను. 
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యోహాను 5:38 => ఆయన ఎవరిని పంపెనో ఆయనను మీరు నమమ్లేదు గనుక మీలో ఆయన 

వాకయ్ము నిలిచియుండలేదు. 

యోహాను 8:32 => అపుప్డు సతయ్ము మిముమ్ను సవ్తంతుర్లనుగా చేయునని చెపప్గా 

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

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

గైకొనియునాన్రు. 

యోహాను 17:8 => నీవు నాకు అనుగర్హించినవనిన్యు నీవలననే కలిగినవని వారిపుప్డు 

ఎరిగియునాన్రు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:28 => అతడు తిరిగి వెళుల్చు, తన రథముమీద కూరుచ్ండి పర్వకత్యైన 

యెషయా గర్ంథము చదువుచుండెను.  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 17:11 => వీరు థెసస్లొనీకలో ఉనన్ వారికంటె ఘనులైయుండిరి గనుక 

ఆసకిత్తో వాకయ్మును అంగీకరించి, పౌలును సీలయును చెపిప్న సంగతులు ఆలాగునన్వో లేవో అని 

పర్తిదినమును లేఖనములు పరిశోధించుచు వచిచ్రి. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 2:11 => తన రాజయ్మునకును మహిమకును మిముమ్ను పిలుచుచునన్ 

దేవునికి తగినటుట్గా మీరు నడుచుకొనవలెనని మేము మీలో పర్తివానిని హెచచ్రించుచు, ధైరయ్పరచుచు 

సాక్షయ్మిచుచ్చు, 

2 దెసస్లోనీకయులకు 2:10 => దురీన్తిని పుటిట్ంచు సమసత్ మోసముతోను, నశించుచునన్ వారిలో 

సాతాను కనుపరచు బలమును అనుసరించి యుండును 

హెబీర్యులకు 2:1 => కావున మనము వినిన సంగతులను విడిచిపెటిట్ కొటుట్కొని పోకుండునటుల్ 

వాటియందు మరి విశేష జాగర్తత్ కలిగియుండవలెను. 

వచనము 5 

యెహోవాయందు భయభకుత్లు కలిగియుండుట యెటిట్దో నీవు గర్హించెదవు దేవుని గూరిచ్న 

విజాఞ్నము నీకు లభించును. 
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సామెతలు 18:1 => వేరుండ గోరువాడు సేవ్చాఛ్నుసారముగా నడచువాడు అటిట్వాడు లెసైస్న 

జాఞ్నమునకు విరోధి. బుదిధ్హీనుడు వివేచనయందు సంతోషింపక 

కీరత్నలు 119:111 => నీ శాసనములు నాకు హృదయానందకరములు అవి నాకు నితయ్సావ్సథ్య్మని 

భావించుచునాన్ను. 

కీరత్నలు 119:112 => నీ కటట్డలను గైకొనుటకు నా హృదయమును నేను లోపరచుకొనియునాన్ను 

ఇది తుదవరకు నిలుచు నితయ్నిరణ్యము.  

యెషయా 55:3 => చెవియొగిగ్ నాయొదద్కు రండి మీరు వినినయెడల మీరు బర్దుకుదురు నేను మీతో 

నితయ్నిబంధన చేసెదను దావీదునకు చూపిన శాశవ్తకృపను మీకు చూపుదును.  

మతత్యి 13:9 => చెవులుగలవాడు వినునుగాక అని చెపెప్ను. 

సామెతలు 22:17 => చెవి యొగిగ్ జాఞ్నుల ఉపదేశము ఆలకింపుము నేను కలుగజేయు తెలివిని 

పొందుటకు మనసుస్నిముమ్. 

సామెతలు 22:18 => నీ అంతరంగమందు వాటిని నిలుపుకొనుట ఎంతో మంచిది పోకుండ అవి నీ 

పెదవులమీద ఉండనిముమ్. 

సామెతలు 22:19 => నీవు యెహోవాను ఆశర్యించునటుల్ నీకు నీకే గదా నేను ఈ దినమున వీటిని 

ఉపదేశించియునాన్ను? 

సామెతలు 22:20 => నినున్ పంపువారికి నీవు సతయ్వాకయ్ములతో పర్తుయ్తత్రమిచుచ్నటుల్ 

సతయ్పర్మాణము నీకు తెలియజేయుటకై 

సామెతలు 22:21 => ఆలోచనయు తెలివియుగల శేర్షఠ్మైన సామెతలు నేను నీకొరకు రచించితిని. 

సామెతలు 23:12 => ఉపదేశముమీద మనసుస్ నుంచుము తెలివిగల మాటలకు చెవి యొగుగ్ము. 

కీరత్నలు 90:12 => మాకు జాఞ్నహృదయము కలుగునటుల్గా చేయుము మా దినములు లెకిక్ంచుటకు 

మాకు నేరుప్ము. 

పర్సంగి 7:25 => వివేచించుటకును పరిశోధించుటకును , జాఞ్నాభాయ్సము చేయుటకై 

సంగతులయొకక్ హేతువులను తెలిసికొనుటకును, భకిత్హీనత బుదిధ్హీనత అనియు బుదిధ్హీనత 

వెఱి ఱ్తనమనియు గర్హించుటకును, రూఢి చేసికొని నా మనసుస్ నిలిపితిని. 
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పర్సంగి 8:9 => సూరుయ్ని కిర్ంద జరుగు పర్తి పనినిగూరిచ్ నేను మనసిస్చిచ్ యోచన చేయుచుండగా 

ఇదంతయు నాకు తెలిసెను. మరియు ఒకడు మరియొకనిపైన అధికారియై తనకు హాని తెచుచ్కొనుట 

కలదు. 

పర్సంగి 8:16 => జాఞ్నాభాయ్సము చేయుటకును దివారాతుర్లు కనున్లు నిదర్ కానకుండ మనుషుయ్లు 

జరిగించు వాయ్పారములను చూచుటకును నా మనసుస్ నేను నిలుపగా 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 17:11 => వీరు థెసస్లొనీకలో ఉనన్ వారికంటె ఘనులైయుండిరి గనుక 

ఆసకిత్తో వాకయ్మును అంగీకరించి, పౌలును సీలయును చెపిప్న సంగతులు ఆలాగునన్వో లేవో అని 

పర్తిదినమును లేఖనములు పరిశోధించుచు వచిచ్రి. 

లేవీయకాండము 11:3 => జంతువులలో ఏది డెకక్లుగలదై నెమరువేయునో దాని తినవచుచ్ను గాని 

యెహోషువ 18:3 => కావున యెహోషువ ఇశార్యేలీయులతో ఇటల్నెను మీ పితరుల దేవుడైన 

యెహోవా మీకిచిచ్న దేశమును సావ్ధీనపరచుకొన వెళల్కుండ మీరెనాన్ళుల్ తడవుచేసెదరు? 

యెహోషువ 24:23 => అందుకతడు ఆలాగైతే మీ మధయ్నునన్ అనయ్దేవతలను తొలగదోర్సి, 

ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన యెహోవాతటుట్ మీ హృదయమును తిర్పుప్కొనుడని చెపెప్ను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 1:10 => ఈ నీ గొపప్ జనమునకు నాయ్యము తీరచ్ శకిత్గలవాడెవడు? నేను 

ఈ జనులమధయ్ను ఉండి కారయ్ములను చకక్పెటుట్నటుల్ తగిన జాఞ్నమును తెలివిని నాకు 

దయచేయుము. 

సామెతలు 4:5 => జాఞ్నము సంపాదించుకొనుము బుదిధ్ సంపాదించుకొనుము నా నోటి మాటలను 

మరువకుము. వాటినుండి తొలగిపోకుము. 

సామెతలు 7:4 => జాఞ్నముతో నీవు నాకు అకక్వనియు తెలివితో నీవు నాకు చెలికతెత్వనియు 

చెపుప్ము. 

సామెతలు 13:4 => సోమరి ఆశపడును గాని వాని పార్ణమునకేమియు దొరకదు శర్దధ్గలవారి 

పార్ణము పుషిట్గా నుండును. 

సామెతలు 23:23 => సతయ్మును అమిమ్వేయక దాని కొని యుంచుకొనుము జాఞ్నమును 

ఉపదేశమును వివేకమును కొని యుంచుకొనుము. 
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పర్సంగి 1:13 => ఆకాశముకిర్ంద జరుగునది అంతటిని జాఞ్నముచేత విచారించి గర్హించుటకై నా 

మనసుస్ నిలిపితిని; వారు దీనిచేత అభాయ్సము నొందవలెనని దేవుడు మానవులకు ఏరాప్టుచేసిన 

పర్యాసము బహు కఠినమైనది. 

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

యొకడు నూరంతలుగాను ఒకడు అరువదంతలుగాను ఒకడు ముపప్దంతలుగాను ఫలించుననెను. 

మతత్యి 13:44 => పరలోకరాజయ్ము, పొలములో దాచబడిన ధనమును పోలియునన్ది. ఒక 

మనుషుయ్డు దాని కనుగొని దాచిపెటిట్, అది దొరికిన సంతోషముతో వెళి ల్, తనకు కలిగినదంతయు 

అమిమ్ ఆ పొలమును కొనును. 

లూకా 8:18 => కలిగినవానికి ఇయయ్బడును, లేనివాని యొదద్నుండి తనకు కలదని అనుకొనునది 

కూడ తీసివేయబడును గనుక మీరేలాగు వినుచునాన్రో చూచుకొనుడని చెపెప్ను. 

యోహాను 5:38 => ఆయన ఎవరిని పంపెనో ఆయనను మీరు నమమ్లేదు గనుక మీలో ఆయన 

వాకయ్ము నిలిచియుండలేదు. 

యోహాను 6:27 => క్షయమైన ఆహారము కొరకు కషట్పడకుడి గాని నితయ్జీవము కలుగజేయు 

అక్షయమైన ఆహారము కొరకే కషట్పడుడి; మనుషయ్కుమారుడు దానిని మీకిచుచ్ను, ఇందుకై తండిర్యైన 

దేవుడు ఆయనకు ముదర్వేసియునాన్డని చెపెప్ను. 

వచనము 6 

యెహోవాయే జాఞ్నమిచుచ్వాడు తెలివియు వివేచనయు ఆయన నోటనుండి వచుచ్ను. 

సామెతలు 3:6 => నీ పర్వరత్న అంతటియందు ఆయన అధికారమునకు ఒపుప్కొనుము అపుప్డు 

ఆయన నీ తోర్వలను సరాళము చేయును.  

సామెతలు 8:17 => ననున్ పేర్మించువారిని నేను పేర్మించుచునాన్ను ననున్ జాగర్తత్గా వెదకువారు 

ననున్ కనుగొందురు 
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1 రాజులు 3:9 => ఇంత గొపప్దైన నీ జనమునకు నాయ్యము తీరచ్గలవాడు ఎవవ్డు? కాబటిట్ నేను 

మంచి చెడ డ్లు వివేచించి నీ జనులకు నాయ్యము తీరుచ్నటుల్ నీ దాసుడనైన నాకు వివేకముగల 

హృదయము దయచేయుము. 

1 రాజులు 3:10 => సొలొమోను చేసిన యీ మనవి పర్భువునకు అనుకూలమాయెను గనుక 

1 రాజులు 3:11 => దేవుడు అతనికి ఈలాగు సెలవిచెచ్ను దీరాఘ్యువునైనను ఐశవ్రయ్మునైనను నీ 

శతుర్వుల పార్ణమునైనను అడుగక, నాయ్యములను గర్హించుటకు వివేకము అనుగర్హించుమని నీవు 

అడిగితివి. 

1 రాజులు 3:12 => నీవు ఈలాగున అడిగినందున నీ మనవి ఆలకించుచునాన్ను; బుదిధ్ వివేకములు 

గల హృదయము నీకిచుచ్చునాన్ను; పూరివ్కులలో నీవంటివాడు ఒకడును లేడు, ఇకమీదట 

నీవంటివాడొకడును ఉండడు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 22:12 => నీ దేవుడైన యెహోవా ధరమ్శాసత్రమును నీవు అనుసరించునటుల్గా 

యెహోవా నీకు వివేకమును తెలివిని అనుగర్హించి ఇశార్యేలీయులమీద నీకు అధికారము 

దయచేయును గాక. 

కీరత్నలు 25:4 => యెహోవా, నీ మారగ్ములను నాకు తెలియజేయుము నీ తోర్వలను నాకు 

తేటపరచుము. 

కీరత్నలు 25:5 => ననున్ నీ సతయ్ము ననుసరింపజేసి నాకు ఉపదేశము చేయుము. నీవే నా 

రక్షణకరత్వైన దేవుడవు దినమెలల్ నీకొరకు కనిపెటుట్చునాన్ను.  

కీరత్నలు 119:34 => నీ ధరమ్శాసత్రము ననుసరించుటకు నాకు బుదిధ్ దయచేయుము అపుప్డు నా 

పూరణ్హృదయముతో నేను దాని పర్కారము నడుచుకొందును. 

కీరత్నలు 119:73 => (యోద ) నీచేతులు ననున్ నిరిమ్ంచి నాకు రూపు ఏరప్రచెను నేను నీ ఆజఞ్లను 

నేరుచ్కొనునటుల్ నాకు బుదిధ్ దయచేయుము. 

కీరత్నలు 119:125 => నేను నీ సేవకుడను నీ శాసనములను గర్హించునటుల్ నాకు జాఞ్నము 

కలుగజేయుము 
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కీరత్నలు 119:169 => (తౌ) యెహోవా, నా మొఱఱ్ నీ సనిన్ధికి వచుచ్నుగాక నీ మాటచొపుప్న నాకు 

వివేకము నిముమ్. 

లూకా 11:13 => పరలోకమందునన్ మీ తండిర్ తనున్ అడుగువారికి పరిశుదాధ్తమ్ను ఎంతో 

నిశచ్యముగా అనుగర్హించుననెను.  

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

పిలిచిన పిలుపువలల్నైన నిరీక్షణ యెటిట్దో , పరిశుదుధ్లలో ఆయన సావ్సథ్య్ముయొకక్ 

మహిమైశవ్రయ్మెటిట్దో, 

ఎఫెసీయులకు 1:18 => ఆయన కీర్సుత్నందు వినియోగపరచిన బలాతిశయమునుబటిట్ విశవ్సించు 

మనయందు ఆయన చూపుచునన్ తన శకిత్యొకక్ అపరిమితమైన మహాతమ్య్మెటిట్దో, మీరు 

తెలిసికొనవలెనని,  

యాకోబు 1:5 => మీలో ఎవనికైనను జాఞ్నము కొదువగా ఉనన్యెడల అతడు దేవుని అడుగవలెను, 

అపుప్డది అతనికి అనుగర్హింపబడును. ఆయన ఎవనిని గదిద్ంపక అందరికిని ధారాళముగ 

దయచేయువాడు.  

1 రాజులు 10:1 => షేబదేశపు రాణి యెహోవా నామమును గూరిచ్యు, సొలొమోనునకు కలిగిన 

కీరిత్ని గూరిచ్యు విని, గూఢారథ్ముగల మాటలచేత అతనిని శోధించుటకై వచెచ్ను. 

యోబు 5:27 => మేము ఈ సంగతి పరిశోధించి చూచితివిు, అది ఆలాగేయునన్ది. 

సామెతలు 8:34 => అనుదినము నా గడపయొదద్ కనిపెటుట్కొని నా దావ్రబంధములయొదద్ కాచుకొని 

నా ఉపదేశము వినువారు ధనుయ్లు. 

యోహాను 7:28 => కాగా యేసు దేవాలయములో బోధించుచు మీరు ననెన్రుగుదురు; 

నేనెకక్డివాడనో యెరుగుదురు; నా యంతట నేనే రాలేదు, ననున్ పంపినవాడు సతయ్వంతుడు, 

ఆయనను మీరెరుగరు.  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:2 => అతడు తన యింటివారందరితో కూడ దేవునియందు భయభకుత్లు 

గలవాడైయుండి, పర్జలకు బహు ధరమ్ముచేయుచు ఎలల్పుప్డును దేవునికి పార్రథ్న చేయువాడు. 
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ఫిలిపీప్యులకు 3:15 => కాబటిట్ మనలో సంపూరుణ్లమైన వారమందరము ఈ తాతప్రయ్మే 

కలిగియుందము. అపుప్డు దేనిగూరిచ్యైనను మీకు వేరు తాతప్రయ్ము కలిగియునన్యెడల, అదియు 

దేవుడు మీకు బయలుపరచును. 

2 తిమోతి 2:7 => నేను చెపుప్ మాటలు ఆలోచించుకొనుము; అనిన్ విషయములయందు పర్భువు 

నీకు వివేకమను గర్హించును. 

వచనము 7 

ఆయన యథారథ్వంతులను వరిధ్లల్జేయును యుకత్మారగ్ము తపప్క నడుచుకొనువారికి ఆయన 

కేడెముగా నునాన్డు. 

సామెతలు 3:14 => వెండి సంపాదించుటకంటె జాఞ్నము సంపాదించుట మేలు అపరంజి 

సంపాదించుటకంటె జాఞ్నలాభము నొందుట మేలు. 

సామెతలు 3:15 => పగడములకంటె అది పిర్యమైనది నీ యిషట్వసుత్వులనిన్యు దానితో 

సమానములు కావు. 

సామెతలు 8:18 => ఐశవ్రయ్ ఘనతలును సిథ్రమైన కలిమియు నీతియు నాయొదద్ నునన్వి. 

సామెతలు 8:19 => మేలిమి బంగారముకంటెను అపరంజికంటెను నావలన కలుగు ఫలము 

మంచిది పర్శసత్మైన వెండికంటె నావలన కలుగు వచుచ్బడి దొడ డ్ది. 

సామెతలు 16:16 => అపరంజిని సంపాదించుటకంటె జాఞ్నమును సంపాదించుట ఎంతో శేర్షఠ్ము 

వెండిని సంపాదించుటకంటె తెలివిని సంపాదించుట ఎంతో మేలు. 

సామెతలు 23:23 => సతయ్మును అమిమ్వేయక దాని కొని యుంచుకొనుము జాఞ్నమును 

ఉపదేశమును వివేకమును కొని యుంచుకొనుము. 

కీరత్నలు 19:10 => అవి బంగారుకంటెను విసాత్రమైన మేలిమి బంగారుకంటెను కోరదగినవి 

తేనెకంటెను జుంటితేనె ధారలకంటెను మధురమైనవి. 

కీరత్నలు 119:14 => సరవ్సంపదలు దొరికినటుల్ నీ శాసనముల మారగ్మునుబటిట్ నేను 

సంతోషించుచునాన్ను. 
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కీరత్నలు 119:72 => వేలకొలది వెండి బంగారు నాణములకంటె నీవిచిచ్న ధరమ్శాసత్రము నాకు 

మేలు. 

కీరత్నలు 119:127 => బంగారుకంటెను అపరంజికంటెను నీ ఆజఞ్లు నాకు పిర్యముగానునన్వి. 

మతత్యి 6:19 => భూమిమీద మీకొరకు ధనమును కూరుచ్కొనవదుద్; ఇకక్డ చిమెమ్టయు, తుపుప్ను 

తినివేయును, దొంగలు కనన్మువేసి దొంగిలెదరు. 

మతత్యి 6:20 => పరలోకమందు మీకొరకు ధనమును కూరుచ్కొనుడి; అచచ్ట చిమెమ్టయైనను, 

తుపైప్నను దాని తినివేయదు, దొంగలు కనన్మువేసి దొంగిలరు. 

మతత్యి 6:21 => నీ ధనమెకక్డ నుండునో అకక్డనే నీ హృదయము ఉండును. 

మతత్యి 13:44 => పరలోకరాజయ్ము, పొలములో దాచబడిన ధనమును పోలియునన్ది. ఒక 

మనుషుయ్డు దాని కనుగొని దాచిపెటిట్, అది దొరికిన సంతోషముతో వెళి ల్, తనకు కలిగినదంతయు 

అమిమ్ ఆ పొలమును కొనును. 

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

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

అతనితో చెపెప్ను 

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

వయ్సనపడుచు వెళి ల్పోయెను. 

మతత్యి 19:29 => నా నామము నిమితత్ము అనన్దముమ్లనైనను అకక్చెలెల్ండర్నైనను తండిర్నైనను 

తలిల్నైనను పిలల్లనైనను భూములనైనను ఇండల్నైనను విడిచిపెటిట్న పర్తివాడును నూరురెటుల్ పొందును; 

ఇదిగాక నితయ్జీవమును సవ్తంతిర్ంచుకొనును. 

యోబు 28:12 => అయితే జాఞ్నము ఎకక్డ దొరకును? వివేచన దొరకు సథ్లము ఎకక్డ నునన్ది? 

యోబు 28:13 => నరులు దాని విలువను ఎరుగరు పార్ణులునన్ దేశములో అది దొరకదు. 

యోబు 28:14 => అగాధము అది నాలో లేదనును సముదర్ము నాయొదద్ లేదనును. 

యోబు 28:15 => సువరణ్ము దానికి సాటియైనది కాదు దాని విలువకొరకై వెండి తూచరాదు. 
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యోబు 28:16 => అది ఓఫీరు బంగారమునకైనను విలువగల గోమేధికమునకైనను నీలమునకైనను 

కొనబడునది కాదు. 

యోబు 28:17 => సువరణ్మైనను సఫ్టికమైనను దానితో సాటికావు పర్శసత్మైన బంగారు నగలకు 

పర్తిగా అది ఇయయ్బడదు. 

యోబు 28:18 => పగడముల పేరు ముతయ్ముల పేరు దానియెదుట ఎతత్నేకూడదు. 

జాఞ్నసంపాదయ్ము కెంపులకనన్ కోరతగినది 

యోబు 28:19 => కూషుదేశపు పుషయ్రాగము దానితో సాటికాదు. శుదధ్సువరణ్మునకు కొనబడునది 

కాదు. 

యోబు 28:20 => అటెల్ౖన జాఞ్నము ఎకక్డనుండి వచుచ్ను? వివేచన దొరకు సథ్లమెకక్డ నునన్ది? 

పర్సంగి 4:8 => ఒంటరిగానునన్ ఒకడు కలడు, అతనికి జతగాడు లేడు కుమారుడు లేడు 

సహోదరుడు లేడు; అయినను అతడు ఎడతెగక కషట్పడును; అతని కనున్ ఐశవ్రయ్ముచేత 

తృపిత్పొందదు, అతడు సుఖమనునది నేనెరుగక ఎవరి నిమితత్ము కషట్పడుచునాన్నని అనుకొనడు; 

ఇదియు వయ్రథ్మైనదై బహు చింత కలిగించును. 

లూకా 16:8 => అనాయ్యసుథ్డైన ఆ గృహనిరావ్హకుడు యుకిత్గా నడుచుకొనెనని వాని 

యజమానుడు వాని మెచుచ్కొనెను. వెలుగు సంబంధులకంటె ఈ లోక సంబంధులు తమ 

తరమునుబటిట్ చూడగా యుకిత్పరులైయునాన్రు 

ఆదికాండము 26:32 => ఆ దినమందే ఇసాస్కు దాసులు వచిచ్ తాము తర్వివ్న బావినిగూరిచ్ అతనికి 

తెలియచేసి మాకు నీళుల్ కనబడినవని చెపిప్రి గనుక 

యోబు 3:21 => వారు మరణము నపేకిష్ంతురు దాచబడిన ధనముకొరకైనటుట్ దానిని కనుగొనుటకై 

వారు లోతుగా తర్వువ్చునాన్రు గాని అది వారికి దొరకకయునన్ది. 

యోబు 28:3 => మనుషుయ్లు చీకటికి అంతము కలుగజేయుదురు గాఢాంధకారములోను 

మరణాంధకారములోను ఉండు రతన్ములను వెదకుచు వారు భూమయ్ంతముల వరకు సంచరింతురు. 

యోబు 36:3 => దూరమునుండి నేను జాఞ్నము తెచుచ్కొందును ననున్ సృజించినవానికి నీతిని 

ఆరోపించెదను. 
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కీరత్నలు 17:14 => లోకుల చేతిలోనుండి ఈ జీవితకాలములోనే తమ పాలు పొందిన యీ లోకుల 

చేతిలోనుండి నీ హసత్బలముచేత ననున్ రకిష్ంపుము. నీవు నీ దానములతో వారి కడుపు నింపుచునాన్వు 

వారు కుమారులు కలిగి తృపిత్నొందుదురు తమ ఆసిత్ని తమ పిలల్లకు విడచిపెటుట్దురు. 

కీరత్నలు 119:45 => నేను నీ ఉపదేశములను వెదకువాడను నిరబ్ంధములేక నడుచుకొందును 

సామెతలు 3:13 => జాఞ్నము సంపాదించినవాడు ధనుయ్డు వివేచన కలిగిన నరుడు ధనుయ్డు. 

సామెతలు 8:10 => వెండికి ఆశపడక నా ఉపదేశము అంగీకరించుడి మేలిమి బంగారు నాశింపక 

తెలివినొందుడి. 

సామెతలు 8:34 => అనుదినము నా గడపయొదద్ కనిపెటుట్కొని నా దావ్రబంధములయొదద్ కాచుకొని 

నా ఉపదేశము వినువారు ధనుయ్లు. 

సామెతలు 16:27 => పనికిమాలినవాడు కీడును తర్వివ్ పైకెతుత్ను వాని పెదవులమీద అగిన్ 

మండుచునన్టుట్నన్ది. 

యిరిమ్యా 5:1 => యెరూషలేము వీధులలో అటు ఇటు పరుగెతుత్చు చూచి తెలిసికొనుడి; దాని 

రాజవీధులలో విచారణ చేయుడి; నాయ్యము జరిగించుచు నమమ్కముగానుండ యతిన్ంచుచునన్ ఒకడు 

మీకు కనబడినయెడల నేను దాని క్షమించుదును.  

మతత్యి 13:46 => అతడు అమూలయ్మైన యొక ముతయ్మును కనుగొని, పోయి తనకు 

కలిగినదంతయు అమిమ్ దాని కొనును. 

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

1 తిమోతి 4:13 => నేను వచుచ్వరకు చదువుట యందును, హెచచ్రించుట యందును, బోధించుట 

యందును జాగర్తత్గా ఉండుము. 

1 పేతురు 1:10 => మీకు కలుగు ఆ కృపనుగూరిచ్ పర్వచించిన పర్వకత్లు ఈ రక్షణనుగూరిచ్ 

పరిశీలించుచు, తమయందునన్ కీర్సుత్ ఆతమ్ కీర్సుత్ విషయమైన శర్మలనుగూరిచ్యు,  

వచనము 8 

నాయ్యము తపిప్పోకుండ ఆయన కనిపెటుట్ను తన భకుత్ల పర్వరత్నను ఆయన కాచును. 
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2 దినవృతాత్ంతములు 1:10 => ఈ నీ గొపప్ జనమునకు నాయ్యము తీరచ్ శకిత్గలవాడెవడు? నేను 

ఈ జనులమధయ్ను ఉండి కారయ్ములను చకక్పెటుట్నటుల్ తగిన జాఞ్నమును తెలివిని నాకు 

దయచేయుము. 

2 దినవృతాత్ంతములు 1:11 => అందుకు దేవుడు సొలొమోనుతో ఈలాగు సెలవిచెచ్ను నీవు ఈ 

పర్కారము యోచించుకొని, ఐశవ్రయ్మునైనను సొముమ్నైనను ఘనతనైనను నీ శతుర్వుల పార్ణమునైనను 

దీరాఘ్యువునైనను అడుగక, నేను నినున్ వారిమీద రాజుగా నియమించిన నా జనులకు నాయ్యము 

తీరుచ్టకు తగిన జాఞ్నమును తెలివిని అడిగియునాన్వు. 

2 దినవృతాత్ంతములు 1:12 => కాబటిట్ జాఞ్నమును తెలివియు నీకియయ్బడును, నీకనన్ 

ముందుగానునన్ రాజులకైనను నీ తరువాత వచుచ్ రాజులకైనను కలుగని ఐశవ్రయ్మును సొముమ్ను 

ఘనతను నీకిచెచ్దను అని చెపెప్ను. 

హోషేయ 6:3 => యెహోవానుగూరిచ్న జాఞ్నము సంపాదించుకొందము రండి; యెహోవానుగూరిచ్న 

జాఞ్నము సంపాదించుకొనుటకు ఆయనను అనుసరించుదము రండి. ఉదయము తపప్క వచుచ్రీతిని 

ఆయన ఉదయించును; వరష్మువలె ఆయన మనయొదద్కు వచుచ్ను; భూమిని తడుపునటిట్ తొలకరి 

వరష్ము కడవరి వరష్మువలె ఆయన మనయొదద్కు వచుచ్ను. 

మతత్యి 7:7 => అడుగుడి మీకియయ్బడును. వెదకుడి మీకు దొరకును, తటుట్డి మీకు తీయబడును. 

మతత్యి 7:8 => అడుగు పర్తివాడును పొందును, వెదకువానికి దొరకును, తటుట్వానికి తీయబడును. 

లూకా 11:9 => అటువలె మీరును అడుగుడి, మీకియయ్బడును; వెదకుడి, మీకు దొరకును; తటుట్డి, 

మీకు తీయబడును. 

లూకా 11:10 => అడుగు పర్తివానికియయ్బడును, వెదకువానికి దొరకును, తటుట్వానికి తీయబడునని 

మీతో చెపుప్చునాన్ను. 

లూకా 11:11 => మీలో తండిర్యైనవాడు తన కుమారుడు చేపనడిగితే చేపకు పర్తిగా 

పామునిచుచ్నా? గుడుడ్నడిగితే తేలు నిచుచ్నా? 

లూకా 11:12 => కాబటిట్ మీరు చెడ డ్వారైయుండియు, మీ పిలల్లకు మంచి యీవులనియయ్ 

నెరిగియుండగా 
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లూకా 11:13 => పరలోకమందునన్ మీ తండిర్ తనున్ అడుగువారికి పరిశుదాధ్తమ్ను ఎంతో 

నిశచ్యముగా అనుగర్హించుననెను.  

సామెతలు 9:10 => యెహోవాయందు భయభకుత్లు గలిగి యుండుటయే జాఞ్నమునకు మూలము 

పరిశుదధ్ దేవుని గూరిచ్న తెలివియే వివేచనకు ఆధారము. 

యోబు 28:28 => మరియు యెహోవా యందలి భయభకుత్లే జాఞ్నమనియు దుషట్తవ్ము విడచుటయే 

వివేకమనియు ఆయన నరులకు సెలవిచెచ్ను. 

యిరిమ్యా 32:40 => నేను వారికి మేలుచేయుట మానకుండునటుల్ నితయ్మైన నిబంధనను వారితో 

చేయుచునాన్ను; వారు ననున్ విడువకుండునటుల్ వారి హృదయములలో నాయెడల భయభకుత్లు 

పుటిట్ంచెదను. 

యిరిమ్యా 32:41 => వారికి మేలుచేయుటకు వారియందు ఆనందించుచునాన్ను, నా 

పూరణ్హృదయముతోను నా పూరాణ్తమ్తోను ఈ దేశములో నిశచ్యముగా వారిని నాటెదను. 

యిరిమ్యా 9:24 => అతిశయించువాడు దేనినిబటిట్ అతిశయింపవలెననగా, భూమిమీద 

కృపచూపుచు నీతి నాయ్యములు జరిగించుచునునన్ యెహోవాను నేనేయని గర్హించి ననున్ 

పరిశీలనగా తెలిసికొనుటనుబటిట్యే అతిశయింపవలెను; అటిట్ వాటిలో నేనానందించువాడనని 

యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డు. 

యిరిమ్యా 24:7 => వారు పూరణ్హృదయముతో నాయొదద్కు తిరిగిరాగా వారు నా జనులగునటుల్ను 

నేను వారి దేవుడనగునటుల్ను నేను యెహోవానని ననెన్రుగు హృదయమును వారికిచెచ్దను. 

యిరిమ్యా 31:34 => నేను వారికి దేవుడనైయుందును వారు నాకు జనులగుదురు; వారు మరి 

ఎనన్డును యెహోవానుగూరిచ్ బోధనొందుదము అని తమ పొరుగువారికి గాని తమ సహోదరులకు 

గాని ఉపదేశము చేయరు; నేను వారి దోషములను క్షమించి వారి పాపములను ఇక నెనన్డును 

జాఞ్పకము చేసికొనను గనుక అలుప్లేమి ఘనులేమి అందరును ననెన్రుగుదురు; ఇదే యెహోవా వాకుక్.  

మతత్యి 11:27 => సమసత్మును నా తండిర్చేత నా కపప్గింపబడియునన్ది. తండిర్గాక యెవడును 

కుమారుని ఎరుగడు; కుమారుడు గాకను, కుమారుడెవనికి ఆయనను బయలుపరచ నుదేద్శించునో 

వాడుగాకను మరి ఎవడును తండిర్ని ఎరుగడు. 
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లూకా 10:22 => సమసత్మును నా తండిర్చేత నాకు అపప్గింపబడియునన్ది; కుమారుడెవడో, తండిర్ 

తపప్ మరెవడును ఎరుగడు; తండిర్ ఎవడో, కుమారుడును కుమారుడెవనికి ఆయనను బయలుపరచ 

నుదేద్శించునో వాడును తపప్, మరెవడును ఎరుగడని చెపెప్ను. 

యోహాను 17:3 => అదివ్తీయ సతయ్దేవుడవైన నినున్ను, నీవు పంపిన యేసుకీర్సుత్ను ఎరుగుటయే 

నితయ్జీవము. 

1 యోహాను 5:20 => మనము దేవుని కుమారుడైన యేసుకీర్సుత్నందునన్ వారమై సతయ్వంతుని 

యందునాన్ము. ఆయనే నిజమైన దేవుడును నితయ్జీవమునైయునాన్డు. 

ఆదికాండము 20:11 => అబార్హాము ఈ సథ్లమందు దేవుని భయము ఏమాతర్మును లేదు గనుక 

నా భారయ్ నిమితత్ము ననున్ చంపుదురనుకొని చేసితిని. 

ఆదికాండము 26:32 => ఆ దినమందే ఇసాస్కు దాసులు వచిచ్ తాము తర్వివ్న బావినిగూరిచ్ అతనికి 

తెలియచేసి మాకు నీళుల్ కనబడినవని చెపిప్రి గనుక 

యోబు 36:3 => దూరమునుండి నేను జాఞ్నము తెచుచ్కొందును ననున్ సృజించినవానికి నీతిని 

ఆరోపించెదను. 

కీరత్నలు 25:12 => యెహోవాయందు భయభకుత్లు గలవాడెవడో వాడు కోరుకొనవలసిన 

మారగ్మును ఆయన వానికి బోధించును. 

కీరత్నలు 119:34 => నీ ధరమ్శాసత్రము ననుసరించుటకు నాకు బుదిధ్ దయచేయుము అపుప్డు నా 

పూరణ్హృదయముతో నేను దాని పర్కారము నడుచుకొందును. 

కీరత్నలు 119:45 => నేను నీ ఉపదేశములను వెదకువాడను నిరబ్ంధములేక నడుచుకొందును 

సామెతలు 8:10 => వెండికి ఆశపడక నా ఉపదేశము అంగీకరించుడి మేలిమి బంగారు నాశింపక 

తెలివినొందుడి. 

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

యెషయా 44:18 => వారు వివేచింపరు గర్హింపరు చూడకుండునటుల్ వారి కనున్లు కపప్బడెను 

గర్హింపకుండునటుల్ వారి హృదయములు మూయబడెను. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:35 => పర్తి జనములోను ఆయనకు భయపడి నీతిగా 

నడుచుకొనువానిని ఆయన అంగీకరించును. 

1 కొరిందీయులకు 6:7 => ఒకనిమీద ఒకడు వాయ్జెయ్మాడుట మీలో ఇపప్టికే కేవలము లోపము. 

అంతకంటె అనాయ్యము సహించుట మేలు కాదా? దానికంటె మీ సొతుత్లనపహరింపబడనిచుచ్ట 

మేలు కాదా? 

గలతీయులకు 4:9 => యిపుప్డు మీరు దేవునిని ఎరిగినవారును, మరివిశేషముగా దేవునిచేత 

ఎరుగబడినవారునై యునాన్రు గనుక, బలహీనమైనవియు నిష పర్యోజనమైనవియునైన మూల 

పాఠములతటుట్ మరల తిరుగనేల? మునుపటివలె మరల వాటికి దాసులైయుండ గోరనేల? 

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

పిలిచిన పిలుపువలల్నైన నిరీక్షణ యెటిట్దో , పరిశుదుధ్లలో ఆయన సావ్సథ్య్ముయొకక్ 

మహిమైశవ్రయ్మెటిట్దో, 

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

గర్హించుకొనుడి. 

1 తిమోతి 4:13 => నేను వచుచ్వరకు చదువుట యందును, హెచచ్రించుట యందును, బోధించుట 

యందును జాగర్తత్గా ఉండుము. 

వచనము 9 

అపుప్డు నీతి నాయ్యములను యథారథ్తను పర్తి సనామ్రగ్మును నీవు తెలిసికొందువు. 

నిరగ్మకాండము 31:3 => విచితర్మైన పనులను కలిప్ంచుటకును బంగారుతోను వెండితోను 

ఇతత్డితోను పని చేయుటకును పొదుగుటకై  

1 రాజులు 3:9 => ఇంత గొపప్దైన నీ జనమునకు నాయ్యము తీరచ్గలవాడు ఎవవ్డు? కాబటిట్ నేను 

మంచి చెడ డ్లు వివేచించి నీ జనులకు నాయ్యము తీరుచ్నటుల్ నీ దాసుడనైన నాకు వివేకముగల 

హృదయము దయచేయుము. 
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1 రాజులు 3:12 => నీవు ఈలాగున అడిగినందున నీ మనవి ఆలకించుచునాన్ను; బుదిధ్ వివేకములు 

గల హృదయము నీకిచుచ్చునాన్ను; పూరివ్కులలో నీవంటివాడు ఒకడును లేడు, ఇకమీదట 

నీవంటివాడొకడును ఉండడు. 

1 రాజులు 4:29 => దేవుడు జాఞ్నమును బుదిధ్ని వరిణ్ంపశకయ్ము కాని వివేచనగల మనసుస్ను 

సొలొమోనునకు దయచేసెను 

1 దినవృతాత్ంతములు 22:12 => నీ దేవుడైన యెహోవా ధరమ్శాసత్రమును నీవు అనుసరించునటుల్గా 

యెహోవా నీకు వివేకమును తెలివిని అనుగర్హించి ఇశార్యేలీయులమీద నీకు అధికారము 

దయచేయును గాక. 

యోబు 32:8 => అయినను నరులలో ఆతమ్ ఒకటియునన్ది సరవ్శకుత్డగు దేవుని ఊపిరి వారికి 

వివేచన కలుగజేయును. 

యెషయా 54:13 => నీ పిలల్లందరు యెహోవాచేత ఉపదేశము నొందుదురు నీ పిలల్లకు అధిక 

విశార్ంతి కలుగును. 

దానియేలు 1:17 => ఈ నలుగురు బాలుర సంగతి ఏమనగా, దేవుడు వారికి జాఞ్నమును సకల శాసత్ర 

పర్వీణతయు వివేచనయు అనుగర్హించెను. మరియు దానియేలు సకల విధములగు దరశ్నములను 

సవ్పన్భావములను గర్హించు తెలివిగలవాడై యుండెను. 

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

తోర్సివేయుచు నియమించుచు ఉనన్వాడును, వివేకులకు వివేకమును జాఞ్నులకు జాఞ్నమును 

అనుగర్హించువాడునైయునాన్డు. 

దానియేలు 2:23 => మా పితరుల దేవా, నీవు వివేకమును బలమును నాకనుగర్హించి యునాన్వు; 

మేమడిగిన యీ సంగతి ఇపుప్డు నాకు తెలియజేసి యునాన్వు గనుక నేను నినున్ సుత్తించుచు 

ఘనపరచుచునాన్ను; ఏలయనగా రాజుయొకక్ సంగతి నీవే మాకు తెలియజేసితివని దానియేలు మరల 

చెపెప్ను. 

లూకా 21:15 => మీ విరోధులందరు ఎదురాడుటకును, కాదనుటకును వీలుకాని వాకుక్ను 

జాఞ్నమును నేను మీకు అనుగర్హింతును. 
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యోహాను 6:45 => ననున్ పంపిన తండిర్ వానిని ఆకరిష్ంచితేనే గాని యెవడును నాయొదద్కు రాలేడు; 

అంతయ్దినమున నేను వానిని లేపుదును.  

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

పిలిచిన పిలుపువలల్నైన నిరీక్షణ యెటిట్దో , పరిశుదుధ్లలో ఆయన సావ్సథ్య్ముయొకక్ 

మహిమైశవ్రయ్మెటిట్దో, 

ఎఫెసీయులకు 1:18 => ఆయన కీర్సుత్నందు వినియోగపరచిన బలాతిశయమునుబటిట్ విశవ్సించు 

మనయందు ఆయన చూపుచునన్ తన శకిత్యొకక్ అపరిమితమైన మహాతమ్య్మెటిట్దో, మీరు 

తెలిసికొనవలెనని,  

యాకోబు 1:5 => మీలో ఎవనికైనను జాఞ్నము కొదువగా ఉనన్యెడల అతడు దేవుని అడుగవలెను, 

అపుప్డది అతనికి అనుగర్హింపబడును. ఆయన ఎవనిని గదిద్ంపక అందరికిని ధారాళముగ 

దయచేయువాడు.  

యాకోబు 1:17 => శేర్షఠ్మైన పర్తి యీవియు సంపూరణ్మైన పర్తి వరమును, పరసంబంధమైనదై, 

జోయ్తిరమ్యుడగు తండిర్యొదద్నుండి వచుచ్ను ; ఆయన యందు ఏ చంచలతవ్మైనను 

గమనాగమనములవలన కలుగు ఏ ఛాయయైనను లేదు. 

సామెతలు 6:23 => ఆజఞ్ దీపముగాను ఉపదేశము వెలుగుగాను ఉండును. శికాష్రథ్మైన గదిద్ంపులు 

జీవమారగ్ములు. 

సామెతలు 8:5 => జాఞ్నము లేనివారలారా, జాఞ్నము ఎటిట్దైనది తెలిసికొనుడి బుదిధ్హీనులారా, బుదిధ్ 

యెటిట్దైనది యోచించి చూడుడి. 

సామెతలు 8:6 => నేను శేర్షఠ్మైన సంగతులను చెపెప్దను వినుడి నా పెదవులు యథారథ్మైన 

మాటలు పలుకును  

సామెతలు 8:7 => నా నోరు సతయ్మైన మాటలు పలుకును దుషట్తవ్ము నా పెదవులకు అసహయ్ము 

సామెతలు 8:8 => నా నోటి మాటలనిన్యు నీతిగలవి వాటిలో మూరఖ్తయైనను కుటిలతయైనను 

లేదు 

సామెతలు 8:9 => అవియనిన్యు వివేకికి తేటగాను తెలివినొందినవారికి యథారథ్ముగాను ఉనన్వి. 
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కీరత్నలు 19:7 => యెహోవా నియమించిన ధరమ్శాసత్రము యథారథ్మైనది అది పార్ణమును 

తెపప్రిలల్జేయును యెహోవా శాసనము నమమ్దగినది అది బుదిధ్హీనులకు జాఞ్నము పుటిట్ంచును. 

కీరత్నలు 119:98 => నీ ఆజఞ్లు నితయ్ము నాకు తోడుగా నునన్వి. నా శతుర్వులను మించిన జాఞ్నము 

అవి నాకు కలుగజేయుచునన్వి. 

కీరత్నలు 119:104 => నీ ఉపదేశమువలన నాకు వివేకము కలిగెను తపుప్మారగ్ములనిన్యు నా 

కసహయ్ములాయెను. 

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

బోధించనియెడల వారికి అరుణోదయము కలుగదు. 

నిరగ్మకాండము 28:3 => అహరోను నాకు యాజకుడగునటుల్ నీవు అతని పర్తిషిఠ్ంచుదువు. అతని 

వసత్రములను కుటుట్టకై నేను జాఞ్నాతమ్తో నింపిన వివేక హృదయులందరికి ఆజఞ్ ఇముమ్. 

నిరగ్మకాండము 31:6 => మరియు నేను దాను గోతర్ములోని అహీసామాకు కుమారుడైన 

అహోలీయాబును అతనికి తోడు చేసితిని. నేను నీకాజాఞ్పించినవనిన్యు చేయునటుల్ జాఞ్న 

హృదయులందరి హృదయములలో జాఞ్నమును ఉంచియునాన్ను. 

1 రాజులు 10:24 => అతని హృదయమందు దేవుడు ఉంచిన జాఞ్నవాకుక్లను వినుటకై 

లోకులందరును అతని చూడగోరిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 9:23 => దేవుడు సొలొమోనుయొకక్ హృదయమందుంచిన జాఞ్నోకుత్లను 

వినుటకై భూరాజులందరును అతని ముఖదరశ్నము చేయగోరిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 30:22 => యెహోవా సేవయందు మంచి నేరప్రులైన లేవీయులందరితో 

హిజిక్యా పీర్తిగా మాటలాడెను; వారు సమాధానబలులు అరిప్ంచుచు, తమ పితరుల దేవుడైన 

యెహోవా దేవుడని యొపుప్కొనుచు ఏడు దినములు పండుగ ఆచరించిరి. 

ఎజార్ 7:25 => మరియు ఎజార్, నది యవతలనునన్ జనులకు తీరుప్ తీరుచ్టకై నీ దేవుడు నీకు 

దయచేసిన జాఞ్నము చొపుప్న నీవు నీ దేవుని యొకక్ ధరమ్శాసత్రవిధులను తెలిసికొనినవారిలో కొందరిని 

అధికారులగాను నాయ్యాధిపతులగాను ఉంచవలెను, ఆ ధరమ్శాసత్రవిషయములో తెలియని వారెవరో 

వారికి నేరప్వలెను. 
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ఎజార్ 8:16 => అపుప్డు నేను పెదద్లైన ఎలీయెజెరు అరీయేలు షెమయా ఎలాన్తాను యారీబు 

ఎలాన్తాను నాతాను జెకరాయ్ మెషులాల్ము అను వారిని, ఉపదేశకులగు యోయారీబు ఎలాన్తానులను 

పిలువనంపించి 

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

కలవు. 

యోబు 28:20 => అటెల్ౖన జాఞ్నము ఎకక్డనుండి వచుచ్ను? వివేచన దొరకు సథ్లమెకక్డ నునన్ది? 

యోబు 28:23 => దేవుడే దాని మారగ్మును గర్హించును దాని సథ్లము ఆయనకే తెలియును. 

యోబు 38:36 => అంతరిందిర్యములలో2 జాఞ్నముంచిన వాడెవడు? హృదయమునకు3 తెలివి 

నిచిచ్నవాడెవడు? 

కీరత్నలు 19:8 => యెహోవా ఉపదేశములు నిరోద్షమైనవి, అవి హృదయమును సంతోషపరచును 

యెహోవా ఏరప్రచిన ధరమ్ము నిరమ్లమైనది, అది కనున్లకు వెలుగిచుచ్ను. 

కీరత్నలు 27:11 => యెహోవా, నీ మారగ్మును నాకు బోధింపుము. నాకొరకు పొంచియునన్వారిని 

చూచి సరాళమైన మారగ్మున ననున్ నడిపింపుము.  

కీరత్నలు 94:10 => అనుయ్జనులను శికిష్ంచువాడు మనుషుయ్లకు తెలివి నేరుప్వాడు దండింపక 

మానునా? 

కీరత్నలు 119:34 => నీ ధరమ్శాసత్రము ననుసరించుటకు నాకు బుదిధ్ దయచేయుము అపుప్డు నా 

పూరణ్హృదయముతో నేను దాని పర్కారము నడుచుకొందును. 

సామెతలు 8:6 => నేను శేర్షఠ్మైన సంగతులను చెపెప్దను వినుడి నా పెదవులు యథారథ్మైన 

మాటలు పలుకును  

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

నేనే, పరాకర్మము నాదే. 

మారుక్ 15:12 => అందుకు పిలాతు అలాగైతే యూదుల రాజని మీరు చెపుప్వాని నేనేమి 

చేయుదునని మరల వారినడిగెను. 
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యోహాను 5:19 => కాబటిట్ యేసు వారికి ఇటుల్ పర్తుయ్తత్రమిచెచ్ను తండిర్ యేది చేయుట కుమారుడు 

చూచునో, అదే కాని తనంతట తాను ఏదియు చేయనేరడు; ఆయన వేటిని చేయునో, వాటినే 

కుమారుడును ఆలాగే చేయును. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:10 => దయను జాఞ్నమును ఐగుపుత్ రాజైన ఫరోయెదుట అతనికి 

అనుగర్హించినందున ఫరో ఐగుపుత్నకును తన యింటికంతటికిని అతనిని అధిపతిగా నియమించెను. 

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

1 కొరిందీయులకు 4:7 => ఎందుకనగా నీకు ఆధికయ్ము కలుగజేయువాడెవడు? నీకు 

కలిగినవాటిలో పరునివలన నీవు పొందనిది ఏది? పొందియుండియు పొందనటుట్ నీవు 

అతిశయింపనేల? 

1 కొరిందీయులకు 12:8 => ఏలాగనగా, ఒకనికి ఆతమ్ మూలముగా బుదిధ్ వాకయ్మును, 

మరియొకనికి ఆ ఆతమ్ననుసరించిన జాఞ్న వాకయ్మును, 

కొలొసస్యులకు 3:16 => సంగీతములతోను కీరత్నలతోను ఆతమ్సంబంధమైన పదయ్ములతోను 

ఒకనికి ఒకడు బోధించుచు, బుదిధ్ చెపుప్చు కృపాసహితముగా మీ హృదయములలో దేవునిగూరిచ్ 

గానము చేయుచు, సమసత్విధములైన జాఞ్నముతో కీర్సుత్ వాకయ్ము మీలో సమృదిధ్గా నివసింపనియుయ్డి. 

యాకోబు 3:17 => అయితే పైనుండి వచుచ్ జాఞ్నము మొటట్మొదట పవితర్మైనది, తరువాత 

సమాధానకరమైనది, మృదువైనది, సులభముగా లోబడునది, కనికరముతోను మంచి ఫలములతోను 

నిండుకొనినది, పక్షపాతమైనను వేషధారణయైనను లేనిదియునైయునన్ది 

2 పేతురు 3:15 => మరియు మన పర్భువు యొకక్ దీరఘ్శాంతము రక్షణారథ్మైనదని యెంచుకొనుడి. 

ఆలాగు మన పిర్య సహోదరుడైన పౌలు కూడ తనకు అనుగర్హింపబడిన జాఞ్నము చొపుప్న మీకు 

వార్సియునాన్డు. 

వచనము 10 

జాఞ్నము నీ హృదయమున జొచుచ్ను తెలివి నీకు మనోహరముగా నుండును 
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సామెతలు 8:14 => ఆలోచన చెపుప్టయు లెసైస్న జాఞ్నము నిచుచ్టయు నా వశము జాఞ్నాధారము 

నేనే, పరాకర్మము నాదే. 

సామెతలు 14:8 => తమ పర్వరత్నను కనిపెటిట్యుండుట వివేకుల జాఞ్నమునకు లక్షణము 

మోసకృతయ్ములే బుదిధ్హీనులు కనుపరచు మూఢత. 

యోబు 28:8 => గరవ్ముగల కూర్ర జంతువులు దాని తొర్కక్లేదు. సింహము ఆ మారగ్మున 

నడవలేదు 

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

వివేకమును శూనయ్పరతును అని వార్యబడియునన్ది. 

1 కొరిందీయులకు 1:24 => ఆయన యూదులకు ఆటంకముగాను అనయ్జనులకు వెఱి ఱ్తనముగాను 

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

జాఞ్నమునైయునాన్డు. 

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

1 కొరిందీయులకు 2:6 => పరిపూరుణ్లైనవారి మధయ్ జాఞ్నమును బోధించుచునాన్ము, అది యీ లోక 

జాఞ్నము కాదు, నిరరథ్కులై పోవుచునన్ యీ లోకాధికారుల జాఞ్నమును కాదుగాని 

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

మరుగైయుండెను. జగదుతప్తిత్కి ముందుగానే దీనిని దేవుడు మన మహిమ నిమితత్ము నియమించెను. 

1 కొరిందీయులకు 3:18 => ఎవడును తనున్తాను మోసపరచుకొనకూడదు. మీలో ఎవడైనను ఈ 

లోకమందు తాను జాఞ్నినని అనుకొనినయెడల, జాఞ్ని అగునటుట్ వెఱి ఱ్వాడు కావలెను. 

1 కొరిందీయులకు 3:19 => ఈ లోకజాఞ్నము దేవుని దృషిట్కి వెఱి ఱ్తనమే. జాఞ్నులను వారి 

కుయుకిత్లో ఆయన పటుట్కొనును;  

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

2 తిమోతి 3:15 => నీవు నేరుచ్కొని రూఢియని తెలిసికొనన్వి యెవరివలన నేరుచ్కొంటివో ఆ సంగతి 

తెలిసికొని, వాటియందు నిలుకడగా ఉండుము. 
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2 తిమోతి 3:16 => దైవజనుడు సనన్దుధ్డై పర్తి సతాక్రయ్మునకు పూరణ్ముగా సిదధ్పడి యుండునటుల్ 

దైవావేశమువలన కలిగిన పర్తి లేఖనము ఉపదేశించుటకును,  

2 తిమోతి 3:17 => ఖండించుటకును, తపుప్ దిదుద్టకును, నీతియందు శిక్షచేయుటకును 

పర్యోజనకరమైయునన్ది. 

యాకోబు 3:15 => ఈ జాఞ్నము పైనుండి దిగివచుచ్నది కాక భూసంబంధమైనదియు పర్కృతి 

సంబంధమైనదియు దయయ్ముల జాఞ్నమువంటిదియునైయునన్ది. 

యాకోబు 3:16 => ఏలయనగా, మతస్రమును వివాదమును ఎకక్డ ఉండునో అకక్డ అలల్రియు 

పర్తి నీచకారయ్మును ఉండును. 

యాకోబు 3:17 => అయితే పైనుండి వచుచ్ జాఞ్నము మొటట్మొదట పవితర్మైనది, తరువాత 

సమాధానకరమైనది, మృదువైనది, సులభముగా లోబడునది, కనికరముతోను మంచి ఫలములతోను 

నిండుకొనినది, పక్షపాతమైనను వేషధారణయైనను లేనిదియునైయునన్ది 

సామెతలు 28:18 => యథారథ్ముగా పర్వరిత్ంచువాడు రకిష్ంపబడును మూరఖ్పర్వరత్న గలవాడు 

హఠాతుత్గా పడిపోవును. 

సామెతలు 30:5 => దేవుని మాటలనిన్యు పుటము పెటట్బడినవే ఆయనను ఆశర్యించువారికి 

ఆయన కేడెము. 

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

ఘనతయు అనుగర్హించును యథారథ్ముగా పర్వరిత్ంచువారికి ఆయన యే మేలును చేయక మానడు.  

కీరత్నలు 144:2 => ఆయన నాకు కృపానిధి నా కోట నా దురగ్ము ననున్ తపిప్ంచువాడు నా కేడెము 

నేనాశర్యించువాడు ఆయన నా జనులను నాకు లోబరచువాడైయునాన్డు.  

నిరగ్మకాండము 31:6 => మరియు నేను దాను గోతర్ములోని అహీసామాకు కుమారుడైన 

అహోలీయాబును అతనికి తోడు చేసితిని. నేను నీకాజాఞ్పించినవనిన్యు చేయునటుల్ జాఞ్న 

హృదయులందరి హృదయములలో జాఞ్నమును ఉంచియునాన్ను. 
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1 దినవృతాత్ంతములు 22:12 => నీ దేవుడైన యెహోవా ధరమ్శాసత్రమును నీవు అనుసరించునటుల్గా 

యెహోవా నీకు వివేకమును తెలివిని అనుగర్హించి ఇశార్యేలీయులమీద నీకు అధికారము 

దయచేయును గాక. 

2 దినవృతాత్ంతములు 30:22 => యెహోవా సేవయందు మంచి నేరప్రులైన లేవీయులందరితో 

హిజిక్యా పీర్తిగా మాటలాడెను; వారు సమాధానబలులు అరిప్ంచుచు, తమ పితరుల దేవుడైన 

యెహోవా దేవుడని యొపుప్కొనుచు ఏడు దినములు పండుగ ఆచరించిరి. 

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

కలవు. 

కీరత్నలు 15:2 => యథారథ్మైన పర్వరత్న గలిగి నీతిననుసరించుచు హృదయపూరవ్కముగా నిజము 

పలుకువాడే. 

కీరత్నలు 18:2 => యెహోవా నా శైలము, నా కోట, ననున్ రకిష్ంచువాడు నా కేడెము, నా రక్షణ 

శృంగము, నా ఉనన్త దురగ్ము, నా దేవుడు నేను ఆశర్యించియునన్ నా దురగ్ము. 

సామెతలు 3:21 => నా కుమారుడా, లెసస్యైన జాఞ్నమును వివేచనను భదర్ము చేసికొనుము వాటిని 

నీ కనున్ల ఎదుటనుండి తొలగిపోనియయ్కుము  

సామెతలు 8:6 => నేను శేర్షఠ్మైన సంగతులను చెపెప్దను వినుడి నా పెదవులు యథారథ్మైన 

మాటలు పలుకును  

పర్సంగి 7:12 => జాఞ్నము ఆశర్యాసప్దము, దర్వయ్ము ఆశర్యాసప్దము; అయితే జాఞ్నము దాని 

పొందిన వారి పార్ణమును రకిష్ంచును; ఇదే జాఞ్నమువలన కలుగు లాభము. 

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

తోర్సివేయుచు నియమించుచు ఉనన్వాడును, వివేకులకు వివేకమును జాఞ్నులకు జాఞ్నమును 

అనుగర్హించువాడునైయునాన్డు. 

మీకా 2:7 => యాకోబు సంతతివారని పేరు పెటట్బడిన వారలారా, యెహోవా దీరఘ్శాంతము 

తగిగ్పోయెనా? యీ కిర్యలు ఆయనచేత జరిగెనా? యథారథ్ముగా పర్వరిత్ంచువానికి నా మాటలు 

కేష్మసాధనములు కావా? 
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మారుక్ 15:12 => అందుకు పిలాతు అలాగైతే యూదుల రాజని మీరు చెపుప్వాని నేనేమి 

చేయుదునని మరల వారినడిగెను. 

గలతీయులకు 2:14 => వారు సువారత్ సతయ్ము చొపుప్న కర్మముగా నడుచుకొనకపోవుట నేను 

చూచినపుప్డు అందరి యెదుట కేఫాతో నేను చెపిప్నదేమనగా నీవు యూదుడవైయుండియు 

యూదులవలె కాక అనయ్జనులవలెనే పర్వరిత్ంచుచుండగా, అనయ్జనులు యూదులవలె పర్వరిత్ంపవలెనని 

యెందుకు బలవంతము చేయుచునాన్వు? 

కొలొసస్యులకు 3:16 => సంగీతములతోను కీరత్నలతోను ఆతమ్సంబంధమైన పదయ్ములతోను 

ఒకనికి ఒకడు బోధించుచు, బుదిధ్ చెపుప్చు కృపాసహితముగా మీ హృదయములలో దేవునిగూరిచ్ 

గానము చేయుచు, సమసత్విధములైన జాఞ్నముతో కీర్సుత్ వాకయ్ము మీలో సమృదిధ్గా నివసింపనియుయ్డి. 

2 తిమోతి 1:7 => దేవుడు మనకు శకిత్యు పేర్మయు, ఇందిర్య నిగర్హమును గల ఆతమ్నే యిచెచ్ను 

గాని పిరికితనము గల ఆతమ్ నియయ్లేదు. 

2 పేతురు 3:15 => మరియు మన పర్భువు యొకక్ దీరఘ్శాంతము రక్షణారథ్మైనదని యెంచుకొనుడి. 

ఆలాగు మన పిర్య సహోదరుడైన పౌలు కూడ తనకు అనుగర్హింపబడిన జాఞ్నము చొపుప్న మీకు 

వార్సియునాన్డు. 

వచనము 11 

బుదిధ్ నినున్ కాపాడును వివేచన నీకు కావలి కాయును. 

సామెతలు 8:20 => నీతిమారగ్మునందును నాయ్యమారగ్ములయందును నేను నడచుచునాన్ను. 

కీరత్నలు 1:6 => నీతిమంతుల మారగ్ము యెహోవాకు తెలియును దుషు ట్ల మారగ్ము నాశనమునకు 

నడుపును. 

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

నీతిమారగ్ములలో ననున్ నడిపించుచునాన్డు. 

కీరత్నలు 121:5 => యెహోవాయే నినున్ కాపాడువాడు నీ కుడిపర్కక్ను యెహోవా నీకు నీడగా 

ఉండును. 
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కీరత్నలు 121:6 => పగలు ఎండ దెబబ్యైనను నీకు తగులదు. రాతిర్ వెనెన్ల దెబబ్యైనను నీకు 

తగులదు. 

కీరత్నలు 121:7 => ఏ అపాయమును రాకుండ యెహోవా నినున్ కాపాడును ఆయన నీ పార్ణమును 

కాపాడును 

కీరత్నలు 121:8 => ఇది మొదలుకొని నిరంతరము నీ రాకపోకలయందు యెహోవా నినున్ 

కాపాడును 

యెషయా 35:9 => అకక్డ సింహముండదు కూర్రజంతువులు దాని ఎకక్వు, అవి అకక్డ కనబడవు 

విమోచింపబడినవారే అకక్డ నడచుదురు యెహోవా విమోచించినవారు పాటలుపాడుచు తిరిగి 

సీయోనునకు వచెచ్దరు  

యెషయా 49:9 => మారగ్ములలో వారు మేయుదురు చెటుల్లేని మిటట్లనిన్టిమీద వారికి మేపు 

కలుగును 

యెషయా 49:10 => వారియందు కరుణించువాడు వారిని తోడుకొనిపోవుచు నీటిబుగగ్లయొదద్ 

వారిని నడిపించును కాబటిట్ వారికి ఆకలియైనను దపిప్యైనను కలుగదు ఎండమావులైనను 

ఎండయైనను వారికి తగులదు.  

యోహాను 10:28 => నేను వాటికి నితయ్జీవము నిచుచ్చునాన్ను గనుక అవి ఎనన్టికిని నశింపవు, 

ఎవడును వాటిని నాచేతిలోనుండి అపహరింపడు. 

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

తండిర్చేతిలోనుండి యెవడును వాటిని అపహరింపలేడు; 

సామెతలు 3:21 => నా కుమారుడా, లెసస్యైన జాఞ్నమును వివేచనను భదర్ము చేసికొనుము వాటిని 

నీ కనున్ల ఎదుటనుండి తొలగిపోనియయ్కుము  

సామెతలు 3:22 => అవి నీకు జీవముగాను నీ మెడకు అలంకారముగాను ఉండును  

సామెతలు 3:23 => అపుప్డు నీ మారగ్మున నీవు సురకిష్తముగా నడిచెదవు నీ పాదము ఎపుప్డును 

తొటిర్లల్దు. 

సామెతలు 3:24 => పండుకొనునపుప్డు నీవు భయపడవు నీవు పరుండి సుఖముగా నిదిర్ంచెదవు. 
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దివ్తీయోపదేశకాండము 33:3 => ఆయన జనములను పేర్మించును ఆయన పరిశుదుధ్లందరు నీ 

వశముననుందురు వారు నీ పాదములయొదద్ సాగిలపడుదురు నీ ఉపదేశమును అంగీకరింతురు.  

దివ్తీయోపదేశకాండము 33:26 => యెషూరూనూ, దేవుని పోలినవాడెవడును లేడు ఆయన నీకు 

సహాయము చేయుటకు ఆకాశవాహనుడై వచుచ్ను మహోనన్తుడై మేఘవాహనుడగును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 33:27 => శాశవ్తుడైన దేవుడు నీకు నివాససథ్లము నితయ్ముగనుండు 

బాహువులు నీ కిర్ందనుండును ఆయన నీ యెదుటనుండి శతుర్వును వెళళ్గొటిట్ నశింపజేయుమనెను.  

దివ్తీయోపదేశకాండము 33:28 => ఇశార్యేలు నిరభ్యముగా నివసించును యాకోబు ఊట 

పర్తేయ్కింపబడును అతడు ధానయ్ దార్కాష్రసములు గల దేశములో నుండును అతనిపై ఆకాశము 

మంచును కురిపించును.  

దివ్తీయోపదేశకాండము 33:29 => ఇశార్యేలూ, నీ భాగయ్మెంత గొపప్ది యెహోవా రకిష్ంచిన నినున్ 

పోలినవాడెవడు? ఆయన నీకు సహాయకరమైన కేడెము నీకు ఔనన్తయ్మును కలిగించు ఖడగ్ము నీ 

శతుర్వులు నీకు లోబడినటుల్గా వారు వేషము వేయుదురు నీవు వారి ఉనన్తసథ్లములను తొర్కుక్దువు. 

1 సమూయేలు 2:9 => తన భకుత్ల పాదములు తొటిర్లల్కుండ ఆయన వారిని కాపాడును దురామ్రుగ్లు 

అంధకారమందు మాటు మణుగుదురు బలముచేత ఎవడును జయము నొందడు. 

కీరత్నలు 37:23 => ఒకని నడత యెహోవా చేతనే సిథ్రపరచబడును వాని పర్వరత్న చూచి ఆయన 

ఆనందించును. 

కీరత్నలు 37:24 => యెహోవా అతని చెయియ్ పటుట్కొనియునాన్డు గనుక అతడు నేలను పడినను 

లేవలేక యుండడు. 

కీరత్నలు 37:28 => ఏలయనగా యెహోవా నాయ్యమును పేర్మించువాడు ఆయన తన భకుత్లను 

విడువడు వారెనన్టెనన్టికి కాపాడబడుదురు గాని భకిత్హీనుల సంతానము నిరూమ్లమగును. 

కీరత్నలు 37:31 => వారి దేవుని ధరమ్శాసత్రము వారి హృదయములో నునన్ది వారి అడుగులు జారవు. 

కీరత్నలు 66:9 => జీవపార్పుత్లనుగా మముమ్ను కలుగజేయువాడు ఆయనే ఆయన మా పాదములు 

కదలనియయ్డు. 
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కీరత్నలు 145:20 => యెహోవా తనున్ పేర్మించువారినందరిని కాపాడును అయితే 

భకిత్హీనులనందరిని ఆయన నాశనము చేయును. నా నోరు యెహోవాను సోత్తర్ము చేయును 

యిరిమ్యా 32:40 => నేను వారికి మేలుచేయుట మానకుండునటుల్ నితయ్మైన నిబంధనను వారితో 

చేయుచునాన్ను; వారు ననున్ విడువకుండునటుల్ వారి హృదయములలో నాయెడల భయభకుత్లు 

పుటిట్ంచెదను. 

యిరిమ్యా 32:41 => వారికి మేలుచేయుటకు వారియందు ఆనందించుచునాన్ను, నా 

పూరణ్హృదయముతోను నా పూరాణ్తమ్తోను ఈ దేశములో నిశచ్యముగా వారిని నాటెదను. 

1 పేతురు 1:5 => కడవరి కాలమందు బయలుపరచబడుటకు సిదధ్ముగానునన్ రక్షణ మీకు 

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

భదర్పరచబడియునన్ది. 

యూదా 1:24 => తొటిర్లల్కుండ మిముమ్ను కాపాడుటకును, తన మహిమ యెదుట ఆనందముతో 

మిముమ్ను నిరోద్షులనుగా నిలువబెటుట్టకును, శకిత్గల మన రక్షకుడైన అదివ్తీయ దేవునికి, 

కీరత్నలు 15:2 => యథారథ్మైన పర్వరత్న గలిగి నీతిననుసరించుచు హృదయపూరవ్కముగా నిజము 

పలుకువాడే. 

కీరత్నలు 16:1 => దేవా, నీ శరణుజొచిచ్యునాన్ను, ననున్ కాపాడుము. 

కీరత్నలు 50:5 => బలయ్రప్ణచేత నాతో నిబంధన చేసికొనిన నా భకుత్లను నాయొదద్కు సమకూరుచ్డని 

మీది ఆకాశమును భూమిని పిలుచుచునాన్డు. 

కీరత్నలు 97:10 => యెహోవాను పేర్మించువారలారా, చెడుతనమును అసహియ్ంచుకొనుడి తన 

భకుత్ల పార్ణములను ఆయన కాపాడుచునాన్డు. భకిత్హీనులచేతిలోనుండి ఆయన వారిని 

విడిపించును. 

కీరత్నలు 121:3 => ఆయన నీ పాదము తొటిర్లల్నియయ్డు నినున్ కాపాడువాడు కునుకడు. 

కీరత్నలు 121:8 => ఇది మొదలుకొని నిరంతరము నీ రాకపోకలయందు యెహోవా నినున్ 

కాపాడును 
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సామెతలు 3:23 => అపుప్డు నీ మారగ్మున నీవు సురకిష్తముగా నడిచెదవు నీ పాదము ఎపుప్డును 

తొటిర్లల్దు. 

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

లుదద్లో కాపురమునన్ పరిశుదుధ్ల యొదద్కు వచెచ్ను. 

1 కొరిందీయులకు 6:7 => ఒకనిమీద ఒకడు వాయ్జెయ్మాడుట మీలో ఇపప్టికే కేవలము లోపము. 

అంతకంటె అనాయ్యము సహించుట మేలు కాదా? దానికంటె మీ సొతుత్లనపహరింపబడనిచుచ్ట 

మేలు కాదా? 

వచనము 12 

అది దుషు ట్ల మారగ్ము నుండియు మూరఖ్ముగా మాటలాడువారి చేతిలో నుండియు నినున్ రకిష్ంచును. 

సామెతలు 1:2 => జాఞ్నమును ఉపదేశమును అభయ్సించుటకును వివేక సలాల్పములను 

గర్హించుటకును  

సామెతలు 1:3 => నీతి నాయ్య యథారథ్తల ననుసరించుటయందు బుదిధ్ కుశలత ఇచుచ్ ఉపదేశము 

నొందుటకును 

సామెతలు 1:4 => జాఞ్నము లేనివారికి బుదిధ్ కలిగించుటకును యౌవనులకు తెలివియు వివేచనయు 

పుటిట్ంచుటకును తగిన సామెతలు. 

సామెతలు 1:5 => జాఞ్నము గలవాడు విని పాండితయ్ము వృదిధ్ చేసికొనును వివేకము గలవాడు 

ఆలకించి నీతి సూతర్ములను సంపాదించుకొనును. 

సామెతలు 1:6 => వీటిచేత సామెతలను భావసూచక విషయములను జాఞ్నుల మాటలను వారు 

చెపిప్న గూఢవాకయ్ములను జనులు గర్హించుదురు. 

కీరత్నలు 25:8 => యెహోవా ఉతత్ముడును యథారథ్వంతుడునై యునాన్డు కావున తన 

మారగ్మునుగూరిచ్ ఆయన పాపులకు ఉపదేశించును.  

కీరత్నలు 25:9 => నాయ్యవిధులనుబటిట్ ఆయన దీనులను నడిపించును తన మారగ్మును దీనులకు 

నేరుప్ను. 
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కీరత్నలు 32:8 => నీకు ఉపదేశము చేసెదను నీవు నడవవలసిన మారగ్మును నీకు బోధించెదను 

నీమీద దృషిట్యుంచి నీకు ఆలోచన చెపెప్దను  

కీరత్నలు 119:99 => నీ శాసనములను నేను ధాయ్నించుచునాన్ను కావున నా బోధకులందరికంటె 

నాకు విశేషజాఞ్నము కలదు. 

కీరత్నలు 119:105 => (నూన ) నీ వాకయ్ము నా పాదములకు దీపమును నా తోర్వకు 

వెలుగునైయునన్ది. 

కీరత్నలు 143:8 => నీయందు నేను నమిమ్క యుంచియునాన్ను ఉదయమున నీ కృపావారత్ను నాకు 

వినిపింపుము నీ వైపు నా మనసుస్ నేనెతిత్కొనుచునాన్ను. నేను నడువవలసిన మారగ్ము నాకు 

తెలియజేయుము.  

కీరత్నలు 143:9 => యెహోవా, నేను నీ మరుగు జొచిచ్యునాన్ను నా శతుర్వుల చేతిలోనుండి ననున్ 

విడిపింపుము 

కీరత్నలు 143:10 => నీవే నా దేవుడవు నీ చితాత్నుసారముగా పర్వరిత్ంచుటకు నాకు నేరుప్ము 

దయగల నీ ఆతమ్ సమభూమిగల పర్దేశమందు ననున్ నడిపించును గాక. 

యెషయా 35:8 => అకక్డ దారిగానునన్ రాజమారగ్ము ఏరప్డును అది పరిశుదధ్ మారగ్మనబడును 

అది అపవితుర్లు పోకూడని మారగ్ము అది మారగ్మున పోవువారికి ఏరప్రచబడును మూఢులైనను 

దానిలో నడచుచు తోర్వను తపప్కయుందురు  

యెషయా 48:17 => నీ విమోచకుడును ఇశార్యేలు పరిశుదధ్ దేవుడునైన యెహోవా ఈలాగు 

సెలవిచుచ్చునాన్డు నీకు పర్యోజనము కలుగునటుల్ నీ దేవుడనైన యెహోవానగు నేనే నీకు ఉపదేశము 

చేయుదును నీవు నడవవలసిన తోర్వను నినున్ నడిపించుదును.  

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

మారగ్ములనుగూరిచ్ విచారించుడి, మేలు కలుగు మారగ్మేది అని యడిగి అందులో నడుచుకొనుడి, 

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

మతత్యి 7:13 => ఇరుకు దావ్రమున పర్వేశించుడి; నాశనమునకు పోవు దావ్రము వెడలుప్ను, ఆ 

దారి విశాలమునై యునన్ది, దాని దావ్రా పర్వేశించువారు అనేకులు.  
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మతత్యి 7:14 => జీవమునకు పోవు దావ్రము ఇరుకును ఆ దారి సంకుచితమునై యునన్ది, దాని 

కనుగొనువారు కొందరే. 

యోహాను 14:6 => యేసు నేనే మారగ్మును, సతయ్మును, జీవమును; నా దావ్రానే తపప్ యెవడును 

తండిర్యొదద్కు రాడు. 

కీరత్నలు 14:2 => వివేకము కలిగి దేవుని వెదకువారు కలరేమో అని యెహోవా ఆకాశమునుండి 

చూచి నరులను పరిశీలించెను 

సామెతలు 14:8 => తమ పర్వరత్నను కనిపెటిట్యుండుట వివేకుల జాఞ్నమునకు లక్షణము 

మోసకృతయ్ములే బుదిధ్హీనులు కనుపరచు మూఢత. 

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

వచనము 13 

అటిట్వారు చీకటి తోర్వలలో నడువవలెనని యథారథ్ మారగ్ములను విడిచిపెటెట్దరు 

సామెతలు 18:1 => వేరుండ గోరువాడు సేవ్చాఛ్నుసారముగా నడచువాడు అటిట్వాడు లెసైస్న 

జాఞ్నమునకు విరోధి. బుదిధ్హీనుడు వివేచనయందు సంతోషింపక 

సామెతలు 18:2 => తన అభిపార్యములను బయలుపరచుటయందు సంతోషించును. 

సామెతలు 24:13 => నా కుమారుడా, తేనె తార్గుము అది రుచిగలది గదా తేనెపటుట్ తినుము అది నీ 

నాలుకకు తీపియే గదా. 

సామెతలు 24:14 => నీ ఆతమ్కు జాఞ్నము అటిట్దని తెలిసికొనుము అది నీకు దొరికినయెడల 

ముందుకు నీకు మంచిగతి కలుగును నీ ఆశ భంగము కానేరదు. 

యోబు 23:12 => ఆయన పెదవుల ఆజఞ్ను నేను విడిచి తిరుగలేదు ఆయన నోటిమాటలను నా 

సావ్భిపార్యముకంటె ఎకుక్వగా ఎంచితిని. 

కీరత్నలు 19:10 => అవి బంగారుకంటెను విసాత్రమైన మేలిమి బంగారుకంటెను కోరదగినవి 

తేనెకంటెను జుంటితేనె ధారలకంటెను మధురమైనవి. 
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కీరత్నలు 104:34 => ఆయననుగూరిచ్న నా ధాయ్నము ఆయనకు ఇంపుగా నుండునుగాక నేను 

యెహోవాయందు సంతోషించెదను. 

కీరత్నలు 119:97 => (మేమ ) నీ ధరమ్శాసత్రము నాకెంతో పిర్యముగానునన్ది దినమెలల్ నేను దానిని 

ధాయ్నించుచునాన్ను. 

కీరత్నలు 119:103 => నీ వాకయ్ములు నా జిహవ్కు ఎంతో మధురములు అవి నా నోటికి తేనెకంటె 

తీపిగా నునన్వి. 

కీరత్నలు 119:111 => నీ శాసనములు నాకు హృదయానందకరములు అవి నాకు నితయ్సావ్సథ్య్మని 

భావించుచునాన్ను. 

కీరత్నలు 119:162 => విసాత్రమైన దోపుసొముమ్ సంపాదించినవానివలె నీవిచిచ్న మాటనుబటిట్ నేను 

సంతోషించుచునాన్ను. 

యిరిమ్యా 15:16 => నీ మాటలు నాకు దొరకగా నేను వాటిని భుజించితిని; సైనయ్ములకధిపతివగు 

యెహోవా, దేవా, నీ పేరు నాకు పెటట్బడెను గనుక నీ మాటలు నాకు సంతోషమును నా 

హృదయమునకు ఆనందమును కలుగజేయుచునన్వి. 

కొలొసస్యులకు 3:16 => సంగీతములతోను కీరత్నలతోను ఆతమ్సంబంధమైన పదయ్ములతోను 

ఒకనికి ఒకడు బోధించుచు, బుదిధ్ చెపుప్చు కృపాసహితముగా మీ హృదయములలో దేవునిగూరిచ్ 

గానము చేయుచు, సమసత్విధములైన జాఞ్నముతో కీర్సుత్ వాకయ్ము మీలో సమృదిధ్గా నివసింపనియుయ్డి. 

ఆదికాండము 39:8 => అయితే అతడు ఒపప్క నా యజమానుడు తనకు కలిగినదంతయు 

నాచేతికపప్గించెను గదా, నా వశమున తన యింటిలో ఏమి ఉనన్దో అతడెరుగడు; ఈ యింటిలో 

నాకంటె పైవాడు ఎవడును లేడు. 

లేవీయకాండము 11:3 => జంతువులలో ఏది డెకక్లుగలదై నెమరువేయునో దాని తినవచుచ్ను గాని 

దివ్తీయోపదేశకాండము 6:6 => నేడు నేను నీకాజాఞ్పించు ఈ మాటలు నీ హృదయములో 

ఉండవలెను. 
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నెహెమాయ్ 8:12 => ఆ తరువాత జనులు తమకు తెలియజేయబడిన మాటలనిన్టిని గర్హించి, 

తినుటకును తార్గుటకును లేనివారికి ఫలాహారములు పంపించుటకును సంభర్మముగా ఉండుటకును 

ఎవరి యిండల్కు వారు వెళి ల్రి. 

కీరత్నలు 17:4 => మనుషుయ్ల కారయ్ముల విషయమైతే బలాతాక్రుల మారగ్ముల తపిప్ంచుకొనుటకై నీ 

నోటిమాటనుబటిట్ ననున్ నేను కాపాడుకొనియునాన్ను. 

సామెతలు 3:17 => దాని మారగ్ములు రమయ్మారగ్ములు దాని తోర్వలనిన్యు కేష్మకరములు. 

సామెతలు 4:6 => జాఞ్నమును విడువక యుండినయెడల అది నినున్ కాపాడును దాని 

పేర్మించినయెడల అది నినున్ రకిష్ంచును. 

సామెతలు 11:9 => భకిత్హీనుడు తన నోటి మాటచేత తన పొరుగువారికి నాశనము తెపిప్ంచును 

తెలివిచేత నీతిమంతులు తపిప్ంచుకొందురు. 

సామెతలు 12:1 => శిక్షను పేర్మించువాడు జాఞ్నమును పేర్మించువాడు గదిద్ంపును 

అసహియ్ంచుకొనువాడు పశుపార్యుడు 

సామెతలు 14:27 => అటిట్వారి పిలల్లకు ఆశర్యసాథ్నము కలదు. యెహోవాయందు భయభకుత్లు 

కలిగియుండుట జీవపు ఊట అది మరణపాశములలోనుండి విడిపించును 

సామెతలు 22:18 => నీ అంతరంగమందు వాటిని నిలుపుకొనుట ఎంతో మంచిది పోకుండ అవి నీ 

పెదవులమీద ఉండనిముమ్. 

యెహెజేక్లు 3:3 => నరపుతుర్డా, నేనిచుచ్చునన్ యీ గర్ంథమును ఆహారముగా తీసికొని దానితో నీ 

కడుపు నింపుకొనుమని నాతో సెలవియయ్గా నేను దాని భకిష్ంచితిని; అది నా నోటికి తేనెవలె 

మధురముగా నుండెను. 

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

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

గైకొనియునాన్రు. 

వచనము 14 
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కీడుచేయ సంతోషించుదురు అతిమూరు ఖ్ల పర్వరత్నయందు ఉలల్సించుదురు. 

సామెతలు 4:6 => జాఞ్నమును విడువక యుండినయెడల అది నినున్ కాపాడును దాని 

పేర్మించినయెడల అది నినున్ రకిష్ంచును. 

సామెతలు 6:22 => నీవు తోర్వను వెళుల్నపుప్డు అది నినున్ నడిపించును నీవు పండుకొనునపుప్డు 

అది నినున్ కాపాడును. నీవు మేలుకొనునపుప్డు అది నీతో ముచచ్టించును.  

సామెతలు 6:23 => ఆజఞ్ దీపముగాను ఉపదేశము వెలుగుగాను ఉండును. శికాష్రథ్మైన గదిద్ంపులు 

జీవమారగ్ములు. 

సామెతలు 6:24 => చెడు సతరీయొదద్కు పోకుండను పర సతరీ పలుకు ఇచచ్కపు మాటలకు 

లోబడకుండను అవి నినున్ కాపాడును. 

కీరత్నలు 25:21 => నీకొరకు నేను కనిపెటుట్చునాన్ను యథారథ్తయు నిరోద్షతవ్మును ననున్ 

సంరకిష్ంచును గాక. 

కీరత్నలు 119:9 => (బేత ) యౌవనసుథ్లు దేనిచేత తమ నడత శుదిధ్పరచుకొందురు? నీ 

వాకయ్మునుబటిట్ దానిని జాగర్తత్గా చూచుకొనుట చేతనే గదా? 

కీరత్నలు 119:10 => నా పూరణ్హృదయముతో నినున్ వెదకియునాన్ను ననున్ నీ ఆజఞ్లను విడిచి 

తిరుగనియయ్కుము. 

కీరత్నలు 119:11 => నీ యెదుట నేను పాపము చేయకుండునటుల్ నా హృదయములో నీ వాకయ్ము 

ఉంచుకొనియునాన్ను. 

పర్సంగి 9:15 => అయితే అందులో జాఞ్నముగల యొక బీదవాడుండి తన జాఞ్నముచేత ఆ 

పటట్ణమును రకిష్ంచెను, అయినను ఎవరును ఆ బీదవానిని జాఞ్పకముంచుకొనలేదు. 

పర్సంగి 9:16 => కాగా నేనిటల్నుకొంటిని-బలముకంటె జాఞ్నము శేర్షఠ్మేగాని బీదవారి జాఞ్నము 

తృణీకరింపబడును, వారి మాటలు ఎవరును లక్షయ్ము చేయరు. 

పర్సంగి 9:17 => బుదిధ్హీనులలో ఏలువాని కేకలకంటె మెలల్గా వినబడిన జాఞ్నుల మాటలు 

శేర్షఠ్ములు. 
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పర్సంగి 9:18 => యుదాధ్యుధములకంటె జాఞ్నము శేర్షఠ్ము; ఒక పాపాతుమ్డు అనేకమైన మంచి 

పనులను చెరుపును. 

పర్సంగి 10:10 => ఇనుప ఆయుధము మొదుద్గా ఉనన్పుప్డు దానిని పదును చేయనియెడల పనిలో 

ఎకుక్వ బలము వినియోగింపవలెను; అయితే కారయ్సిదిధ్కి జాఞ్నమే పర్ధానము. 

ఎఫెసీయులకు 5:15 => దినములు చెడ డ్వి గనుక, మీరు సమయమును పోనియయ్క సదివ్నియోగము 

చేసికొనుచు,  

ఆదికాండము 32:7 => యాకోబు మికిక్లి భయపడి తొందరపడి 

ఆదికాండము 32:16 => తన దాసులచేతి కపప్గించి మీరు మంద మందకు నడుమ ఎడముంచి 

నాకంటె ముందుగా సాగిపొండని తన దాసులతో చెపెప్ను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 6:6 => నేడు నేను నీకాజాఞ్పించు ఈ మాటలు నీ హృదయములో 

ఉండవలెను. 

నెహెమాయ్ 8:12 => ఆ తరువాత జనులు తమకు తెలియజేయబడిన మాటలనిన్టిని గర్హించి, 

తినుటకును తార్గుటకును లేనివారికి ఫలాహారములు పంపించుటకును సంభర్మముగా ఉండుటకును 

ఎవరి యిండల్కు వారు వెళి ల్రి. 

కీరత్నలు 119:11 => నీ యెదుట నేను పాపము చేయకుండునటుల్ నా హృదయములో నీ వాకయ్ము 

ఉంచుకొనియునాన్ను. 

సామెతలు 4:14 => భకిత్హీనుల తోర్వను చేరకుము దుషు ట్ల మారగ్మున నడువకుము. 

సామెతలు 12:1 => శిక్షను పేర్మించువాడు జాఞ్నమును పేర్మించువాడు గదిద్ంపును 

అసహియ్ంచుకొనువాడు పశుపార్యుడు 

పర్సంగి 7:12 => జాఞ్నము ఆశర్యాసప్దము, దర్వయ్ము ఆశర్యాసప్దము; అయితే జాఞ్నము దాని 

పొందిన వారి పార్ణమును రకిష్ంచును; ఇదే జాఞ్నమువలన కలుగు లాభము. 

యెహెజేక్లు 3:3 => నరపుతుర్డా, నేనిచుచ్చునన్ యీ గర్ంథమును ఆహారముగా తీసికొని దానితో నీ 

కడుపు నింపుకొనుమని నాతో సెలవియయ్గా నేను దాని భకిష్ంచితిని; అది నా నోటికి తేనెవలె 

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

మీ హృదయములకును మీ తలంపులకును కావలియుండును. 

వచనము 15 

వారు నడుచుకొను తోర్వలు వంకరవి వారు కుటిలవరత్నులు 

సామెతలు 1:10 => నా కుమారుడా, పాపులు నినున్ పేర్రేపింపగా ఒపప్కుము. 

సామెతలు 1:11 => మాతోకూడ రముమ్ మనము పార్ణము తీయుటకై పొంచియుందము నిరోద్షియైన 

యొకని పటుట్కొనుటకు దాగియుందము 

సామెతలు 1:12 => పాతాళము మనుషుయ్లను మింగివేయునటుల్ వారిని జీవముతోనే 

మింగివేయుదము సమాధిలోనికి దిగువారు మింగబడునటుల్ వారు పూరణ్ బలముతోనుండగా మనము 

వారిని మింగివేయుదము రముమ్ అని వారు చెపుప్నపుప్డు ఒపప్కుము.  

సామెతలు 1:13 => పలువిధములైన మంచి సొతుత్లు మనకు దొరుకును మన యిండల్ను 

దోపుడుసొముమ్తో నింపుకొందము 

సామెతలు 1:14 => నీవు మాతో పాలివాడవై యుండుము మనకందరికిని సంచి ఒకక్టే యుండును 

అని వారు నీతో చెపుప్దురు. 

సామెతలు 1:15 => నా కుమారుడా, నీవు వారి మారగ్మున పోకుము వారి తోర్వలయందు 

నడువకుండ నీ పాదము వెనుకకు తీసికొనుము. 

సామెతలు 1:16 => కీడు చేయుటకై వారి పాదములు పరుగులెతుత్ను నరహతయ్ చేయుటకై వారు 

తవ్రపడుచుందురు. 

సామెతలు 1:17 => పకిష్ చూచుచుండగా వల వేయుట వయ్రథ్ము. 

సామెతలు 1:18 => వారు సవ్నాశనమునకే పొంచియుందురు తముమ్ను తామే పటుట్కొనుటకై 

దాగియుందురు. 

సామెతలు 1:19 => ఆశాపాతకులందరి గతి అటిట్దే దానిని సీవ్కరించువారి పార్ణము అది తీయును. 

సామెతలు 4:14 => భకిత్హీనుల తోర్వను చేరకుము దుషు ట్ల మారగ్మున నడువకుము. 
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సామెతలు 4:15 => దానియందు పర్వేశింపక తపిప్ంచుకొని తిరుగుము. దానినుండి తొలగి 

సాగిపొముమ్. 

సామెతలు 4:16 => అటిట్వారు కీడుచేయనిది నిదిర్ంపరు ఎదుటివారిని పడదోర్యనిది వారికి 

నిదర్రాదు. 

సామెతలు 4:17 => కీడుచేత దొరికినదానిని వారు భుజింతురు బలాతాక్రముచేత దొరికిన 

దార్కాష్రసమును తార్గుదురు 

సామెతలు 9:6 => ఇక జాఞ్నము లేనివారై యుండక బర్దుకుడి తెలివి కలుగజేయు మారగ్ములో 

చకక్గా నడువుడి. 

సామెతలు 13:20 => జాఞ్నుల సహవాసము చేయువాడు జాఞ్నము గలవాడగును. మూరు ఖ్ల 

సహవాసము చేయువాడు చెడిపోవును. 

కీరత్నలు 17:4 => మనుషుయ్ల కారయ్ముల విషయమైతే బలాతాక్రుల మారగ్ముల తపిప్ంచుకొనుటకై నీ 

నోటిమాటనుబటిట్ ననున్ నేను కాపాడుకొనియునాన్ను. 

కీరత్నలు 17:5 => నీ మారగ్ములయందు నా నడకలను సిథ్రపరచుకొని యునాన్ను. నాకు కాలు 

జారలేదు. 

కీరత్నలు 26:4 => పనికిమాలినవారితో నేను సాంగతయ్ము చేయను వేషధారులతో పొందుచేయను. 

కీరత్నలు 26:5 => దుషు ట్ల సంఘము నాకు అసహయ్ము భకిత్హీనులతో సాంగతయ్ము చేయను 

కీరత్నలు 141:4 => పాపము చేయువారితో కూడ నేను దురీన్తికారయ్ములలో చొరబడకుండునటుల్ నా 

మనసుస్ దుషాక్రయ్మునకు తిరుగనియయ్కుము వారి రుచిగల పదారథ్ములు నేను తినకయుందును గాక. 

2 కొరిందీయులకు 6:17 => కావున మీరు వారి మధయ్నుండి బయలువెడలి పర్తేయ్కముగా ఉండుడి; 

అపవితర్మైన దానిని ముటట్కుడని పర్భువు చెపుప్చునాన్డు. 

సామెతలు 3:32 => కుటిలవరత్నుడు యెహోవాకు అసహుయ్డు యథారథ్వంతులకు ఆయన తోడుగా 

నుండును. 

సామెతలు 8 :13 => యెహోవాయందు భయభకుత్లు గలిగియుండుట చెడుతనము 

నసహియ్ంచుకొనుటయే. గరవ్ము అహంకారము దురామ్రగ్త కుటిలమైన మాటలు నాకు అసహయ్ములు.  

Page  of 157 2507



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   !"త$

సామెతలు 16:28 => మూరు ఖ్డు కలహము పుటిట్ంచును కొండెగాడు మితర్భేదము చేయును. 

సామెతలు 16:29 => బలాతాక్రి తన పొరుగువానిని లాలనచేయును కానిమారగ్ములో వాని 

నడిపించును. 

సామెతలు 16:30 => కృతిర్మములు కలిప్ంపవలెనని కనున్లు మూసికొని తన పెదవులు 

బిగబటుట్వాడే కీడు పుటిట్ంచువాడు. 

కీరత్నలు 101:4 => మూరఖ్చితుత్డు నాయొదద్నుండి తొలగిపోవలెను దౌషట్య్మును నేననుసరింపను. 

యెషయా 59:3 => మీచేతులు రకత్ముచేతను మీ వేర్ళుల్ దోషముచేతను అపవితర్పరచబడియునన్వి మీ 

పెదవులు అబదధ్ములాడుచునన్వి మీ నాలుక కీడునుబటిట్ మాటలాడుచునన్ది.  

యెషయా 59:4 => నీతినిబటిట్ యెవడును సాక్షయ్ము పలుకడు సతయ్మునుబటిట్ యెవడును 

వాయ్జెయ్మాడడు అందరు వయ్రథ్మైనదాని నముమ్కొని మోసపుమాటలు పలుకుదురు చెడుగును గరభ్ము 

ధరించి పాపమును కందురు.  

యెషయా 59:5 => వారు మిడునాగుల గుడల్ను పొదుగుదురు సాలెపురుగు వల నేయుదురు ఆ గుడుల్ 

తినువాడు చచుచ్ను వాటిలో ఒకదానిని ఎవడైన తొర్కిక్నయెడల విష సరప్ము పుటుట్ను.  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 20:30 => మరియు శిషుయ్లను తమవెంట ఈడుచ్కొని పోవలెనని వంకర 

మాటలు పలుకు మనుషుయ్లు మీలోనే బయలుదేరుదురు. 

1 కొరిందీయులకు 15:33 => మోసపోకుడి. దుషట్సాంగతయ్ము మంచి నడవడిని చెరుపును. 

యోబు 34:8 => అతడు చెడుతనము చేయువారికి చెలికాడాయెను భకిత్హీనులకు సహవాసి 

ఆయెను. 

కీరత్నలు 1:1 => దుషు ట్ల ఆలోచనచొపుప్న నడువకపాపుల మారగ్మున నిలువక అపహాసకులు 

కూరుచ్ండు చోటను కూరుచ్ండక 

సామెతలు 3:31 => బలాతాక్రము చేయువాని చూచి మతస్రపడకుము వాడు చేయు కిర్యలను 

ఏమాతర్మును చేయగోరవదుద్ 

సామెతలు 6:12 => కుటిలమైన మాటలు పలుకువాడు పనికిమాలినవాడును దుషు ట్డునైయునాన్డు 
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సామెతలు 16:29 => బలాతాక్రి తన పొరుగువానిని లాలనచేయును కానిమారగ్ములో వాని 

నడిపించును. 

వచనము 16 

మరియు అది జారసతరీనుండి మృదువుగా మాటలాడు పరసతరీనుండి నినున్ రకిష్ంచును. 

సామెతలు 21:16 => వివేకమారగ్ము విడిచి తిరుగువాడు పేర్తల గుంపులో కాపురముండును. 

కీరత్నలు 14:3 => వారందరు దారి తొలగి బొతిత్గా చెడియునాన్రు మేలుచేయు వారెవరును లేరు, 

ఒకక్డైనను లేడు 

కీరత్నలు 36:3 => వాని నోటి మాటలు పాపమునకును కపటమునకును ఆసప్దములు బుదిధ్గలిగి 

పర్వరిత్ంపను మేలుచేయను వాడు మానివేసియునాన్డు. 

యెహెజేక్లు 18:26 => నీతిపరుడు తన నీతిని విడిచి పాపము చేసినయెడల అతడు దానినిబటిట్ 

మరణమునొందును; తాను పాపము చేయుటనుబటిట్యేగదా అతడు మరణమునొందును? 

యెహెజేక్లు 33:12 => మరియు నరపుతుర్డా, నీవు నీ జనులకు ఈ మాట తెలియజేయుము 

నీతిమంతుడు పాపము చేసిన దినమున అదివరకు అతడు అనుసరించిన నీతి అతని విడిపింపదు. 

దుషు ట్డు చెడుతనము విడిచి మనసుస్ తిర్పుప్కొనిన దినమున తాను చేసియునన్ చెడుతనమునుబటిట్ 

వాడు పడిపోడు, ఆలాగుననే నీతిమంతుడు పాపముచేసిన దినమున తన నీతినిబటిట్ అతడు 

బర్దుకజాలడు. 

యెహెజేక్లు 33:13 => నీతిమంతుడు నిజముగా బర్దుకునని నేను చెపిప్నందున అతడు తన నీతిని 

ఆధారముచేసికొని పాపము చేసినయెడల అతని నీతి కిర్యలనిన్టిలో ఏదియు జాఞ్పకమునకు తేబడదు, 

తాను చేసిన పాపమునుబటిట్ యతడు మరణము నొందును. 

జెఫనాయ్ 1:6 => యెహోవాను అనుసరింపక ఆయనను విసరిజ్ంచి ఆయనయొదద్ విచారణ 

చేయనివారిని నేను నిరూమ్లము చేసెదను. 

మతత్యి 12:43 => అపవితార్తమ్ ఒక మనుషుయ్ని వదలిపోయిన తరువాత అది విశార్ంతి వెదకుచు 

నీరులేని చోటల్ తిరుగుచుండును. 
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మతత్యి 12:44 => విశార్ంతి దొరకనందున నేను వదలివచిచ్న నా యింటికి తిరిగి వెళుల్దుననుకొని 

వచిచ్, ఆ యింట ఎవరును లేక అది ఊడిచ్ అమరిచ్యుండుట చూచి, వెళి ల్ తనకంటె చెడ డ్వైన మరి 

యేడు దయయ్ములను వెంటబెటుట్కొని వచుచ్ను; అవి దానిలో పర్వేశించి అకక్డనే కాపురముండును. 

మతత్యి 12:45 => అందుచేత ఆ మనుషుయ్ని కడపటి సిథ్తి మొదటి సిథ్తికంటె చెడ డ్దగును. ఆలాగే 

యీ దుషట్తరమువారికిని సంభవించుననెను. 

2 తిమోతి 4:10 => దేమా యిహలోకమును సేన్హించి ననున్ విడిచి థెసస్లొనీకకు వెళె ల్ను, కేర్సేక్ 

గలతీయకును తీతు దలమ్తియకును వెళి ల్రి; 

హెబీర్యులకు 6:4 => ఒకసారి వెలిగింపబడి, పరలోక సంబంధమైన వరమును రుచిచూచి, 

పరిశుదాధ్తమ్లో పాలివారై 

హెబీర్యులకు 6:5 => దేవుని దివయ్ వాకయ్మును రాబోవు యుగసంబంధమైన శకుత్ల పర్భావమును 

అనుభవించిన తరువాత తపిప్పోయినవారు, 

హెబీర్యులకు 6:6 => తమ విషయములో దేవుని కుమారుని మరల సిలువవేయుచు, బాహాటముగా 

ఆయనను అవమానపరచుచునాన్రు గనుక మారుమనసుస్ పొందునటుల్ అటిట్ వారిని మరల 

నూతనపరచుట అసాధయ్ము. 

2 పేతురు 2:20 => వారు పర్భువును రక్షకుడునైన యేసుకీర్సుత్ విషయమైన అనుభవజాఞ్నముచేత ఈ 

లోకమాలినయ్ములను తపిప్ంచుకొనిన తరువాత మరల వాటిలో చికుక్బడి వాటిచేత 

జయింపబడినయెడల, వారి కడవరి సిథ్తి మొదటి సిథ్తికంటె మరి చెడ డ్దగును. 

2 పేతురు 2:21 => వారు నీతిమారగ్మును అనుభవపూరవ్కముగా తెలిసికొని, తమకు 

అపప్గింపబడిన పరిశుదధ్మైన ఆజఞ్నుండి తొలగిపోవుటకంటె ఆ మారగ్ము అనుభవపూరవ్కముగా 

తెలియక యుండుటయే వారికి మేలు. 

2 పేతురు 2:22 => కుకక్ తన వాంతికి తిరిగినటుట్ను, కడుగబడిన పంది బురదలో దొరుల్టకు 

మళి ల్నటుట్ను అను నిజమైన సామితె చొపుప్న వీరికి సంభవించెను. 
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1 యోహాను 2:19 => వారు మనలోనుండి బయలువెళి ల్రి గాని వారు మన సంబంధులు కారు; వారు 

మన సంబంధులైతే మనతో కూడ నిలిచియుందురు; అయితే వారందరు మన సంబంధులు కారని 

పర్తయ్క్షపరచబడునటుల్ వారు బయలువెళి ల్రి. 

సామెతలు 4:19 => భకిత్హీనుల మారగ్ము గాఢాంధకారమయము తాము దేనిమీద పడునది వారికి 

తెలియదు. 

యోబు 24:13 => వెలుగుమీద తిరుగబడువారు కలరు వీరు దాని మారగ్ములను గురుతుపటట్రు 

దాని తోర్వలలో నిలువరు. 

యోబు 24:14 => తెలల్వారునపుప్డు నరహంతకుడు లేచును వాడు దరిదుర్లను లేమిగలవారిని 

చంపును రాతిర్యందు వాడు దొంగతనము చేయును. 

యోబు 24:15 => వయ్భిచారి ఏ కనైన్నను ననున్ చూడదనుకొని తన ముఖమునకు ముసుకు వేసికొని 

సందె చీకటికొరకు కనిపెటుట్ను. 

యోబు 24:16 => చీకటిలో వారు కనన్ము వేయుదురు పగలు దాగుకొందురు వారు వెలుగు 

చూడనొలల్రు 

యోహాను 3:19 => ఆ తీరుప్ ఇదే; వెలుగు లోకములోనికి వచెచ్ను గాని తమ కిర్యలు చెడ డ్వైనందున 

మనుషుయ్లు వెలుగును పేర్మింపక చీకటినే పేర్మించిరి. 

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

దుష కిర్యలుగా కనబడకుండునటుల్ వెలుగునొదద్కు రాడు. 

యోహాను 12:35 => అందుకు యేసు ఇంక కొంతకాలము వెలుగు మీ మధయ్ ఉండును; చీకటి 

మిముమ్ను కముమ్కొనకుండునటుల్ మీకు వెలుగు ఉండగనే నడవుడి; చీకటిలో నడుచువాడు తాను 

ఎకక్డికి పోవుచునాన్డో యెరుగడు 

రోమీయులకు 1:21 => మరియు వారు దేవుని నెరిగియు ఆయనను దేవునిగా మహిమపరచలేదు, 

కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంపనులేదు గాని తమ వాదములయందు వయ్రుథ్లైరి. 

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

మనము రాతిర్వారము కాము, చీకటివారము కాము. 
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1 దెసస్లోనీకయులకు 5:6 => కావున ఇతరులవలె నిదర్పోక మెలకువగా ఉండి మతుత్లము 

కాకయుందము. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 5:7 => నిదర్పోవువారు రాతిర్వేళ నిదర్పోవుదురు, మతుత్గా ఉండువారు 

రాతిర్వేళ మతుత్గా ఉందురు. 

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

యోహాను. 

యోహాను 2:9 => ఆ దార్కాష్రసము ఎకక్డనుండి వచెచ్నో ఆ నీళుల్ ముంచి తీసికొనిపోయిన 

పరిచారకులకే తెలిసినదిగాని విందు పర్ధానికి తెలియకపోయెను గనుక దార్కాష్రసమైన ఆ నీళుల్ 

రుచిచూచినపుప్డు ఆ విందు పర్ధాని పెండిల్ కుమారుని పిలిచి 

యోహాను 2:10 => పర్తివాడును మొదట మంచి దార్కాష్రసమును పోసి, జనులు మతుత్గా ఉనన్పుప్డు 

జబుబ్రసము పోయును; నీవైతే ఇదివరకును మంచి దార్కాష్రసము ఉంచుకొని యునాన్వని అతనితో 

చెపెప్ను. 

యోహాను 2:11 => గలిలయలోని కానాలో, యేసు ఈ మొదటి సూచక కిర్యను చేసి తన 

మహిమను బయలుపరచెను; అందువలన ఆయన శిషుయ్లు ఆయనయందు విశావ్సముంచిరి. 

కీరత్నలు 10:5 => వారెలల్పప్డు భయము మానుకొని పర్వరిత్ంతురు నీ నాయ్యవిధులు ఉనన్తమైనవై 

వారి దృషిట్కి అందకుండును. వారు తమ శతుర్వులనందరిని చూచి తిరసక్రింతురు. 

కీరత్నలు 82:5 => జనులకు తెలివిలేదు వారు గర్హింపరు వారు అంధకారములో ఇటు అటు 

తిరుగులాడుదురు దేశమునకునన్ ఆధారములనిన్యు కదలుచునన్వి. 

కీరత్నలు 119:10 => నా పూరణ్హృదయముతో నినున్ వెదకియునాన్ను ననున్ నీ ఆజఞ్లను విడిచి 

తిరుగనియయ్కుము. 

1 యోహాను 1:6 => ఆయనతో కూడ సహవాసము గలవారమని చెపుప్కొని చీకటిలో నడిచినయెడల 

మనమబదధ్మాడుచు సతయ్మును జరిగింపకుందుము.  

వచనము 17 
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అటిట్ సతరీ తన యౌవనకాలపు పిర్యుని విడుచునది తన దేవుని నిబంధనను మరచునది. 

సామెతలు 10:23 => చెడుపనులు చేయుట బుదిధ్హీనునికి ఆటగా నునన్ది వివేకికి జాఞ్నపరిశర్మ 

చేయుట అటిట్దే. 

యిరిమ్యా 11:15 => దురావ్య్పారము జరిగించిన నా పిర్యురాలికి నా మందిరముతో నిమితత్మేమి? 

మొర్కుక్బళల్చేతను పర్తిషిఠ్త మాంసము తినుటచేతను నీకు రావలసిన కీడు నీవు పోగొటుట్కొందువా? 

ఆలాగైతే నీవు ఉతస్హించుదువు. 

హబకూక్కు 1:15 => వాడు గాలము వేసి మానవులనందరిని గుచిచ్ లాగియునాన్డు, ఉరులు ఒగిగ్ 

చికిక్ంచుకొనుచునాన్డు, వాడు తన వలతో వారిని కూరుచ్కొని సంతోషపడి గంతులువేయుచునాన్డు.  

జెఫనాయ్ 3:11 => ఆ దినమున నీ గరవ్మునుబటిట్ సంతోషించువారిని నీలోనుండి నేను 

వెళల్గొటుట్దును గనుక నా పరిశుదధ్మైన కొండయందు నీవిక గరవ్ము చూపవు, నామీద తిరుగబడి నీవు 

చేసిన కిర్యలవిషయమై నీకు సిగుగ్ కలుగదు 

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

హోషేయ 7:3 => వారు చేయు చెడుతనమును చూచి రాజు సంతోషించును; వారు కలల్లాడుట 

అధిపతులు విని సంతోషింతురు. 

లూకా 22:4 => గనుక వాడు వెళి ల్, ఆయనను వారికేలాగు అపప్గింపవచుచ్నో దానినిగూరిచ్ 

పర్ధానయాజకులతోను అధిపతులతోను మాటలాడెను. 

లూకా 22:5 => అందుకు వారు సంతోషించి వానికి దర్వయ్మియయ్ సమమ్తించిరి. 

రోమీయులకు 1:32 => ఇటిట్ కారయ్ములను అభయ్సించువారు మరణమునకు తగినవారు అను దేవుని 

నాయ్యవిధిని వారు బాగుగ ఎరిగియుండియు, వాటిని చేయుచునాన్రు. ఇది మాతర్మే గాక వాటిని 

అభయ్సించువారితో సంతోషముగా సమమ్తించుచునాన్రు. 

ఆదికాండము 27:42 => రిబాక్ తన పెదద్కుమారుడైన ఏశావు మాటలనుగూరిచ్ వినినపుప్డు ఆమె 

తన చినన్ కుమారుడైన యాకోబును పిలువనంపి అతనితో ఇటల్నెను ఇదిగో నీ అనన్యైన ఏశావు నినున్ 

చంపెదనని చెపిప్ నినున్గూరిచ్ తనున్తాను ఓదారుచ్కొనుచునాన్డు. 
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సామెతలు 6:14 => వాని హృదయము అతిమూరఖ్ సవ్భావము గలది వాడెలల్పుప్డు కీడు కలిప్ంచుచు 

జగడములు పుటిట్ంచును. 

వచనము 18 

దాని యిలుల్ మృతుయ్వునొదద్కు దారితీయును అది నడచు తోర్వలు పేర్తలయొదద్కు చేరును 

దివ్తీయోపదేశకాండము 32:5 => వారు తముమ్ చెరుపుకొనిరి; ఆయన పుతుర్లు కారు; వారు 

కళంకులు మూరఖ్తగల వకర్వంశము. 

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

యెహోవా కొనిపోవును ఇశార్యేలుమీద సమాధానముండును గాక. 

యెషయా 30:8 => రాబోవు దినములలో చిరకాలమువరకు నితయ్ము సాకాష్య్రథ్ముగా నుండునటుల్ 

నీవు వెళి ల్ వారియెదుట పలకమీద దీని వార్సి గర్ంథములో లిఖింపుము  

యెషయా 30:9 => వారు తిరుగబడు జనులు అబదధ్మాడు పిలల్లు యెహోవా ధరమ్శాసత్రము 

విననొలల్ని పిలల్లు 

యెషయా 30:10 => దరశ్నము చూడవదద్ని దరశ్నము చూచువారితో చెపుప్వారును యుకత్ 

వాకయ్ములను మాతో పర్వచింపకుడి మృదువైన మాటలనే మాతో పలుకుడి మాయా దరశ్నములను 

కనుడి  

యెషయా 30:11 => అడ డ్ము రాకుండుడి తోర్వనుండి తొలగుడి ఇశార్యేలు పరిశుదధ్దేవుని సంగతి 

మా యెదుట ఎతత్కుడి అని భవిషయ్ద  జాఞ్నులతో పలుకువారునై యునాన్రు.  

యెషయా 30:12 => అందుచేతను ఇశార్యేలుయొకక్ పరిశుదధ్ దేవుడు ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు 

మీరు ఈ వాకయ్మువదద్ని తోర్సివేసి బలాతాక్రమును కృతిర్మమును నముమ్కొని అటిట్వాటిని ఆధారము 

చేసికొంటిరి గనుక  

యెషయా 30:13 => ఈ దోషము మీకు ఎతత్యిన గోడనుండి జోగిపడబోవుచునన్ గోడ అండవలె 

అగును అది ఒకక్ క్షణములోనే హఠాతుత్గా పడిపోవును. 
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యెషయా 59:8 => శాంతవరత్నమును వారెరుగరు వారి నడవడులలో నాయ్యము కనబడదు వారు 

తమకొరకు వంకరతోర్వలు కలిప్ంచుకొనుచునాన్రు వాటిలో నడచువాడెవడును శాంతినొందడు.  

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

నిరగ్మకాండము 20:14 => వయ్భిచరింపకూడదు. 

కీరత్నలు 10:5 => వారెలల్పప్డు భయము మానుకొని పర్వరిత్ంతురు నీ నాయ్యవిధులు ఉనన్తమైనవై 

వారి దృషిట్కి అందకుండును. వారు తమ శతుర్వులనందరిని చూచి తిరసక్రింతురు. 

యెషయా 40:4 => పర్తి లోయను ఎతుత్ చేయవలెను పర్తి పరవ్తమును పర్తి కొండను అణచవలెను 

వంకరవి చకక్గాను కరుకైనవి సమముగాను ఉండవలెను. 

వచనము 19 

దానియొదద్కు పోవువారిలో ఎవరును తిరిగి రారు జీవమారగ్ములు వారికి దకక్వు. నా మాటలు 

వినినయెడల 

సామెతలు 5:3 => జారసతరీ పెదవులనుండి తేనె కారును దాని నోటి మాటలు నూనెకంటెను 

నునుపైనవి 

సామెతలు 5:4 => దానివలన కలుగు ఫలము ముసిణిపండంత చేదు అది రెండంచులుగల 

కతిత్యంత పదునుగలది, 

సామెతలు 5:5 => దాని నడతలు మరణమునకు దిగుటకు దారితీయును దాని అడుగులు 

పాతాళమునకు చకక్గా చేరును 

సామెతలు 5:6 => అది జీవమారగ్మును ఏమాతర్మును విచారింపదు దానికి తెలియకుండనే దాని 

పాదములు ఇటు అటు తిరుగును. 

సామెతలు 5:7 => కుమారులారా, నా మాట ఆలకింపుడి నేను చెపుప్ ఉపదేశమునుండి తొలగకుడి. 

సామెతలు 5:8 => జారసతరీ యుండు ఛాయకు పోక నీ మారగ్ము దానికి దూరముగా చేసికొనుము 

దాని యింటి వాకిటి దగగ్రకు వెళల్కుము. 
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సామెతలు 5:9 => వెళి ల్నయెడల పరులకు నీ యౌవనబలమును కూర్రులకు నీ జీవితకాలమును 

ఇచిచ్వేతువు 

సామెతలు 5:10 => నీ ఆసిత్వలన పరులు తృపిత్పొందుదురు నీ కషాట్రిజ్తము అనుయ్ల యిలుల్ చేరును. 

సామెతలు 5:11 => తుదకు నీ మాంసమును నీ శరీరమును కీష్ణించినపుప్డు 

సామెతలు 5:12 => అయోయ్, ఉపదేశము నేనెటుల్ తోర్సివేసితిని? నా హృదయము గదిద్ంపు నెటుల్ 

తృణీకరించెను? 

సామెతలు 5:13 => నా బోధకుల మాట నేను వినకపోతిని నా ఉపదేశకులకు నేను చెవియొగగ్లేదు 

సామెతలు 5:14 => నేను సమాజ సంఘముల మధయ్ నుండినను పర్తివిధమైన దౌషట్య్మునకు 

లోబడుటకు కొంచెమే యెడమాయెను అని నీవు చెపుప్కొనుచు మూలుగుచు నుందువు.  

సామెతలు 5:15 => నీ సొంత కుండలోని నీళుల్ పానము చేయుము నీ సొంత బావిలో ఉబుకు 

జలము తార్గుము. 

సామెతలు 5:16 => నీ ఊటలు బయటికి చెదరిపోదగునా? వీధులలో అవి నీటి కాలువగా 

పారదగునా? 

సామెతలు 5:17 => అనుయ్లు నీతోకూడ వాటి ననుభవింపకుండ అవి నీకే యుండవలెను గదా. 

సామెతలు 5:18 => నీ ఊట దీవెన నొందును. నీ యౌవనకాలపు భారయ్యందు సంతోషింపుము. 

సామెతలు 5:19 => ఆమె అతిపిర్యమైన లేడి, అందమైన దుపిప్ ఆమె రొముమ్లవలన నీవు ఎలల్పుప్డు 

తృపిత్నొందుచుండుము. ఆమె పేర్మచేత నితయ్ము బదుధ్డవై యుండుము. 

సామెతలు 5:20 => నా కుమారుడా, జార సతరీయందు నీవేల బదుధ్డవై యుందువు? పర సతరీ రొముమ్ 

నీవేల కౌగలించుకొందువు?  

సామెతలు 6:24 => చెడు సతరీయొదద్కు పోకుండను పర సతరీ పలుకు ఇచచ్కపు మాటలకు 

లోబడకుండను అవి నినున్ కాపాడును. 

సామెతలు 7:5 => అవి నీవు జార సతరీ యొదద్కు పోకుండను ఇచచ్కములాడు పర సతరీకి లోబడకుండను 

నినున్ కాపాడును. 
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సామెతలు 7:6 => నా యింటి కిటికీలోనుండి నా అలిల్క కిటికీలోనుండి నేను పారజూడగా జాఞ్నము 

లేనివారి మధయ్ను 

సామెతలు 7:7 => యౌవనుల మధయ్ను బుదిధ్లేని పడుచువాడొకడు నాకు కనబడెను. 

సామెతలు 7:8 => సందెవేళ పొర్దుద్ గుర్ంకిన తరువాత చిమమ్చీకటిగల రాతిర్వేళ 

సామెతలు 7:9 => వాడు జారసతరీ సందుదగగ్రనునన్ వీధిలో తిరుగుచుండెను దాని యింటి మారగ్మున 

నడుచుచుండెను. 

సామెతలు 7:10 => అంతట వేశాయ్వేషము వేసికొనిన కపటముగల సతరీ ఒకతె వానిని ఎదురొక్న 

వచెచ్ను. 

సామెతలు 7:11 => అది బొబబ్లు పెటుట్నది, సేవ్చఛ్గా తిరుగునది, దాని పాదములు దాని యింట 

నిలువవు. 

సామెతలు 7:12 => ఒకపుప్డు ఇంటి యెదుటను ఒకపుప్డు సంత వీధులలోను అది యుండును. 

పర్తి సందు దగగ్రను అది పొంచియుండును. 

సామెతలు 7:13 => అది వానిని పటుట్కొని ముదుద్పెటుట్కొనెను సిగుగ్మాలిన ముఖము పెటుట్కొని 

యిటల్నెను 

సామెతలు 7:14 => సమాధానబలులను నేను అరిప్ంపవలసియుంటిని నేడు నా మొర్కుక్బళుల్ 

చెలిల్ంచియునాన్ను 

సామెతలు 7:15 => కాబటిట్ నేను నినున్ కలిసికొనవలెనని రాగా నినున్ ఎదురొక్నవలెనని 

బయలుదేరగా నీవే కనబడితివి 

సామెతలు 7:16 => నా మంచముమీద రతన్కంబళల్ను ఐగుపుత్నుండి వచుచ్ విచితర్పు పనిగల 

నారదుపప్టల్ను నేను పరచియునాన్ను. 

సామెతలు 7:17 => నా పరుపుమీద బోళము అగరు కారపుచెకక్ చలిల్యునాన్ను. 

సామెతలు 7:18 => ఉదయము వరకు వలపుదీర తృపిత్పొందుదము రముమ్ పరసప్ర మోహముచేత 

చాలా సంతుషిట్ నొందుదము రముమ్. 

సామెతలు 7:19 => పురుషుడు ఇంట లేడు దూరపర్యాణము వెళి ల్యునాన్డు 
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సామెతలు 7:20 => అతడు సొముమ్సంచిచేత పటుట్కొనిపోయెను. పునన్మనాటివరకు ఇంటికి తిరిగి 

రాడు అనెను 

సామెతలు 7:21 => అది తన అధికమైన లాలన మాటలచేత వానిని లోపరచుకొనెను తాను పలికిన 

యిచచ్కపు మాటలచేత వాని నీడుచ్కొని పోయెను. 

సామెతలు 7:22 => వెంటనే పశువు వధకు పోవునటుల్ను పరులచే జికిక్నవాడు సంకెళల్లోనికి 

పోవునటుల్ను 

సామెతలు 7:23 => తనకు పార్ణహానికరమైనదని యెరుగక ఉరియొదద్కు పకిష్ తవ్రపడునటుల్ను వాని 

గుండెను అంబు చీలుచ్వరకు వాడు దానివెంట పోయెను. 

సామెతలు 22:14 => వేశయ్ నోరు లోతైన గొయియ్ యెహోవా శాపము నొందినవాడు దానిలో పడును. 

సామెతలు 23:27 => వేశయ్ లోతైన గొయియ్ పర సతరీ యిరుకైన గుంట. 

ఆదికాండము 39:3 => యెహోవా అతనికి తోడైయుండెననియు, అతడు చేసినదంతయు 

అతనిచేతిలో యెహోవా సఫలము చేసెననియు అతని యజమానుడు చూచినపుప్డు 

ఆదికాండము 39:4 => యోసేపు మీద అతనికి కటాక్షము కలిగెను గనుక అతనియొదద్ పరిచరయ్ 

చేయువాడాయెను. మరియు అతడు తన యింటిమీద విచారణకరత్గా అతని నియమించి తనకు 

కలిగినదంతయు అతనిచేతికపప్గించెను. 

ఆదికాండము 39:5 => అతడు తన యింటిమీదను తనకు కలిగినదంతటిమీదను అతని విచారణ 

కరత్గా నియమించిన కాలము మొదలుకొని యెహోవా యోసేపు నిమితత్ము ఆ ఐగుపీత్యుని యింటిని 

ఆశీరవ్దించెను. యెహోవా ఆశీరావ్దము ఇంటిలోనేమి పొలములోనేమి అతనికి కలిగిన సమసత్ము 

మీదను ఉండెను 

ఆదికాండము 39:6 => అతడు తనకు కలిగినదంతయు యోసేపుచేతికపప్గించి, తాను ఆహారము 

తినుట తపప్ తనకేమి ఉనన్దో ఏమి లేదో విచారించినవాడు కాడు. యోసేపు రూపవంతుడును 

సుందరుడునై యుండెను 

ఆదికాండము 39:7 => అటుతరువాత అతని యజమానుని భారయ్ యోసేపుమీద కనున్వేసి తనతో 

శయనించుమని చెపెప్ను 

Page  of 168 2507



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   !"త$

ఆదికాండము 39:8 => అయితే అతడు ఒపప్క నా యజమానుడు తనకు కలిగినదంతయు 

నాచేతికపప్గించెను గదా, నా వశమున తన యింటిలో ఏమి ఉనన్దో అతడెరుగడు; ఈ యింటిలో 

నాకంటె పైవాడు ఎవడును లేడు. 

ఆదికాండము 39:9 => నీవు అతని భారయ్వైనందున నినున్ తపప్ మరి దేనిని నా కపప్గింపక 

యుండలేదు. కాబటిట్ నేనెటుల్ ఇంత ఘోరమైన దుషాక్రయ్ము చేసి దేవునికి విరోధముగా పాపము కటుట్ 

కొందునని తన యజమానుని భారయ్తో అనెను. 

ఆదికాండము 39:10 => దినదినము ఆమె యోసేపుతో మాటలాడుచుండెను గాని అతడు ఆమెతో 

శయనించుటకైనను ఆమెతో నుండుటకైనను ఆమె మాట వినన్వాడు కాడు. 

ఆదికాండము 39:11 => అటుల్ండగా ఒకనాడు అతడు తన పనిమీద ఇంటి లోపలికి వెళి ల్నపుప్డు 

ఇంటి మనుషుయ్లలో ఎవరును అకక్డ లేరు. 

ఆదికాండము 39:12 => అపుప్డామె ఆతని వసత్రము పటుట్కొని తనతో శయనింపుమని చెపప్గా 

అతడు తన వసత్రమును ఆమెచేతిలో విడిచిపెటిట్ తపిప్ంచుకొని బయటికి పారిపోయెను. 

నెహెమాయ్ 13:26 => ఇటిట్ కారయ్ములు జరిగించి ఇశార్యేలీయుల రాజైన సొలొమోను పాపము 

చేయలేదా? అనేక జనములలో అతనివంటి రాజు లేకపోయినను, అతడు తన దేవునిచేత 

పేర్మింపబడినవాడై ఇశార్యేలీయులందరిమీద రాజుగా నియమింపబడినను, అనయ్సతరీలు అతనిచేత 

సహా పాపము చేయించలేదా? 

నెహెమాయ్ 13:27 => కాగా ఇంతగొపప్ కీడు చేయునటుల్ను, మన దేవునికి విరోధముగా పాపము 

చేయునటుల్ను అనయ్సతరీలను వివాహము చేసికొనిన మీవంటివారి మాటలను మేము ఆలకింపవచుచ్నా? 

అని అడిగితిని. 

పర్సంగి 7:26 => మరణముకంటె ఎకుక్వ దుఃఖము కలిగించునది ఒకటి నాకు కనబడెను; అది 

వలల వంటిదై, ఉరులవంటి మనసుస్ను బంధకములవంటి చేతులును కలిగిన సతరీ; దేవుని దృషిట్కి 

మంచివారైనవారు దానిని తపిప్ంచుకొందురు గాని పాపాతుమ్లు దానివలన పటట్బడుదురు. 

సామెతలు 7:21 => అది తన అధికమైన లాలన మాటలచేత వానిని లోపరచుకొనెను తాను పలికిన 

యిచచ్కపు మాటలచేత వాని నీడుచ్కొని పోయెను. 
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సామెతలు 29:5 => తన పొరుగువానితో ఇచచ్కములాడువాడు వాని పటుట్కొనుటకు వలవేయువాడు. 

ఆదికాండము 39:7 => అటుతరువాత అతని యజమానుని భారయ్ యోసేపుమీద కనున్వేసి తనతో 

శయనించుమని చెపెప్ను 

ఆదికాండము 39:8 => అయితే అతడు ఒపప్క నా యజమానుడు తనకు కలిగినదంతయు 

నాచేతికపప్గించెను గదా, నా వశమున తన యింటిలో ఏమి ఉనన్దో అతడెరుగడు; ఈ యింటిలో 

నాకంటె పైవాడు ఎవడును లేడు. 

ఆదికాండము 39:10 => దినదినము ఆమె యోసేపుతో మాటలాడుచుండెను గాని అతడు ఆమెతో 

శయనించుటకైనను ఆమెతో నుండుటకైనను ఆమె మాట వినన్వాడు కాడు. 

లేవీయకాండము 15:20 => ఆమె కడగా ఉనన్పుప్డు ఆమె దేనిమీద పండుకొనునో అది 

అపవితర్మగును; ఆమె దేనిమీద కూరుచ్ండునో అది అపవితర్మగును. 

సంఖాయ్కాండము 5:12 => ఒకని భారయ్ తోర్వతపిప్ వానికి దోర్హము చేసినయెడల, అనగా వేరొకడు 

ఆమెతో వీరయ్సఖ్లనముగా శయనించినయెడల 

దివ్తీయోపదేశకాండము 23:17 => ఇశార్యేలు కుమారెత్లలో ఎవతెయు వేశయ్గా ఉండకూడదు. 

ఇశార్యేలు కుమారులలో ఎవడును పురుషగామిగా ఉండకూడదు. 

నాయ్యాధిపతులు 11:2 => గిలాదు భారయ్ అతనికి కుమారులను కనగా వారు పెదద్వారై యెఫాత్తో 

నీవు అనయ్సతరీకి పుటిట్నవాడవు గనుక మన తండిర్యింట నీకు సావ్సథ్య్ము లేదనిరి. 

నాయ్యాధిపతులు 14:17 => ఏడవ దినమున ఆమె అతని తొందరపెటిట్నందున అతడు ఆమెకు దాని 

తెలియజేయగా ఆమె తన జనులకు ఆ విపుప్డు కథను తెలిపెను. 

నాయ్యాధిపతులు 16:5 => ఫిలిషీత్యుల సరాద్రులు ఆమెయొదద్కు వచిచ్ ఆమెతో నీవు అతని 

లాలనచేసి అతని గొపప్ బలము దేనిలోనునన్దో, మేమేలాగు అతని గెలువవచుచ్నో తెలిసికొనుము; 

మేము అతని బంధించి అతని గరవ్ము అణుపుదుము, అపుప్డు మాలో పర్తివాడును వెయియ్నిన్ నూరు 

వెండి నాణములను నీకిచెచ్దమని చెపిప్రి. 
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నాయ్యాధిపతులు 16:15 => అపుప్డు ఆమె నాయందు నీకిషట్ము లేనపుప్డు నేను నినున్ 

పేర్మించుచునాన్నని నీవెందుకు చెపుప్చునాన్వు? ఇదివరకు నీవు ముమామ్రు ననున్ ఎగతాళిచేసి నీ 

గొపప్బలము దేనిలోనునన్దో నాకు తెలుపకపోతివని అతనితో అనెను. 

1 రాజులు 11:1 => మోయాబీయులు ఎదోమీయులు అమోమ్నీయులు సీదోనీయులు హితీత్యులు 

అను జనులు మీ హృదయములను తమ దేవతలతటుట్ తిర్పుప్దురు గనుక వారితో సహవాసము 

చేయకూడదనియు, వారిని మీతో సహవాసము చేయనియయ్కూడదనియు యెహోవా ఇశార్యేలీయులకు 

సెలవిచిచ్యునాన్డు. అయితే రాజైన సొలొమోను ఫరో కుమారెత్నుగాక ఆ జనులలో ఇంక అనేకమంది 

పరసతరీలను మోహించి 

ఎజార్ 10:44 => వీరందరును అనయ్సతరీలను పెండిల్చేసికొని యుండిరి. ఈ సతరీలలో కొందరు పిలల్లు 

గలవారు. 

యోబు 31:9 => నేను హృదయమున పరసతరీని మోహించినయెడల నా పొరుగువాని దావ్రమున నేను 

పొంచియునన్యెడల 

కీరత్నలు 50:18 => నీవు దొంగను చూచినపుప్డు వానితో ఏకీభవించెదవు వయ్భిచారులతో నీవు 

సాంగతయ్ము చేసెదవు. 

సామెతలు 5:20 => నా కుమారుడా, జార సతరీయందు నీవేల బదుధ్డవై యుందువు? పర సతరీ రొముమ్ 

నీవేల కౌగలించుకొందువు?  

సామెతలు 20:16 => అనుయ్నికొరకు పూటబడిన వాని వసత్రమును పుచుచ్కొనుము పరులకొరకు 

వానినే కుదువ పెటిట్ంచుము 

సామెతలు 23:28 => దోచుకొనువాడు పొంచియుండునటుల్ అది పొంచియుండును అది 

బహుమందిని విశావ్సఘాతకులనుగా చేయును. 

1 కొరిందీయులకు 6:18 => జారతవ్మునకు దూరముగా పారిపోవుడి. మనుషుయ్డు చేయు పర్తి 

పాపమును దేహమునకు వెలుపల ఉనన్ది గాని జారతవ్ము చేయువాడు తన సొంత శరీరమునకు 

హానికరముగా పాపము చేయుచునాన్డు. 
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వచనము 20 

నీవు సజజ్నుల మారగ్మందు నడుచుకొందువు నీతిమంతుల పర్వరత్నల ననుసరించుదువు. 

సామెతలు 5:18 => నీ ఊట దీవెన నొందును. నీ యౌవనకాలపు భారయ్యందు సంతోషింపుము. 

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

నాకు మొఱఱ్పెటుట్చుండవా? 

యెహెజేక్లు 16:8 => మరియు నేను నీయొదద్కు వచిచ్ నినున్ చూడగా ఇషట్ము పుటిట్ంచు పార్యము 

నీకు వచిచ్యుండెను గనుక నీకు అవమానము కలుగకుండ నినున్ పెండిల్చేసికొని నీతో 

నిబంధనచేసికొనగా నీవు నా దానవైతివి; ఇదే పర్భువైన యెహోవా వాకుక్. 

యెహెజేక్లు 16:59 => పర్భువైన యెహోవా ఈలాగున సెలవిచుచ్చునాన్డు చేసిన నిబంధనను 

భంగము చేయవలెనని పర్మాణమును తృణీకరించుదానా , నీవు చేసినటే ట్ నేను నీకు 

చేయబోవుచునాన్ను. 

యెహెజేక్లు 16:60 => నీ యౌవన దినములయందు నేను నీతో చేసిన నిబంధనను జాఞ్పకమునకు 

తెచుచ్కొని యొక నితయ్ నిబంధనను నీతో చేసి దాని సిథ్రపరతును. 

మలాకీ 2:14 => అది ఎందుకని మీరడుగగా, యౌవన కాలమందు నీవు పెండిల్ చేసికొని 

అనాయ్యముగా విసరిజ్ంచిన నీ భారయ్ పక్షమున యెహోవా సాకిష్యాయెను, అది నీకు తోటిదై నీవు చేసిన 

నిబంధనకు పాతుర్రాలు గదా, నీ పెండిల్ భారయ్ గదా. 

మలాకీ 2:15 => కొంచెముగానైనను దైవాతమ్నొందినవారిలో ఎవరును ఈలాగున చేయలేదు; ఒకడు 

చేసినను ఏమి జరిగెను? దేవునిచేత సంతతి నొందవలెనని అతడు యతన్ము చేసెను గదా; కాగా 

మిముమ్ను మీరే జాగర్తత్ చేసికొని, యౌవనమున పెండిల్ చేసికొనిన మీ భారయ్ల విషయములో 

విశావ్సఘాతకులుగా ఉండకుడి. 

మలాకీ 2:16 => భారయ్ను పరితయ్జించుట నాకు అసహయ్మైన కిర్య యని ఇశార్యేలీయుల దేవుడగు 

యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డు. మరియు ఒకడు తన వసత్రములను బలాతాక్రముతో నింపుట నా 
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కసహయ్మని సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డు; కాబటిట్ మీ మనసుస్లను 

కాచుకొనుడి, విశావ్సఘాతకులు కాకుడి.  

సంఖాయ్కాండము 5:12 => ఒకని భారయ్ తోర్వతపిప్ వానికి దోర్హము చేసినయెడల, అనగా వేరొకడు 

ఆమెతో వీరయ్సఖ్లనముగా శయనించినయెడల 

నాయ్యాధిపతులు 14:17 => ఏడవ దినమున ఆమె అతని తొందరపెటిట్నందున అతడు ఆమెకు దాని 

తెలియజేయగా ఆమె తన జనులకు ఆ విపుప్డు కథను తెలిపెను. 

యోవేలు 1:8 => పెనిమిటి పోయిన యౌవనురాలు గోనెపటట్ కటుట్కొని అంగలారుచ్నటుల్ నీవు 

అంగలారుచ్ము. 

మతత్యి 19:6 => కాబటిట్ వారికను ఇదద్రు కాక ఏక శరీరముగా ఉనాన్రు గనుక దేవుడు 

జతపరచినవారిని మనుషుయ్డు వేరుపరచకూడదని చెపెప్ను. 

వచనము 21 

యథారథ్వంతులు దేశమందు నివసించుదురు లోపము లేనివారు దానిలో నిలిచియుందురు. 

సామెతలు 5:4 => దానివలన కలుగు ఫలము ముసిణిపండంత చేదు అది రెండంచులుగల 

కతిత్యంత పదునుగలది, 

సామెతలు 5:5 => దాని నడతలు మరణమునకు దిగుటకు దారితీయును దాని అడుగులు 

పాతాళమునకు చకక్గా చేరును 

సామెతలు 5:6 => అది జీవమారగ్మును ఏమాతర్మును విచారింపదు దానికి తెలియకుండనే దాని 

పాదములు ఇటు అటు తిరుగును. 

సామెతలు 5:7 => కుమారులారా, నా మాట ఆలకింపుడి నేను చెపుప్ ఉపదేశమునుండి తొలగకుడి. 

సామెతలు 5:8 => జారసతరీ యుండు ఛాయకు పోక నీ మారగ్ము దానికి దూరముగా చేసికొనుము 

దాని యింటి వాకిటి దగగ్రకు వెళల్కుము. 

సామెతలు 5:9 => వెళి ల్నయెడల పరులకు నీ యౌవనబలమును కూర్రులకు నీ జీవితకాలమును 

ఇచిచ్వేతువు 
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సామెతలు 5:10 => నీ ఆసిత్వలన పరులు తృపిత్పొందుదురు నీ కషాట్రిజ్తము అనుయ్ల యిలుల్ చేరును. 

సామెతలు 5:11 => తుదకు నీ మాంసమును నీ శరీరమును కీష్ణించినపుప్డు 

సామెతలు 5:12 => అయోయ్, ఉపదేశము నేనెటుల్ తోర్సివేసితిని? నా హృదయము గదిద్ంపు నెటుల్ 

తృణీకరించెను? 

సామెతలు 5:13 => నా బోధకుల మాట నేను వినకపోతిని నా ఉపదేశకులకు నేను చెవియొగగ్లేదు 

సామెతలు 5:14 => నేను సమాజ సంఘముల మధయ్ నుండినను పర్తివిధమైన దౌషట్య్మునకు 

లోబడుటకు కొంచెమే యెడమాయెను అని నీవు చెపుప్కొనుచు మూలుగుచు నుందువు.  

సామెతలు 6:26 => వేశాయ్ సాంగతయ్ము చేయువానికి రొటెట్తునక మాతర్ము మిగిలియుండును. 

మగనాలు మికిక్లి విలువగల పార్ణమును వేటాడును. 

సామెతలు 6:27 => ఒకడు తన ఒడిలో అగిన్ నుంచుకొనినయెడల వాని వసత్రములు కాలకుండునా? 

సామెతలు 6:28 => ఒకడు నిపుప్లమీద నడిచినయెడల వాని పాదములు కమలకుండునా? 

సామెతలు 6:29 => తన పొరుగువాని భారయ్ను కూడువాడు ఆ పర్కారమే నాశనమగును ఆమెను 

ముటుట్వాడు శిక్ష తపిప్ంచుకొనడు. 

సామెతలు 6:30 => దొంగ ఆకలిగొని పార్ణరక్షణ కొరకు దొంగిలినయెడల యెవరును వాని 

తిరసక్రింపరు గదా. 

సామెతలు 6:31 => వాడు దొరికినయెడల ఏడంతలు చెలిల్ంపవలెను తన యింటి ఆసిత్ అంతయు 

అపప్గింపవలెను. 

సామెతలు 6:32 => జారతవ్ము జరిగించువాడు కేవలము బుదిధ్శూనుయ్డు ఆ కారయ్ము చేయువాడు 

సవ్నాశనమును కోరువాడే 

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

యెనన్టికిని తొలగిపోదు. 

సామెతలు 6:34 => భరత్కు పుటుట్ రోషము మహా రౌదర్ము గలది పర్తికారము చేయు కాలమందు 

అటిట్వాడు కనికరపడడు. 
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సామెతలు 6:35 => పార్యశిచ్తత్మేమైన నీవు చేసినను వాడు లక్షయ్పెటట్డు ఎంత గొపప్ 

బహుమానములు నీవిచిచ్నను వాడు ఒపుప్కొనడు. 

సామెతలు 7:22 => వెంటనే పశువు వధకు పోవునటుల్ను పరులచే జికిక్నవాడు సంకెళల్లోనికి 

పోవునటుల్ను 

సామెతలు 7:23 => తనకు పార్ణహానికరమైనదని యెరుగక ఉరియొదద్కు పకిష్ తవ్రపడునటుల్ను వాని 

గుండెను అంబు చీలుచ్వరకు వాడు దానివెంట పోయెను. 

సామెతలు 7:24 => నా కుమారులారా, చెవియొగుగ్డి నా నోటి మాటల నాలకింపుడి 

సామెతలు 7:25 => జార సతరీ మారగ్ములతటుట్ నీ మనసుస్ తొలగనియయ్కుము దారి తపిప్ అది నడచు 

తోర్వలలోనికి పోకుము.  

సామెతలు 7:26 => అది గాయపరచి పడదోర్సినవారు అనేకులు అది చంపినవారు 

లెకక్లేనంతమంది 

సామెతలు 7:27 => దాని యిలుల్ పాతాళమునకు పోవు మారగ్ము ఆ మారగ్ము మరణశాలలకు 

దిగిపోవును. 

సామెతలు 9:18 => అయితే అచచ్ట పేర్తలునాన్రనియు దాని ఇంటికి వెళుల్వారు పాతాళకూపములో 

ఉనాన్రనియు వారికి ఎంతమాతర్మును తెలియలేదు. 

1 కొరిందీయులకు 6:9 => అనాయ్యసుథ్లు దేవుని రాజయ్మునకు వారసులు కానేరరని మీకు 

తెలియదా? మోసపోకుడి; జారులైనను విగర్హారాధకులైనను వయ్భిచారులైనను ఆడంగితనము 

గలవారైనను పురుష సంయోగులైనను 

1 కొరిందీయులకు 6:10 => దొంగలైనను లోభులైనను తార్గుబోతులైనను దూషకులైనను 

దోచుకొనువారైనను దేవుని రాజయ్మునకు వారసులు కానేరరు. 

1 కొరిందీయులకు 6:11 => మీలో కొందరు అటిట్వారైయుంటిరి గాని, పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ 

నామమునను మన దేవుని ఆతమ్యందును మీరు కడుగబడి, పరిశుదధ్పరచబడినవారై నీతిమంతులుగా 

తీరచ్బడితిరి. 
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గలతీయులకు 5:19 => శరీరకారయ్ములు సప్షట్మైయునన్వి; అవేవనగా, జారతవ్ము, అపవితర్త, 

కాముకతవ్ము, 

గలతీయులకు 5:20 => విగర్హారాధన, అభిచారము, దేవ్షములు, కలహము, మతస్రములు, 

కోర్ధములు, కక్షలు, 

గలతీయులకు 5:21 => భేదములు, విమతములు, అసూయలు, మతత్తలు, అలల్రితో కూడిన 

ఆటపాటలు మొదలైనవి. వీటినిగూరిచ్ నేను మునుపు చెపిప్న పర్కారము ఇటిట్ వాటిని చేయువారు దేవుని 

రాజయ్మును సవ్తంతిర్ంచుకొనరని మీతో సప్షట్ముగా చెపుప్చునాన్ను. 

ఎఫెసీయులకు 5:5 => వయ్భిచారియైనను, అపవితుర్డైనను, విగర్హారాధికుడైయునన్ లోభియైనను, 

కీర్సుత్ యొకక్యు దేవుని యొకక్యు రాజయ్మునకు హకుక్దారుడు కాడను సంగతి మీకు నిశచ్యముగా 

తెలియును. 

పర్కటన 21:8 => పిరికివారును, అవిశావ్సులును, అసహుయ్లును, నరహంతకులును, 

వయ్భిచారులును, మాంతిర్కులును, విగర్హారాధకులును, అబదిధ్కులందరును అగిన్ గంధకములతో 

మండు గుండములో పాలుపొందుదురు; ఇది రెండవ మరణము. 

పర్కటన 22:15 => కుకక్లును మాంతిర్కులును వయ్భిచారులును నరహంతకులును 

విగర్హారాధకులును అబదధ్మును పేర్మించి జరిగించు పర్తివాడును వెలుపటనుందురు. 

సామెతలు 5:5 => దాని నడతలు మరణమునకు దిగుటకు దారితీయును దాని అడుగులు 

పాతాళమునకు చకక్గా చేరును 

సామెతలు 6:32 => జారతవ్ము జరిగించువాడు కేవలము బుదిధ్శూనుయ్డు ఆ కారయ్ము చేయువాడు 

సవ్నాశనమును కోరువాడే 

సామెతలు 7:27 => దాని యిలుల్ పాతాళమునకు పోవు మారగ్ము ఆ మారగ్ము మరణశాలలకు 

దిగిపోవును. 

సామెతలు 15:24 => కిర్ందనునన్ పాతాళమును తపిప్ంచుకొనవలెనని బుదిధ్మంతుడు పరమునకు 

పోవు జీవమారగ్మున నడచుకొనును 

సామెతలు 21:16 => వివేకమారగ్ము విడిచి తిరుగువాడు పేర్తల గుంపులో కాపురముండును. 
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పర్సంగి 7:26 => మరణముకంటె ఎకుక్వ దుఃఖము కలిగించునది ఒకటి నాకు కనబడెను; అది 

వలల వంటిదై, ఉరులవంటి మనసుస్ను బంధకములవంటి చేతులును కలిగిన సతరీ; దేవుని దృషిట్కి 

మంచివారైనవారు దానిని తపిప్ంచుకొందురు గాని పాపాతుమ్లు దానివలన పటట్బడుదురు. 

వచనము 22 

భకిత్హీనులు దేశములో నుండకుండ నిరూమ్లమగుదురు. విశావ్సఘాతకులు దానిలోనుండి 

పెరికివేయబడుదురు. 

కీరత్నలు 81:12 => కాబటిట్ వారు తమ సవ్కీయాలోచనలనుబటిట్ నడుచుకొనునటుల్ వారి 

హృదయకాఠినయ్మునకు నేను వారినపప్గించితిని. 

పర్సంగి 7:26 => మరణముకంటె ఎకుక్వ దుఃఖము కలిగించునది ఒకటి నాకు కనబడెను; అది 

వలల వంటిదై, ఉరులవంటి మనసుస్ను బంధకములవంటి చేతులును కలిగిన సతరీ; దేవుని దృషిట్కి 

మంచివారైనవారు దానిని తపిప్ంచుకొందురు గాని పాపాతుమ్లు దానివలన పటట్బడుదురు. 

యిరిమ్యా 13:23 => కూషు దేశసుధ్డు తన చరమ్మును మారుచ్కొనగలడా? చిరుతపులి తన 

మచచ్లను మారుచ్కొనగలదా? మారుచ్కొనగలిగినయెడల కీడుచేయుటకు అలవాటుపడిన మీరును 

మేలుచేయ వలల్పడును. 

హోషేయ 4:14 => జనులు తామే వయ్భిచారిణులను కూడుదురు, తామే వేశయ్లతో సాంగతయ్ము 

చేయుచు బలులనరిప్ంతురు గనుక మీ కుమారెత్లు వేశయ్లగుటనుబటిట్ నేను వారిని శికిష్ంపను, మీ 

కోడండుల్ వయ్భిచరించుటనుబటిట్ నేను వారిని శికిష్ంపను; వివేచనలేని జనము నిరూమ్లమగును. 

మతత్యి 19:24 => ఇదిగాక ధనవంతుడు పరలోకరాజయ్ములో పర్వేశించుటకంటె సూదిబెజజ్ములో 

ఒంటె దూరుట సులభమని మీతో చెపుప్చునాన్ననెను. 

మతత్యి 19:25 => శిషుయ్లు ఈ మాట విని మికిక్లి ఆశచ్రయ్పడి ఆలాగైతే ఎవడు రక్షణ 

పొందగలడని అడుగగా 

మతత్యి 19:26 => యేసు వారిని చూచి ఇది మనుషుయ్లకు అసాధయ్మే గాని దేవునికి సమసత్మును 

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

అంతకంతకు తేజరిలుల్ను, 

హెబీర్యులకు 6:18 => మనయెదుట ఉంచబడిన నిరీక్షణను చేపటుట్టకు శరణాగతులమైన మనకు 

బలమైన ధైరయ్ము కలుగునటుల్ పర్మాణము చేసి వాగాద్నమును దృఢపరచెను. 

నాయ్యాధిపతులు 16:21 => అపుప్డు ఫిలిషీత్యులు అతని పటుట్కొని అతని కనున్లను ఊడదీసి 

గాజాకు అతని తీసికొనివచిచ్ యితత్డి సంకెళల్చేత అతని బంధించిరి. 

కీరత్నలు 16:11 => జీవమారగ్మును నీవు నాకు తెలియజేసెదవు నీ సనిన్ధిని సంపూరణ్సంతోషము 

కలదు నీ కుడిచేతిలో నితయ్ము సుఖములు కలవు. 

సామెతలు 5:5 => దాని నడతలు మరణమునకు దిగుటకు దారితీయును దాని అడుగులు 

పాతాళమునకు చకక్గా చేరును 

సామెతలు 6:32 => జారతవ్ము జరిగించువాడు కేవలము బుదిధ్శూనుయ్డు ఆ కారయ్ము చేయువాడు 

సవ్నాశనమును కోరువాడే 

సామెతలు 7:27 => దాని యిలుల్ పాతాళమునకు పోవు మారగ్ము ఆ మారగ్ము మరణశాలలకు 

దిగిపోవును. 

సామెతలు 9:18 => అయితే అచచ్ట పేర్తలునాన్రనియు దాని ఇంటికి వెళుల్వారు పాతాళకూపములో 

ఉనాన్రనియు వారికి ఎంతమాతర్మును తెలియలేదు. 

సామెతలు 21:16 => వివేకమారగ్ము విడిచి తిరుగువాడు పేర్తల గుంపులో కాపురముండును. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:28 => నాకు జీవమారగ్ములు తెలిపితివి నీ దరశ్నమనుగర్హించి ననున్ 

ఉలాల్సముతో నింపెదవు 
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వచనము 1 

నా కుమారుడా, నా ఉపదేశమును మరువకుము నా ఆజఞ్లను హృదయపూరవ్కముగా గైకొనుము. 

సామెతలు 13:20 => జాఞ్నుల సహవాసము చేయువాడు జాఞ్నము గలవాడగును. మూరు ఖ్ల 

సహవాసము చేయువాడు చెడిపోవును. 

కీరత్నలు 119:63 => నీయందు భయభకుత్లు గలవారందరికిని నీ ఉపదేశములను 

అనుసరించువారికిని నేను చెలికాడను. 

కీరత్నలు 119:115 => నేను నా దేవుని ఆజఞ్లను అనుసరించెదను దుష కిర్యలు చేయువారలారా, 

నాయొదద్నుండి తొలగుడి. 

పరమగీతము 1:7 => నా పార్ణ పిర్యుడా, నీమందను నీవెచచ్ట మేపుదువో మధాయ్హన్మున నెచచ్ట 

నీడకు వాటిని తోలుదువో నాతో చెపుప్ము ముసుకువేసికొనినదాననై నీ జతకాండల్ మందలయొదద్ 

నేనెందుకుండవలెను?  

పరమగీతము 1:8 => నారీమణీ, సుందరీ, అది నీకు తెలియకపోయెనా? మందల 

యడుగుజాడలనుబటిట్ నీవు పొముమ్ మందకాపరుల గుడారములయొదద్ నీ మేకపిలల్లను మేపుము. 

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

మారగ్ములనుగూరిచ్ విచారించుడి, మేలు కలుగు మారగ్మేది అని యడిగి అందులో నడుచుకొనుడి, 

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

హెబీర్యులకు 6:12 => మీ నిరీక్షణ పరిపూరణ్మగు నిమితత్ము మీరిదివరకు కనుపరచిన ఆసకిత్ని 

తుదమటుట్కు కనుపరచవలెనని అపేకిష్ంచుచునాన్ము. 

3 యోహాను 1:11 => పిర్యుడా, చెడుకారయ్మును కాక మంచికారయ్ము ననుసరించి 

నడుచుకొనుము. మేలు చేయువాడు దేవుని సంబంధి, కీడు చేయువాడు దేవుని చూచినవాడు కాడు. 

2 దినవృతాత్ంతములు 19:11 => మరియు పర్ధానయాజకుడైన అమరాయ్ యెహోవాకు చెందు సకల 

విషయములను కనిపెటుట్టకు మీమీద ఉనాన్డు, యూదా సంతతివారికి అధిపతియు ఇషామ్యేలు 
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కుమారుడునగు జెబదాయ్ రాజు సంగతుల విషయములో పైవాడుగా ఉనాన్డు, లేవీయులు మీకు 

పరిచారకులుగా ఉనాన్రు. ధైరయ్ము వహించుడి, మేలుచేయుటకై యెహోవా మీతో కూడ ఉండును. 

కీరత్నలు 112:5 => దయాళులును అపిప్చుచ్వారును భాగయ్వంతులు నాయ్యవిమరశ్లో వారి 

వాయ్జెయ్ము గెలుచును 

రోమీయులకు 4:12 => మరియు సునన్తి గలవారికిని తండిర్యగుటకు, అనగా సునన్తి మాతర్ము 

పొందినవారు గాక, మన తండిర్యైన అబార్హాము సునన్తి పొందకమునుపు అతనికి కలిగిన 

విశావ్సముయొకక్ అడుగుజాడలనుబటిట్ నడుచుకొనిన వారికి తండిర్ అగుటకు, అతడు ఆ గురుతు 

పొందెను. 

వచనము 2 

అవి దీరాఘ్యువును సుఖజీవముతో గడచు సంవతస్రములను శాంతిని నీకు కలుగజేయును. 

యోబు 1:1 => ఊజు దేశమునందు యోబు అను ఒక మనుషుయ్డుండెను. అతడు 

యథారథ్వరత్నుడును , నాయ్యవంతుడునై దేవునియందు భయభకుత్లు కలిగి చెడుతనము 

విసరిజ్ంచినవాడు. 

యోబు 42:12 => యెహోవా యోబును మొదట ఆశీరవ్దించినంతకంటె మరి అధికముగా 

ఆశీరవ్దించెను. అతనికి పదునాలుగువేల గొఱఱ్లును ఆరువేల ఒంటెలును వెయియ్జతల యెడుల్ను వెయియ్ 

ఆడుగాడిదలును కలిగెను. 

కీరత్నలు 37:3 => యెహోవాయందు నమిమ్కయుంచి మేలుచేయుము దేశమందు నివసించి సతయ్ము 

ననుసరించుము 

కీరత్నలు 37:9 => కీడు చేయువారు నిరూమ్లమగుదురు యెహోవా కొరకు కనిపెటుట్కొనువారు 

దేశమును సవ్తంతిర్ంచుకొందురు. 

కీరత్నలు 37:11 => దీనులు భూమిని సవ్తంతిర్ంచుకొందురు బహు కేష్మము కలిగి సుఖించెదరు 

కీరత్నలు 37:22 => యెహోవా ఆశీరావ్దము నొందినవారు భూమిని సవ్తంతిర్ంచుకొందురు ఆయన 

శపించినవారు నిరూమ్లమగుదురు. 
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కీరత్నలు 37:29 => నీతిమంతులు భూమిని సవ్తంతిర్ంచుకొందురు వారు దానిలో నితయ్ము 

నివసించెదరు. 

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

ఘనతయు అనుగర్హించును యథారథ్ముగా పర్వరిత్ంచువారికి ఆయన యే మేలును చేయక మానడు.  

కీరత్నలు 112:4 => యథారథ్వంతులకు చీకటిలో వెలుగుపుటుట్ను వారు కటాక్షమును వాతస్లయ్తయు 

నీతియు గలవారు. 

కీరత్నలు 112:5 => దయాళులును అపిప్చుచ్వారును భాగయ్వంతులు నాయ్యవిమరశ్లో వారి 

వాయ్జెయ్ము గెలుచును 

కీరత్నలు 112:6 => అటిట్వారు ఎపుప్డును కదలింపబడరు నీతిమంతులు నితయ్ము జాఞ్పకములో 

నుందురు. 

కీరత్నలు 7:10 => దుషు ట్ల చెడుతనము మానుప్ము నీతిగలవారిని సిథ్రపరచుము యథారథ్ 

హృదయులను రకిష్ంచు దేవుడే నా కేడెమును మోయువాడైయునాన్డు. 

కీరత్నలు 51:6 => నీవు అంతరంగములో సతయ్ము కోరుచునాన్వు ఆంతరయ్మున నాకు జాఞ్నము 

తెలియజేయుదువు. 

వచనము 3 

దయను సతయ్మును ఎనన్డును నినున్ విడిచి పోనియయ్కుము వాటిని కంఠభూషణముగా 

ధరించుకొనుము. నీ హృదయమను పలకమీద వాటిని వార్సికొనుము.  

సామెతలు 5:22 => దుషు ట్ని దోషములు వానిని చికుక్లబెటుట్ను వాడు తన పాపపాశములవలన 

బంధింపబడును. 

సామెతలు 5:23 => శిక్ష లేకయే అటిట్వాడు నాశనమగును అతిమూరు ఖ్డై వాడు తోర్వ తపిప్పోవును. 

యోబు 18:16 => కిర్ంద వారి వేళుల్ ఎండిపోవును పైన వారి కొమమ్లు నరకబడును. 

యోబు 18:17 => భూమిమీద ఎవరును వారిని జాఞ్పకము చేసికొనరు మైదానమందు ఎకక్డను 

వారిని ఎరిగినవారు ఉండరు. 
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యోబు 18:18 => జనులు వారిని వెలుగులోనుండి చీకటిలోనికి తోలుదురు భూలోకములోనుండి 

వారిని తరుముదురు. 

యోబు 21:30 => అవి ఏవనగా దురజ్నులు ఆపతాక్లమందు కాపాడబడుదురు ఉగర్తదినమందు 

వారు తోడుకొని పోబడుదురు. 

కీరత్నలు 37:20 => భకిత్హీనులు నశించిపోవుదురు యెహోవా విరోధులు మేతభూముల సొగసును 

పోలియుందురు అది కనబడకపోవునటుల్ వారు పొగవలె కనబడకపోవుదురు. 

కీరత్నలు 37:22 => యెహోవా ఆశీరావ్దము నొందినవారు భూమిని సవ్తంతిర్ంచుకొందురు ఆయన 

శపించినవారు నిరూమ్లమగుదురు. 

కీరత్నలు 37:28 => ఏలయనగా యెహోవా నాయ్యమును పేర్మించువాడు ఆయన తన భకుత్లను 

విడువడు వారెనన్టెనన్టికి కాపాడబడుదురు గాని భకిత్హీనుల సంతానము నిరూమ్లమగును. 

కీరత్నలు 37:37 => నిరోద్షులను కనిపెటుట్ము యథారథ్వంతులను చూడుము సమాధానపరచువారి 

సంతతి నిలుచును గాని ఒకడైనను నిలువకుండ అపరాధులు నశించుదురు  

కీరత్నలు 37:38 => భకిత్హీనుల సంతతి నిరూమ్లమగును. యెహోవాయే నీతిమంతులకు 

రక్షణాధారము 

కీరత్నలు 52:5 => కావున దేవుడు సదాకాలము నినున్ అణగగొటుట్ను నినున్ పటుట్కొని ఆయన నీ 

గుడారములోనుండి నినున్ పెలల్గించును సజీవుల దేశములోనుండి నినున్ నిరూమ్లము చేయును.

(సెలా.) 

కీరత్నలు 104:35 => పాపులు భూమిమీదనుండి లయమగుదురు గాక భకిత్హీనులు ఇక 

నుండకపోదురు గాక నా పార్ణమా, యెహోవాను సనున్తించుము యెహోవాను సుత్తించుడి. 

కీరత్నలు 145:20 => యెహోవా తనున్ పేర్మించువారినందరిని కాపాడును అయితే 

భకిత్హీనులనందరిని ఆయన నాశనము చేయును. నా నోరు యెహోవాను సోత్తర్ము చేయును 

యెషయా 3:10 => మీకు మేలు కలుగునని నీతిమంతులతో చెపుప్ము వారు తమ కిర్యల ఫలము 

అనుభవింతురు. 

యెషయా 3:11 => దుషు ట్లకు శర్మ, వారి కిర్యల ఫలము వారికి కలుగును.  
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దివ్తీయోపదేశకాండము 7:22 => నీ దేవుడైన యెహోవా నీ యెదుటనుండి కర్మ కర్మముగా ఈ 

జనములను తొలగించును. అడవి మృగములు విసత్రించి నీకు బాధకములుగా నుండవచుచ్ను గనుక 

వారిని ఒకక్మారే నీవు నాశనము చేయతగదు, అది నీకు కేష్మకరము కాదు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:64 => దేశముయొకక్ యీ కొన మొదలుకొని ఆ కొనవరకును సమసత్ 

జనములలోనికి యెహోవా నినున్ చెదరగొటుట్ను. అకక్డ నీవైనను నీ పితరులైనను ఎరుగని 

కొయయ్వియు రాతివియునైన అనయ్దేవతలను పూజింతువు. 

నిరగ్మకాండము 9:15 => భూమిమీద నుండకుండ నీవు నశించిపోవునటుల్ నేను నా చెయియ్ 

చాపియుంటినేని నినున్ను నీ జనులను తెగులుతో కొటిట్వేసియుందును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 29:28 => యెహోవా తన కోపోదేర్కముచేతను అతుయ్గర్తచేతను తమ 

దేశములోనుండి వారిని పెలల్గించి, నేడునన్టుల్గా వారిని వెళల్గొటిట్ పరదేశము పాలు చేసెను. 

2 సమూయేలు 4:11 => వాడు తెచిచ్న వరత్మానమునకు బహుమానముగా సికల్గులో నేను వానిని 

పటుట్కొని చంపించితిని. కావున దురామ్రుగ్లైన మీరు ఇషోబ్షెతు ఇంటిలో చొరబడి, అతని మంచము 

మీదనే నిరోద్షియగువానిని చంపినపుప్డు మీచేత అతని పార్ణదోషము విచారింపక పోవుదునా? 

లోకములో ఉండకుండ నేను మిముమ్ను తీసివేయక మానుదునా? 

1 రాజులు 14:15 => ఇశార్యేలువారు దేవతా సత్ంభములను నిలిపి యెహోవాకు కోపము 

పుటిట్ంచియునాన్రు గనుక నీటియందు రెలుల్ అలల్లాడునటుల్ యెహోవా ఇశార్యేలు వారిని మొతిత్, 

ఒకడు వేరును పెలల్గించినటుల్ వారి పితరులకు తాను ఇచిచ్న యీ మంచిదేశములోనుండి వారిని 

పెలల్గించి వారిని యూఫర్టీసునది అవతలకు చెదరగొటుట్ను. 

యోబు 18:17 => భూమిమీద ఎవరును వారిని జాఞ్పకము చేసికొనరు మైదానమందు ఎకక్డను 

వారిని ఎరిగినవారు ఉండరు. 

కీరత్నలు 94:23 => ఆయన వారిదోషము వారిమీదికి రపిప్ంచును వారి చెడుతనమునుబటిట్ వారిని 

సంహరించును. మన దేవుడైన యెహోవా వారిని సంహరించును. 
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యెషయా 13:9 => యెహోవా దినము వచుచ్చునన్ది. దేశమును పాడుచేయుటకును పాపులను 

బొతిత్గా దానిలోనుండకుండ నశింపజేయుటకును కూర్రమైన ఉగర్తతోను పర్చండమైన కోపముతోను 

అది వచుచ్ను.  

వచనము 4 

అపుప్డు దేవుని దృషిట్యందును మానవుల దృషిట్యందును నీవు దయనొంది మంచివాడవని 

అనిపించుకొందువు.  

సామెతలు 1:8 => నా కుమారుడా, నీ తండిర్ ఉపదేశము ఆలకింపుము నీ తలిల్ చెపుప్ బోధను 

తోర్సివేయకుము. 

సామెతలు 4:5 => జాఞ్నము సంపాదించుకొనుము బుదిధ్ సంపాదించుకొనుము నా నోటి మాటలను 

మరువకుము. వాటినుండి తొలగిపోకుము. 

సామెతలు 31:5 => తార్గినయెడల వారు కటట్డలను మరతురు దీనులకందరికి అనాయ్యము 

చేయుదురు 

దివ్తీయోపదేశకాండము 4:23 => మీ దేవుడైన యెహోవా మీకు ఏరప్రచిన నిబంధనను మరచి, నీ 

దేవుడైన యెహోవా నీకాజాఞ్పించినటుల్ ఏ సవ్రూపము కలిగిన విగర్హమునైనను చేసికొనకుండునటుల్ 

మీరు జాగర్తత్పడవలెను. 

కీరత్నలు 119:93 => నీ ఉపదేశమువలన నీవు ననున్ బర్దికించితివి నేనెనన్డును వాటిని మరువను. 

కీరత్నలు 119:153 => (రేష ) నేను నీ ధరమ్శాసత్రమును మరచువాడను కాను నా శర్మను విచారించి 

ననున్ విడిపింపుము 

కీరత్నలు 119:176 => తపిప్పోయిన గొఱఱ్వలె నేను తోర్వవిడిచి తిరిగితిని నీ సేవకుని వెదకి 

పటుట్కొనుము ఎందుకనగా నేను నీ ఆజఞ్లను మరచువాడను కాను. 

హోషేయ 4:6 => నా జనులు జాఞ్నము లేనివారై నశించుచునాన్రు. నీవు జాఞ్నమును 

విసరిజ్ంచుచునాన్వు గనుక నాకు యాజకుడవు కాకుండ నేను నినున్ విసరిజ్ంతును; నీవు నీ దేవుని 

ధరమ్శాసత్రము మరచితివి గనుక నేనును నీ కుమారులను మరతును. 
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దివ్తీయోపదేశకాండము 4:9 => అయితే నీవు జాగర్తత్పడుము; నీవు కనున్లార చూచినవాటిని 

మరువక యుండునటుల్ను , అవి నీ జీవితకాలమంతయు నీ హృదయములోనుండి 

తొలగిపోకుండునటుల్ను, నీ మనసుస్ను బహు జాగర్తత్గా కాపాడుకొనుము. నీ కుమారులకును నీ 

కుమారుల కుమారులకును వాటిని నేరిప్ 

దివ్తీయోపదేశకాండము 6:6 => నేడు నేను నీకాజాఞ్పించు ఈ మాటలు నీ హృదయములో 

ఉండవలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 6:7 => నీవు నీ కుమారులకు వాటిని అభయ్సింపజేసి, నీ యింట 

కూరుచ్ండునపుప్డును తోర్వను నడుచునపుప్డును పండుకొనునపుప్డును లేచునపుప్డును వాటినిగూరిచ్ 

మాటలాడవలెను; సూచనగా వాటిని నీచేతికి కటుట్కొనవలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 6:8 => అవి నీ కనున్ల నడుమ బాసికమువలె ఉండవలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 6:9 => నీ యింటి దావ్రబంధములమీదను నీ గవునులమీదను వాటిని 

వార్యవలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 8:1 => మీరు బర్దికి అభివృదిధ్నొంది యెహోవా మీ పితరులతో పర్మాణము 

చేసిన దేశమునకు పోయి దాని సావ్ధీనపరచుకొనునటుల్ నేడు నేను నీకాజాఞ్పించిన ఆజఞ్లనిన్టిని 

అనుసరించి నడుచుకొనవలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 30:16 => నీవు బర్దికి విసత్రించునటుల్గా నీ దేవుడైన యెహోవాను పేర్మించి 

ఆయన మారగ్ములందు నడుచుకొని ఆయన ఆజఞ్లను కటట్డలను విధులను ఆచరించుమని నేడు నేను 

నీకాజాఞ్పించుచునాన్ను. అటుల్ చేసినయెడల నీవు సావ్ధీనపరచుకొనుటకు పర్వేశించు దేశములో నీ 

దేవుడైన యెహోవా నినున్ ఆశీరవ్దించును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 30:17 => అయితే నీ హృదయము తిరిగిపోయి, నీవు విననొలల్క 

యీడవ్బడినవాడవై అనయ్దేవతలకు నమసక్రించి పూజించినయెడల 

దివ్తీయోపదేశకాండము 30 :18 => మీరు నిశచ్యముగా నశించిపోవుదురనియు , 

సావ్ధీనపరచుకొనుటకు యొరాద్నును దాటపోవుచునన్ దేశములో మీరు అనేకదినములు ఉండరనియు 

నేడు నేను నీకు తెలియజెపుప్చునాన్ను. 
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దివ్తీయోపదేశకాండము 30:19 => నేడు జీవమును మరణమును, ఆశీరావ్దమును శాపమును నేను 

నీ యెదుటను ఉంచి, భూమాయ్కాశములను మీమీద సాకుష్లుగా పిలుచుచునాన్ను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 30:20 => నీ పితరులైన అబార్హాము ఇసాస్కు యాకోబులకు ఆయన 

పర్మాణము చేసిన దేశములో మీరు నివసించునటుల్ యెహోవాయే నీ పార్ణమునకును నీ 

దీరాఘ్యుషుష్కును మూలమైయునాన్డు. కాబటిట్ నీవును నీ సంతానమును బర్దుకుచు, నీ పార్ణమునకు 

మూలమైన నీ దేవుడైన యెహోవాను పేర్మించి ఆయన వాకయ్మును విని ఆయనను హతుత్కొనునటుల్ను 

జీవమును కోరుకొనుడి. 

కీరత్నలు 119:11 => నీ యెదుట నేను పాపము చేయకుండునటుల్ నా హృదయములో నీ వాకయ్ము 

ఉంచుకొనియునాన్ను. 

కీరత్నలు 119:16 => నీ కటట్డలనుబటిట్ నేను హరిష్ంచెదను. నీ వాకయ్మును నేను 

మరువకయుందును. 

కీరత్నలు 119:34 => నీ ధరమ్శాసత్రము ననుసరించుటకు నాకు బుదిధ్ దయచేయుము అపుప్డు నా 

పూరణ్హృదయముతో నేను దాని పర్కారము నడుచుకొందును. 

కీరత్నలు 119:47 => నీ ఆజఞ్లనుబటిట్ నేను హరిష్ంచెదను అవి నాకు పిర్యములు. 

కీరత్నలు 119:48 => నాకు పిర్యముగానునన్ నీ ఆజఞ్లతటుట్ నా చేతులెతెత్దను నీ కటట్డలను నేను 

ధాయ్నించుదును. జాయిన . 

యెషయా 51:17 => యెరూషలేమా, లెముమ్ లెముమ్ యెహోవా కోర్ధపాతర్ను ఆయన చేతినుండి 

పుచుచ్కొని తార్గినదానా, తూలిపడజేయు పాతర్లోనిదంతటిని తార్గినదానా, నిలువుము.  

యిరిమ్యా 31:33 => ఈ దినములైన తరువాత నేను ఇశార్యేలువారితోను యూదావారితోను 

చేయబోవు నిబంధన యిదే, వారి మనసుస్లలో నా ధరమ్విధి ఉంచెదను, వారి హృదయముమీద దాని 

వార్సెదను; యెహోవా వాకుక్ ఇదే. 

యోహాను 14:21 => నా ఆజఞ్లను అంగీకరించి వాటిని గైకొనువాడే ననున్ పేర్మించువాడు; ననున్ 

పేర్మించువాడు నా తండిర్వలన పేర్మింపబడును; నేనును వానిని పేర్మించి, వానికి ననున్ 

కనబరచుకొందునని చెపెప్ను. 
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యోహాను 14:22 => ఇసక్రియోతు కాని యూదా పర్భువా, నీవు లోకమునకు కాక మాకు మాతర్మే 

నినున్ నీవు కనబరచుకొనుటకేమి సంభవించెనని అడుగగా 

యోహాను 14:23 => యేసు ఒకడు ననున్ పేర్మించినయెడల వాడు నా మాట గైకొనును, అపుప్డు నా 

తండిర్ వానిని పేర్మించును, మేము వానియొదద్కు వచిచ్ వానియొదద్ నివాసము చేతుము. 

యోహాను 14:24 => ననున్ పేర్మింపనివాడు నా మాటలు గైకొనడు; మీరు వినుచునన్ మాట 

నామాట కాదు, ననున్ పంపిన తండిర్దే. 

సంఖాయ్కాండము 15:39 => మీరు నా ఆజఞ్లనిన్టిని జాఞ్పకము చేసికొని మీ దేవునికి పర్తిషిఠ్తులై 

యుండునటుల్ మునుపటివలె కోరినవాటినిబటిట్యు చూచినవాటినిబటిట్యు వయ్భిచరింపక, 

దివ్తీయోపదేశకాండము 6:2 => నీ దేవుడైన యెహోవాకు భయపడి, నేను నీకాజాఞ్పించు ఆయన 

కటట్డలనిన్యు ఆజఞ్లనిన్యు నీ జీవితదినములనిన్టను గైకొనుచు నీవు దీరాఘ్యుషమ్ంతుడవగునటుల్ 

మీరు సావ్ధీనపరచుకొనుటకు ఏరు దాటి వెళుల్చునన్ దేశమందు మీరు జరుపుకొనుటకు మీకు 

బోధింపవలెనని మీ దేవుడైన యెహోవా ఆజాఞ్పించిన ధరమ్మంతయు అనగా కటట్డలు విధులు ఇవే. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 11:18 => కాబటిట్ మీరు ఈ నా మాటలను మీ హృదయములోను మీ 

మనసుస్లోను ఉంచుకొని వాటిని మీచేతులమీద సూచనలుగా కటుట్కొనవలెను. అవి మీ కనున్లనడుమ 

బాసికములుగా ఉండవలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 26:13 => నీవు నీ దేవుడైన యెహోవా సనిన్ధిని నీవు నాకాజాఞ్పించిన నీ 

ఆజఞ్లనిన్టి చొపుప్న నా యింటనుండి పర్తిషిట్తమైనదానిని తీసివేసి, లేవీయులకును పరదేశులకును 

తండిర్లేనివారికిని విధవరాండర్కును నేనిచిచ్యునాన్ను. నీ ఆజఞ్లలో దేనిని నేను మీరలేదు, దేనిని 

మరచిపోలేదు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 32:46 => మరల వారితో ఇటల్నెను మీతో సాక్షయ్ముగా నేడు నేను పలికిన 

మాటలనిన్టిని మీ మనసుస్లలో పెటుట్కొని, మీ సంతతివారు ఈ ధరమ్శాసత్ర వాకయ్ములనిన్టిని 

అనుసరించి నడుచుకొనవలెనని వారికాజాఞ్పింపవలెను. 
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దివ్తీయోపదేశకాండము 32:47 => ఇది మీకు నిరరథ్కమైన మాటకాదు, ఇది మీకు జీవమే. మరియు 

మీరు సావ్ధీనపరచుకొనుటకు యొరాద్నును దాటబోవుచునన్ దేశములో దీనినిబటిట్ మీరు 

దీరాఘ్యుషమ్ంతులగుదురు. 

యెహోషువ 1:8 => ఈ ధరమ్శాసత్రగర్ంథమును నీవు బోధింపక తపిప్పోకూడదు. దానిలో వార్యబడిన 

వాటనిన్టి పర్కారము చేయుటకు నీవు జాగర్తత్పడునటుల్ దివారాతర్ము దాని ధాయ్నించిన యెడల నీ 

మారగ్మును వరిధ్లల్జేసికొని చకక్గా పర్వరిత్ంచెదవు. 

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

ననుసరించినయెడల నీవు ఏ పని పూనుకొనినను ఎకక్డ తిరిగినను అనిన్టిలో వివేకముగా 

నడుచుకొందువు. మోషే ధరమ్శాసత్రములో వార్యబడియునన్ దేవుని కటట్డలను ఆయన నియమించిన 

ధరమ్మంతటిని ఆయన నాయ్య విధులను శాసనములను గైకొనుము; 

1 దినవృతాత్ంతములు 28:8 => కాబటిట్ మీరు ఈ మంచిదేశమును సావ్సథ్య్ముగా అనుభవించి, మీ 

తరువాత మీ సంతతివారికి శాశవ్తసావ్సథ్య్ముగా దానిని అపప్గించునటుల్ మీ దేవుడైన యెహోవా 

మీకిచిచ్న యాజఞ్లనిన్యు ఎటిట్వో తెలిసికొని వాటిని గైకొనుడి అని యెహోవా సమాజమునకు చేరిన 

ఇశార్యేలీయులందరు చూచుచుండగను మన దేవుడు ఆలకించుచుండగను నేను మిముమ్ను హెచచ్రిక 

చేయుచునాన్ను. 

కీరత్నలు 32:8 => నీకు ఉపదేశము చేసెదను నీవు నడవవలసిన మారగ్మును నీకు బోధించెదను 

నీమీద దృషిట్యుంచి నీకు ఆలోచన చెపెప్దను  

కీరత్నలు 40:8 => నా దేవా, నీ చితత్ము నెరవేరుచ్ట నాకు సంతోషము నీ ధరమ్శాసత్రము నా 

ఆంతరయ్ములోనునన్ది. 

కీరత్నలు 103:18 => ఆయన కృప యుగయుగములు నిలుచును ఆయన నీతి వారికి పిలల్పిలల్ 

తరమున నిలుచును. 

కీరత్నలు 119:141 => నేను అలుప్డను నిరాకరింపబడినవాడను అయినను నీ ఉపదేశములను నేను 

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

తొటిర్లుల్టకు కారణమేమియులేదు 

సామెతలు 2:1 => నా కుమారుడా, నీవు నా మాటలనంగీకరించి నా ఆజఞ్లను నీయొదద్ 

దాచుకొనినయెడల 

సామెతలు 3:21 => నా కుమారుడా, లెసస్యైన జాఞ్నమును వివేచనను భదర్ము చేసికొనుము వాటిని 

నీ కనున్ల ఎదుటనుండి తొలగిపోనియయ్కుము  

సామెతలు 4:4 => ఆయన నాకు బోధించుచు నాతో ఇటల్నెను నీ హృదయము పటుట్దలతో నా 

మాటలను పటుట్కొననిముమ్ నా ఆజఞ్లను గైకొనినయెడల నీవు బర్తుకుదువు. 

సామెతలు 7:1 => నా కుమారుడా, నా మాటలను మనసుస్న నుంచుకొనుము నా ఆజఞ్లను నీయొదద్ 

దాచిపెటుట్కొనుము.  

సామెతలు 10:17 => ఉపదేశము నంగీకరించువాడు జీవమారగ్ములో ఉనాన్డు గదిద్ంపునకు 

లోబడనివాడు తోర్వ తపుప్ను. 

సామెతలు 19:16 => ఆజఞ్ను గైకొనువాడు తనున్ కాపాడుకొనువాడు తన పర్వరత్న విషయమై 

అజాగర్తగా నుండువాడు చచుచ్ను. 

సామెతలు 22:17 => చెవి యొగిగ్ జాఞ్నుల ఉపదేశము ఆలకింపుము నేను కలుగజేయు తెలివిని 

పొందుటకు మనసుస్నిముమ్. 

సామెతలు 28:7 => ఉపదేశము నంగీకరించు కుమారుడు బుదిధ్గలవాడు తుంటరుల సహవాసము 

చేయువాడు తన తండిర్కి అపకీరిత్ తెచుచ్ను. 

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

మనసుస్తో వాకయ్ము విని దానిని అవలంబించి ఓపికతో ఫలించువారు. 

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

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

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

సంపూరణ్మునైయునన్ దేవుని చితత్మేదో పరీకిష్ంచి తెలిసికొనునటుల్ మీ మనసుస్ మారి 

నూతనమగుటవలన రూపాంతరము పొందుడి.  

1 కొరిందీయులకు 15:2 => మీరు దానిని అంగీకరించితిరి, దానియందే నిలిచియునాన్రు. మీ 

విశావ్సము వయ్రథ్మైతేనేగాని, నేను ఏ ఉపదేశరూపముగా సువారత్ మీకు పర్కటించితినో ఆ 

ఉపదేశమును మీరు గటిట్గా పటుట్కొనియునన్యెడల ఆ సువారత్వలననే మీరు రక్షణ 

పొందువారైయుందురు. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 2:11 => తన రాజయ్మునకును మహిమకును మిముమ్ను పిలుచుచునన్ 

దేవునికి తగినటుట్గా మీరు నడుచుకొనవలెనని మేము మీలో పర్తివానిని హెచచ్రించుచు, ధైరయ్పరచుచు 

సాక్షయ్మిచుచ్చు, 

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

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

నినున్ గదిద్ంచినపుప్డు విసుకకుము 

వచనము 5 

నీ సవ్బుదిధ్ని ఆధారము చేసికొనక నీ పూరణ్హృదయముతో యెహోవాయందు నమమ్కముంచుము 

సామెతలు 3:16 => దాని కుడిచేతిలో దీరాఘ్యువును దాని యెడమచేతిలో ధనఘనతలును ఉనన్వి. 

సామెతలు 4:10 => నా కుమారుడా, నీవు ఆలకించి నా మాటల నంగీకరించినయెడల నీవు 

దీరాఘ్యుషమ్ంతుడవగుదువు. 

సామెతలు 9:11 => నావలన నీకు దీరాఘ్యువు కలుగును నీవు జీవించు సంవతస్రములు 

అధికములగును. 

యోబు 5:26 => వాటి కాలమున ధానయ్పుపనలు ఇలుల్ చేరునటుల్ పూరణ్వయసుస్గలవాడవై నీవు 

సమాధికి చేరెదవు. 
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కీరత్నలు 34:11 => పిలల్లారా, మీరు వచిచ్ నా మాట వినుడి. యెహోవాయందలి భయభకుత్లు మీకు 

నేరెప్దను. 

కీరత్నలు 34:12 => బర్తుక గోరువాడెవడైన నునాన్డా? మేలునొందుచు అనేక దినములు బర్తుక 

గోరువాడెవడైన నునాన్డా? 

కీరత్నలు 34:13 => చెడ డ్ మాటలు పలుకకుండ నీ నాలుకను కపటమైన మాటలు పలుకకుండ నీ 

పెదవులను కాచుకొనుము. 

కీరత్నలు 34:14 => కీడు చేయుట మాని మేలు చేయుము సమాధానము వెదకి దాని వెంటాడుము. 

కీరత్నలు 91:16 => దీరాఘ్యువుచేత అతనిని తృపిత్పరచెదను నా రక్షణ అతనికి చూపించెదను. 

కీరత్నలు 128:6 => నీ పిలల్ల పిలల్లను నీవు చూచెదవు. ఇశార్యేలుమీద సమాధానముండును గాక. 

ఎఫెసీయులకు 6:1 => పిలల్లారా, పర్భువునందు మీ తలిదండుర్లకు విధేయులై యుండుడి; ఇది 

ధరమ్మే. 

ఎఫెసీయులకు 6:2 => నీకు మేలు కలుగునటుల్ నీ తండిర్ని తలిల్ని సనామ్నింపుము,  

ఎఫెసీయులకు 6:3 => అపుప్డు నీవు భూమిమీద దీరాఘ్యుషమ్ంతుడవగువుదు, ఇది వాగాద్నముతో 

కూడిన ఆజఞ్లలో మొదటిది. 

1 తిమోతి 4:8 => శరీర సంబంధమైన సాధకము కొంచెము మటుట్కే పర్యోజనకరమవును గాని 

దైవభకిత్ యిపప్టి జీవము విషయములోను రాబోవు జీవము విషయములోను వాగాద్నముతో 

కూడినదైనందున అది అనిన్ విషయములలో పర్యోజనకరమవును. 

కీరత్నలు 21:4 => ఆయుసుస్ నిమమ్ని అతడు నినున్ వరమడుగగా నీవు దానిని అతని కనుగర్హించి 

యునాన్వు సదాకాలము నిలుచు దీరాఘ్యువు నీవు దయచేసియునాన్వు. 

సామెతలు 3:17 => దాని మారగ్ములు రమయ్మారగ్ములు దాని తోర్వలనిన్యు కేష్మకరములు. 

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

తొటిర్లుల్టకు కారణమేమియులేదు 
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యెషయా 32:17 => నీతి సమాధానము కలుగజేయును నీతివలన నితయ్మును నిమమ్ళము నిబబ్రము 

కలుగును. అపుప్డు నా జనుల విశర్మ సథ్లమునందును ఆశర్య సాథ్నములయందును సుఖకరమైన 

నివాసములయందును నివసించెదరు  

యెషయా 57:19 => వారిలో కృతజఞ్తాబుదిధ్ పుటిట్ంచుచు దూరసుథ్లకును సమీపసుథ్లకును 

సమాధానము సమాధానమని చెపిప్ నేనే వారిని సవ్సథ్పరచెదనని యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డు.  

యెషయా 57:20 => భకిత్హీనులు కదలుచునన్ సముదర్మువంటివారు అది నిమమ్ళింపనేరదు దాని 

జలములు బురదను మైలను పైకివేయును.  

యెషయా 57:21 => దుషు ట్లకు నెమమ్దియుండదని నా దేవుడు సెలవిచుచ్చునాన్డు. 

రోమీయులకు 5:1 => కాబటిట్ విశావ్సమూలమున మనము నీతిమంతులముగా తీరచ్బడి, మన 

పర్భువైన యేసుకీర్సుత్దావ్రా దేవునితో సమాధానము కలిగియుందము 

రోమీయులకు 14:17 => దేవుని రాజయ్ము భోజనమును పానమును కాదుగాని, నీతియు 

సమాధానమును పరిశుదాధ్తమ్యందలి ఆనందమునై యునన్ది. 

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

నిరీక్షణకరత్యగు దేవుడు విశావ్సము దావ్రా సమసాత్నందముతోను సమాధానముతోను మిముమ్ను 

నింపునుగాక. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 6:2 => నీ దేవుడైన యెహోవాకు భయపడి, నేను నీకాజాఞ్పించు ఆయన 

కటట్డలనిన్యు ఆజఞ్లనిన్యు నీ జీవితదినములనిన్టను గైకొనుచు నీవు దీరాఘ్యుషమ్ంతుడవగునటుల్ 

మీరు సావ్ధీనపరచుకొనుటకు ఏరు దాటి వెళుల్చునన్ దేశమందు మీరు జరుపుకొనుటకు మీకు 

బోధింపవలెనని మీ దేవుడైన యెహోవా ఆజాఞ్పించిన ధరమ్మంతయు అనగా కటట్డలు విధులు ఇవే. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 11:9 => యెహోవా వారికిని వారి సంతానమునకును దయచేసెదనని మీ 

పితరులతో పర్మాణము చేసిన దేశమున, అనగా పాలు తేనెలు పర్వహించు దేశమున మీరు 

దీరాఘ్యుషమ్ంతులగునటుల్ను నేను ఈ దినమున మీకాజాఞ్పించు ఆజఞ్లననిన్టిని మీరు గైకొనవలెను. 
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దివ్తీయోపదేశకాండము 11:21 => ఆలాగు చేసినయెడల యెహోవా మీ పితరులకిచెచ్దనని 

పర్మాణము చేసిన దేశమున మీ దినములును మీ సంతతివారి దినములును భూమికి పైగా ఆకాశము 

నిలుచునంతకాలము విసత్రించును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 32:47 => ఇది మీకు నిరరథ్కమైన మాటకాదు, ఇది మీకు జీవమే. మరియు 

మీరు సావ్ధీనపరచుకొనుటకు యొరాద్నును దాటబోవుచునన్ దేశములో దీనినిబటిట్ మీరు 

దీరాఘ్యుషమ్ంతులగుదురు. 

1 రాజులు 3:14 => మరియు నీ తండిర్యైన దావీదు నా మారగ్ములలో నడచి నా కటట్డలను నేను 

నియమించిన ధరమ్మంతటిని గైకొనినటుల్ నీవు నడచి వాటిని గైకొనినయెడల నినున్ 

దీరాఘ్యుషమ్ంతునిగా చేసెదను అనెను. 

సామెతలు 10:17 => ఉపదేశము నంగీకరించువాడు జీవమారగ్ములో ఉనాన్డు గదిద్ంపునకు 

లోబడనివాడు తోర్వ తపుప్ను. 

సామెతలు 10:27 => యెహోవాయందు భయభకుత్లు కలిగియుండుట దీరాఘ్యువునకు కారణము 

భకిత్హీనుల ఆయుసుస్ తకుక్వైపోవును. 

1 పేతురు 3:10 => జీవమును పేర్మించి మంచి దినములు చూడగోరు వాడు చెడ డ్దాని పలుకకుండ 

తన నాలుకను, కపటపు మాటలు చెపప్కుండ తన పెదవులను కాచుకొనవలెను. 

వచనము 6 

నీ పర్వరత్న అంతటియందు ఆయన అధికారమునకు ఒపుప్కొనుము అపుప్డు ఆయన నీ తోర్వలను 

సరాళము చేయును.  

సామెతలు 16:6 => కృపాసతయ్ములవలన దోషమునకు పార్యశిచ్తత్ము కలుగును యెహోవాయందు 

భయభకుత్లు కలిగియుండుటవలన మనుషుయ్లు చెడుతనమునుండి తొలగిపోవుదురు. 

సామెతలు 20:28 => కృపాసతయ్ములు రాజును కాపాడును కృపవలన అతడు తన సింహాసనమును 

సిథ్రపరచుకొనును. 
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2 సమూయేలు 15:20 => నినన్నే వచిచ్న నీకు, ఎకక్డికి పోవుదుమో తెలియకయునన్ మాతోకూడ 

ఈ తిరుగులాట యెందుకు? నీవు తిరిగి నీ సహోదరులను తోడుకొనిపొముమ్; కృపాసతయ్ములు నీకు 

తోడుగా ఉండును గాక యని చెపప్గా 

కీరత్నలు 25:10 => ఆయన చేసిన నిబంధనను ఆయన నియమించిన శాసనములను గైకొనువారి 

విషయములో యెహోవా తోర్వలనిన్యు కృపా సతయ్మయములై యునన్వి  

హోషేయ 4:1 => ఇశార్యేలు వారలారా, యెహోవా మాట ఆలకించుడి. సతయ్మును కనికరమును 

దేవునిగూరిచ్న జాఞ్నమును దేశమందు లేకపోవుట చూచి యెహోవా దేశనివాసులతో 

వాయ్జెయ్మాడుచునాన్డు. 

మీకా 7:18 => తన సావ్సథ్య్ములో శేషించినవారి దోషమును పరిహరించి, వారు చేసిన 

అతికర్మముల విషయమై వారిని క్షమించు దేవుడవైన నీతో సముడైన దేవుడునాన్డా? ఆయన 

కనికరము చూపుటయందు సంతోషించువాడు గనుక నిరంతరము కోపముంచడు. 

మీకా 7:19 => ఆయన మరల మనయందు జాలిపడును, మన దోషములను అణచివేయును, వారి 

పాపములనిన్టిని సముదర్పు అగాధములలో నీవు పడవేతువు. 

మీకా 7:20 => పూరవ్కాలమున నీవు మా పితరులైన అబార్హాము యాకోబులకు పర్మాణము చేసిన 

సతయ్మును కనికరమును నీవు అనుగర్హింతువు. 

మలాకీ 2:6 => సతయ్ముగల ధరమ్శాసత్రము బోధించుచు దురోభ్ధ నేమాతర్మును చేయక 

సమాధానమును బటిట్యు యథారథ్తను బటిట్యు ననన్నుసరించి నడచుకొనువారై, దోషమునుండి 

యనేకులను తిర్పిప్రి. 

మతత్యి 23:23 => అయోయ్, వేషధారులైన శాసుత్ర్లారా, పరిసయుయ్లారా, మీరు పుదీనాలోను 

సోపులోను జీలకఱఱ్లోను పదియవ వంతు చెలిల్ంచి, ధరమ్శాసత్రములో పర్ధానమైన విషయములను, 

అనగా నాయ్యమును కనికరమును విశావ్సమును విడిచిపెటిట్తిరి. వాటిని మానక వీటిని 

చేయవలసియుండెను 

ఎఫెసీయులకు 5:1 => కావున మీరు పిర్యులైన పిలల్లవలె దేవునిపోలి నడుచుకొనుడి. 
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ఎఫెసీయులకు 5:2 => కీర్సుత్ మిముమ్ను పేర్మించి, పరిమళ వాసనగా ఉండుటకు మనకొరకు 

తనున్తాను దేవునికి అరప్ణముగాను బలిగాను అపప్గించుకొనెను; ఆలాగుననే మీరును పేర్మగలిగి 

నడుచుకొనుడి. 

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

కనబడుచునన్ది. 

సామెతలు 6:21 => వాటిని ఎలల్పుప్డు నీ హృదయమునందు ధరించుకొనుము నీ మెడచుటుట్ వాటిని 

కటుట్కొనుము. 

సామెతలు 7:3 => నీ వేర్ళల్కు వాటిని కటుట్కొనుము నీ హృదయమను పలకమీద వాటిని 

వార్సికొనుము 

నిరగ్మకాండము 13:9 => యెహోవా ధరమ్శాసత్రము నీ నోట నుండునటుల్ బలమైన చేతితో యెహోవా 

ఐగుపుత్లోనుండి నినున్ బయటికి రపిప్ంచెననుటకు, ఈ ఆచారము నీ చేతిమీద నీకు సూచనగాను నీ 

కనున్ల మధయ్ జాఞ్పకారథ్ముగా ఉండును.  

దివ్తీయోపదేశకాండము 6:8 => అవి నీ కనున్ల నడుమ బాసికమువలె ఉండవలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 11:18 => కాబటిట్ మీరు ఈ నా మాటలను మీ హృదయములోను మీ 

మనసుస్లోను ఉంచుకొని వాటిని మీచేతులమీద సూచనలుగా కటుట్కొనవలెను. అవి మీ కనున్లనడుమ 

బాసికములుగా ఉండవలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 11:19 => నీవు నీ యింట కూరుచ్ండునపుప్డు తోర్వను నడుచునపుప్డు 

పండుకొనునపుప్డు లేచునపుప్డు వాటినిగూరిచ్ మాటలాడుచు వాటిని మీ పిలల్లకు నేరిప్ 

దివ్తీయోపదేశకాండము 11:20 => నీ యింటి దావ్రబంధములమీదను నీ గవునులమీదను వాటిని 

వార్యవలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 11:21 => ఆలాగు చేసినయెడల యెహోవా మీ పితరులకిచెచ్దనని 

పర్మాణము చేసిన దేశమున మీ దినములును మీ సంతతివారి దినములును భూమికి పైగా ఆకాశము 

నిలుచునంతకాలము విసత్రించును. 
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కీరత్నలు 119:11 => నీ యెదుట నేను పాపము చేయకుండునటుల్ నా హృదయములో నీ వాకయ్ము 

ఉంచుకొనియునాన్ను. 

యిరిమ్యా 17:1 => వారి కుమారులు తాము కటిట్న బలిపీఠములను, పర్తి పచచ్ని చెటుట్కిర్ందనునన్ 

దేవతాసథ్ంభములను జాఞ్పకము చేసికొనుచుండగా 

2 కొరిందీయులకు 3:3 => రాతిపలకమీద గాని సిరాతో గాని వార్యబడక, మెతత్ని హృదయములు 

అను పలకలమీద జీవముగల దేవుని ఆతమ్తో, మా పరిచరయ్మూలముగా వార్యబడిన కీర్సుత్ పతిర్కయై 

యునాన్రని మీరు తేటపరచబడుచునాన్రు. 

హెబీర్యులకు 10:16 => ఏలాగనగా ఆ దినములైన తరువాత నేను వారితో చేయబోవు నిబంధన 

ఇదే నా ధరమ్విధులను వారి హృదయమునందుంచి వారి మనసుస్మీద వాటిని వార్యుదును అని 

చెపిప్న తరువాత  

ఆదికాండము 24:49 => కాబటిట్ నా యజమానునియెడల మీరు దయను నమమ్కమును 

కనుపరచినయెడల అదియైనను నాకు తెలియచెపుప్డి, లేనియెడల అదియైనను తెలియచెపుప్డి; అపుప్డు 

నేనెటు పోవలెనో అటు పోయెదననగా 

దివ్తీయోపదేశకాండము 4:9 => అయితే నీవు జాగర్తత్పడుము; నీవు కనున్లార చూచినవాటిని 

మరువక యుండునటుల్ను , అవి నీ జీవితకాలమంతయు నీ హృదయములోనుండి 

తొలగిపోకుండునటుల్ను, నీ మనసుస్ను బహు జాగర్తత్గా కాపాడుకొనుము. నీ కుమారులకును నీ 

కుమారుల కుమారులకును వాటిని నేరిప్ 

దివ్తీయోపదేశకాండము 33:24 => ఆషేరునుగూరిచ్ యిటల్నెను ఆషేరు తన సహోదరులకంటె 

ఎకుక్వగా ఆశీరవ్దింపబడును. అతడు తన సహోదరులకంటె కటాక్షము నొందును తన పాదములను 

తైలములో ముంచుకొనును.  

1 సమూయేలు 2:26 => బాలుడగు సమూయేలు ఇంకను ఎదుగుచు యెహోవా దయ యందును 

మనుషుయ్ల దయ యందును వరిధ్లుల్చుండెను.  

1 సమూయేలు 20:8 => నీ దాసుడనైన నాకు ఒక ఉపకారము చేయవలెను; ఏమనగా యెహోవా 

పేరట నీతో నిబంధన చేయుటకై నీవు నీ దాసుడనైన ననున్ రపిప్ంచితివి; నాయందు దోషమేమైన 

Page  of 197 2507



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   !"త$

ఉండినయెడల నీ తండిర్యొదద్కు ననెన్ందుకు తోడుకొనిపోదువు? నీవే ననున్ చంపుమని 

యోనాతానునొదద్ మనవి చేయగా 

2 దినవృతాత్ంతములు 9:7 => నీ సేవకుల భాగయ్ము మంచిది, ఎలల్పుప్డును నీ సముఖమున నిలిచి నీ 

జాఞ్నసంభాషణ వినుచుండు నీ సేవకులైన వీరి భాగయ్ము మంచిది. 

సామెతలు 4:21 => నీ కనున్ల యెదుటనుండి వాటిని తొలగిపోనియయ్కుము నీ హృదయమందు 

వాటిని భదర్ము చేసికొనుము.  

దానియేలు 6:3 => ఈ దానియేలు అతిశేర్షఠ్మైన బుదిధ్గలవాడై పర్ధానులలోను అధిపతులలోను 

పర్ఖాయ్తి నొందియుండెను గనుక రాజయ్మంతటిమీద అతని నియమింపవలెనని రాజుదేద్శించెను. 

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

రక్షరేకులు వెడలుప్గాను తమ చెంగులు పెదద్విగాను చేయుదురు; 

లూకా 1:63 => అతడు వార్తపలక తెమమ్ని వాని పేరు యోహానని వార్సెను; అందుకు వారందరు 

ఆశచ్రయ్పడిరి. 

లూకా 2:52 => యేసు జాఞ్నమందును, వయసుస్నందును, దేవుని దయయందును, మనుషుయ్ల 

దయయందును వరిధ్లుల్ చుండెను. 

వచనము 7 

నేను జాఞ్నిని గదా అని నీవనుకొనవదుద్ యెహోవాయందు భయభకుత్లు గలిగి చెడుతనము 

విడిచిపెటుట్ము 

ఆదికాండము 39:2 => యెహోవా యోసేపునకు తోడైయుండెను గనుక అతడు వరిధ్లుల్చు తన 

యజమానుడగు ఆ ఐగుపీత్యుని యింట నుండెను. 

ఆదికాండము 39:3 => యెహోవా అతనికి తోడైయుండెననియు, అతడు చేసినదంతయు 

అతనిచేతిలో యెహోవా సఫలము చేసెననియు అతని యజమానుడు చూచినపుప్డు 
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ఆదికాండము 39:4 => యోసేపు మీద అతనికి కటాక్షము కలిగెను గనుక అతనియొదద్ పరిచరయ్ 

చేయువాడాయెను. మరియు అతడు తన యింటిమీద విచారణకరత్గా అతని నియమించి తనకు 

కలిగినదంతయు అతనిచేతికపప్గించెను. 

ఆదికాండము 39:21 => అయితే యెహోవా యోసేపునకు తోడైయుండి, అతనియందు కనికరపడి 

అతనిమీద ఆ చెరసాల యొకక్ అధిపతికి కటాక్షము కలుగునటుల్ చేసెను. 

1 సమూయేలు 2:26 => బాలుడగు సమూయేలు ఇంకను ఎదుగుచు యెహోవా దయ యందును 

మనుషుయ్ల దయ యందును వరిధ్లుల్చుండెను.  

కీరత్నలు 111:10 => యెహోవాయందలి భయము జాఞ్నమునకు మూలము ఆయన శాసనముల 

ననుసరించు వారందరు మంచి వివేకము గలవారు. ఆయనకు నితయ్ము సోత్తర్ము కలుగుచునన్ది. 

దానియేలు 1:9 => దేవుడు నపుంసకుల యధిపతి దృషిట్కి దానియేలునకు కృపాకటాక్షమునొంద 

ననుగర్హించెను గనుక నపుంసకుల యధిపతి దానియేలుతో ఇటల్నెను 

లూకా 2:52 => యేసు జాఞ్నమందును, వయసుస్నందును, దేవుని దయయందును, మనుషుయ్ల 

దయయందును వరిధ్లుల్ చుండెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:47 => ఆనందముతోను నిషక్పటమైన హృదయముతోను ఆహారము 

పుచుచ్కొనుచుండిరి. మరియు పర్భువు రక్షణ పొందుచునన్వారిని అనుదినము వారితో చేరుచ్చుండెను. 

రోమీయులకు 14:18 => ఈ విషయమందు కీర్సుత్నకు దాసుడైనవాడు దేవునికి ఇషు ట్డును 

మనుషుయ్ల దృషిట్కి యోగుయ్డునై యునాన్డు. 

యెహోషువ 1:7 => అయితే నీవు నిబబ్రము గలిగి జాగర్తత్పడి బహు ధైరయ్ముగానుండి, నా 

సేవకుడైన మోషే నీకు ఆజాఞ్పించిన ధరమ్శాసత్రమంతటి చొపుప్న చేయవలెను. నీవు నడుచు పర్తి 

మారగ్మున చకక్గా పర్వరిత్ంచునటుల్ నీవు దానినుండి కుడికి గాని యెడమకు గాని తొలగకూడదు. 

యెహోషువ 1:8 => ఈ ధరమ్శాసత్రగర్ంథమును నీవు బోధింపక తపిప్పోకూడదు. దానిలో వార్యబడిన 

వాటనిన్టి పర్కారము చేయుటకు నీవు జాగర్తత్పడునటుల్ దివారాతర్ము దాని ధాయ్నించిన యెడల నీ 

మారగ్మును వరిధ్లల్జేసికొని చకక్గా పర్వరిత్ంచెదవు. 
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కీరత్నలు 111:10 => యెహోవాయందలి భయము జాఞ్నమునకు మూలము ఆయన శాసనముల 

ననుసరించు వారందరు మంచి వివేకము గలవారు. ఆయనకు నితయ్ము సోత్తర్ము కలుగుచునన్ది. 

ఆదికాండము 6:8 => అయితే నోవహు యెహోవా దృషిట్యందు కృప పొందినవాడాయెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 33:24 => ఆషేరునుగూరిచ్ యిటల్నెను ఆషేరు తన సహోదరులకంటె 

ఎకుక్వగా ఆశీరవ్దింపబడును. అతడు తన సహోదరులకంటె కటాక్షము నొందును తన పాదములను 

తైలములో ముంచుకొనును.  

నెహెమాయ్ 2:5 => రాజుతో నీ సముఖమందు నేను దయపొందినయెడల, నా పితరుల 

సమాధులుండు పటట్ణమును తిరిగి కటుట్నటుల్గా ననున్ యూదా దేశమునకు పంపుడని 

వేడుకొనుచునాన్నని నేను మనవి చేసితిని. 

సామెతలు 13:15 => సుబుదిధ్ దయను సంపాదించును విశావ్సఘాతకుల మారగ్ము కషట్ము. 

సామెతలు 14:9 => మూఢులు చేయు అపరాధపరిహారారథ్బలి వారిని అపహాసయ్ము చేయును 

యథారథ్వంతులు ఒకరియందు ఒకరు దయచూపుదురు. 

సామెతలు 18:22 => భారయ్ దొరికినవానికి మేలు దొరికెను అటిట్వాడు యెహోవావలన అనుగర్హము 

పొందినవాడు. 

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

అందువలన అతని దృషిట్కి నేను కేష్మము నొందదగిన దాననైతిని. 

దానియేలు 6:3 => ఈ దానియేలు అతిశేర్షఠ్మైన బుదిధ్గలవాడై పర్ధానులలోను అధిపతులలోను 

పర్ఖాయ్తి నొందియుండెను గనుక రాజయ్మంతటిమీద అతని నియమింపవలెనని రాజుదేద్శించెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:10 => దయను జాఞ్నమును ఐగుపుత్ రాజైన ఫరోయెదుట అతనికి 

అనుగర్హించినందున ఫరో ఐగుపుత్నకును తన యింటికంతటికిని అతనిని అధిపతిగా నియమించెను. 

వచనము 8 

అపుప్డు నీ దేహమునకు ఆరోగయ్మును నీ యెముకలకు సతుత్వయు కలుగును. 
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సామెతలు 22:19 => నీవు యెహోవాను ఆశర్యించునటుల్ నీకు నీకే గదా నేను ఈ దినమున వీటిని 

ఉపదేశించియునాన్ను? 

యోబు 13:15 => ఇదిగో ఆయన ననున్ చంపినను, నేను ఆయన కొరకు కనిపెటుట్చునాన్ను. ఆయన 

సనిన్ధిని నా పర్వరత్న నాయ్యమని రుజువుపరతును. 

కీరత్నలు 37:3 => యెహోవాయందు నమిమ్కయుంచి మేలుచేయుము దేశమందు నివసించి సతయ్ము 

ననుసరించుము 

కీరత్నలు 37:5 => నీ మారగ్మును యెహోవాకు అపప్గింపుము నీవు ఆయనను నముమ్కొనుము 

ఆయన నీ కారయ్ము నెరవేరుచ్ను. 

కీరత్నలు 37:7 => యెహోవా యెదుట మౌనముగానుండి ఆయనకొరకు కనిపెటుట్కొనుము. తన 

మారగ్మున వరిథ్లుల్వాని చూచి వయ్సనపడకుము దురాలోచనలు నెరవేరుచ్కొనువాని చూచి 

వయ్సనపడకుము. 

కీరత్నలు 62:8 => జనులారా, యెలల్పుప్డు ఆయనయందు నమిమ్కయుంచుడి ఆయన సనిన్ధిని మీ 

హృదయములు కుమమ్రించుడి దేవుడు మనకు ఆశర్యము.(సెలా.) 

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

వారికి కేడెము 

కీరత్నలు 115:10 => అహరోను వంశసుథ్లారా, యెహోవాను నముమ్కొనుడి. ఆయన వారికి 

సహాయము వారికి కేడెము 

కీరత్నలు 115:11 => యెహోవాయందు భయభకుత్లు గలవారలారా యెహోవాయందు 

నమిమ్కయుంచుడి ఆయన వారికి సహాయము వారికి కేడెము. 

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

కొండవలెనుందురు. 

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

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

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

ఆశపెటుట్కొనునో వాడు ధనుయ్డు 

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

నముమ్కొనుచునాన్ను యెహోవా యెహోవాయే నాకు బలము ఆయనే నా కీరత్నకాసప్దము ఆయన నాకు 

రక్షణాధారమాయెను 

యెషయా 26:3 => ఎవనిమనసుస్ నీమీద ఆనుకొనునో వానిని నీవు పూరణ్శాంతిగలవానిగా 

కాపాడుదువు. ఏలయనగా అతడు నీయందు విశావ్సముంచియునాన్డు. 

యెషయా 26:4 => యెహోవా యెహోవాయే నితాయ్శర్యదురగ్ము యుగయుగములు యెహోవాను 

నముమ్కొనుడి. 

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

ఉండును. 

యిరిమ్యా 17:8 => వాడు జలములయొదద్ నాటబడిన చెటుట్వలె నుండును; అది కాలువల ఓరను 

దాని వేళుల్ తనున్ను; వెటట్ కలిగినను దానికి భయపడదు, దాని ఆకు పచచ్గానుండును, వరష్ములేని 

సంవతస్రమున చింతనొందదు కాపు మానదు. 

ఎఫెసీయులకు 1:12 => దేవుడు తన చితత్పర్కారమైన సంకలప్మునుబటిట్ మనలను ముందుగా 

నిరణ్యించి, ఆయనయందు సావ్సథ్య్ముగా ఏరప్రచెను. ఆయన తన చితాత్నుసారముగా చేసిన 

నిరణ్యము చొపుప్న సమసత్కారయ్ములను జరిగించుచునాన్డు. 

సామెతలు 3:7 => నేను జాఞ్నిని గదా అని నీవనుకొనవదుద్ యెహోవాయందు భయభకుత్లు గలిగి 

చెడుతనము విడిచిపెటుట్ము 

సామెతలు 23:4 => ఐశవ్రయ్ము పొంద పర్యాసపడకుము నీకు అటిట్ అభిపార్యము కలిగినను దాని 

విడిచిపెటుట్ము. 

సామెతలు 28:26 => తన మనసుస్ను నముమ్కొనువాడు బుదిధ్హీనుడు జాఞ్నముగా పర్వరిత్ంచువాడు 

తపిప్ంచుకొనును. 
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యిరిమ్యా 9:23 => యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు జాఞ్ని తన జాఞ్నమునుబటిట్యు శూరుడు 

తన శౌరయ్మునుబటిట్యు అతిశయింపకూడదు , ఐశవ్రయ్వంతుడు తన ఐశవ్రయ్మునుబటిట్ 

అతిశయింపకూడదు. 

యిరిమ్యా 10:23 => యెహోవా, తమ మారగ్ము నేరప్రచుకొనుట నరుల వశములో లేదనియు, 

మనుషుయ్లు తమ పర్వరత్నయందు సనామ్రగ్మున పర్వరిత్ంచుట వారి వశములో లేదనియు 

నేనెరుగుదును. 

రోమీయులకు 12:16 => ఏడుచ్వారితో ఏడువుడి; ఒకనితోనొకడు మనసుస్ కలిసియుండుడి. 

హెచుచ్వాటియందు మనసుస్ంచక తగుగ్వాటియందు ఆసకుత్లై యుండుడి . మీకు మీరే 

బుదిధ్మంతులమని అనుకొనవదుద్. 

1 కొరిందీయులకు 3:18 => ఎవడును తనున్తాను మోసపరచుకొనకూడదు. మీలో ఎవడైనను ఈ 

లోకమందు తాను జాఞ్నినని అనుకొనినయెడల, జాఞ్ని అగునటుట్ వెఱి ఱ్వాడు కావలెను. 

1 కొరిందీయులకు 3:19 => ఈ లోకజాఞ్నము దేవుని దృషిట్కి వెఱి ఱ్తనమే. జాఞ్నులను వారి 

కుయుకిత్లో ఆయన పటుట్కొనును;  

1 కొరిందీయులకు 3:20 => మరియు జాఞ్నుల యోచనలు వయ్రథ్ములని పర్భువునకు తెలియును అని 

వార్యబడియునన్ది. 

1 కొరిందీయులకు 8:1 => విగర్హములకు బలిగా అరిప్ంచిన వాటి విషయము: మనమందరము 

జాఞ్నము గలవారమని యెరుగుదుము. జాఞ్నము ఉపొప్ంగజేయును గాని పేర్మ కేష్మాభివృదిధ్ 

కలుగజేయును. 

1 కొరిందీయులకు 8 :2 => ఒకడు తనకేమైనను తెలియుననుకొనియుంటే , తాను 

తెలిసికొనవలసినటుట్ ఇంకను ఏమియు తెలిసికొనినవాడు కాడు. 

ఆదికాండము 19:20 => ఇదిగో పారిపోవుటకు ఈ ఊరు సమీపములో ఉనన్ది, అది చినన్ది, 

ననన్కక్డికి తపిప్ంచుకొని పోనిముమ్ అది చినన్ది గదా, నేను బర్దుకుదునని చెపిప్నపుప్డు 

ఆదికాండము 24:7 => నా తండిర్ యింటనుండియు నేను పుటిట్న దేశమునుండియు ననున్ తెచిచ్ 

నాతో మాటలాడి నీ సంతానమునకు ఈ దేశమునిచెచ్దనని పర్మాణము చేసి నాతో చెపిప్న పరలోకపు 
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దేవుడగు యెహోవా తన దూతను నీకు ముందుగా పంపును; అకక్డనుండి నీవు నా కుమారునికి 

భారయ్ను తీసికొనివచెచ్దవు. 

ఆదికాండము 24:48 => నా తలవంచి యెహోవాకు మొర్కిక్, అబార్హామను నా యజమానుని 

దేవుడైన యెహోవాను సోత్తర్ము చేసితిని; ఏలయనగా ఆయన నా యజమానుని యొకక్ సహోదరుని 

కుమారెత్ను అతని కుమారునికి తీసికొనునటుల్ సరియైన మారగ్మందు ననున్ నడిపించెను. 

సంఖాయ్కాండము 9:8 => మోషే నిలువుడి; మీ విషయములో యెహోవా యేమి సెలవిచుచ్నో నేను 

తెలిసికొందునని వారితో అనెను. 

సంఖాయ్కాండము 9:22 => ఆ మేఘము రెండుదినములుగాని, ఒక నెలగాని, యేడాదిగాని తడవుచేసి 

మందిరముమీద నిలిచినయెడల ఇశార్యేలీయులు పర్యాణము చేయక తమ గుడారములలో నిలిచిరి. 

అది ఎతత్బడినపుప్డు వారు పర్యాణము చేసిరి. 

సంఖాయ్కాండము 27:5 => అపుప్డు మోషే వారికొరకు యెహోవా సనిన్ధిని మనవిచేయగా 

దివ్తీయోపదేశకాండము 6:6 => నేడు నేను నీకాజాఞ్పించు ఈ మాటలు నీ హృదయములో 

ఉండవలెను. 

యెహోషువ 9:14 => ఇశార్యేలీయులు యెహోవాచేత సెలవుపొందకయే వారి ఆహారములో కొంత 

పుచుచ్కొనగా 

నాయ్యాధిపతులు 13:8 => అందుకు మానోహ నా పర్భువా, నీవు పంపిన దైవజనుడు మరల 

మాయొదద్కువచిచ్, పుటట్బోవు ఆ బిడ డ్కు మేము ఏమేమి చేయవలెనో దానిని మాకు నేరుప్నటుల్ 

దయచేయుమని యెహోవాను వేడుకొనగా 

నాయ్యాధిపతులు 20:28 => అహరోను మనుమడును ఎలియాజరు కుమారుడునైన ఫీనెహాసు ఆ 

దినములలో దానియెదుట నిలుచువాడు . ఇశార్యేలీయులు మరలమా సహోదరులైన 

బెనాయ్మీనీయులతో యుదధ్మునకు పోదుమా, మానుదుమా? అని యెహోవా యొదద్ విచారణచేయగా 

యెహోవా వెళుల్డి రేపు నీచేతికి వారిని అపప్గించెదనని సెలవిచెచ్ను. 

నాయ్యాధిపతులు 21:25 => ఆ దినములలో ఇశార్యేలీయులకు రాజు లేడు; పర్తివాడును తన తన 

ఇషాట్నుసారముగా పర్వరిత్ంచుచు వచెచ్ను.  
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1 సమూయేలు 23:2 => అంతట దావీదు నేను వెళి ల్ యీ ఫిలిషీత్యులను హతము చేయుదునా అని 

యెహోవా యొదద్ విచారణ చేయగా యెహోవా నీవు వెళి ల్ ఫిలిషీత్యులను హతముచేసి కెయీలాను 

రకిష్ంచుమని దావీదునకు సెలవిచెచ్ను. 

1 సమూయేలు 27:1 => తరువాత దావీదు నేను ఇకక్డ నిలుచుట మంచిది కాదు, ఏదో ఒక 

దినమున నేను సౌలుచేత నాశనమగుదును; నేను ఫిలిషీత్యుల దేశములోనికి తపిప్ంచుకొని 

పోవుదును, అపుప్డు సౌలు ఇశార్యేలీయుల సరిహదుద్లలో ననున్ వెదకుట మానుకొనును గనుక నేను 

అతని చేతిలోనుండి తపిప్ంచుకొందునని అనుకొని 

1 సమూయేలు 30:8 => నేను ఈ దండును తరిమినయెడల దాని కలిసికొందునా అని యెహోవా 

యొదద్ దావీదు విచారణ చేయగా యెహోవా తరుము, నిశచ్యముగా నీవు వారిని కలిసికొని తపప్క 

నీవారినందరిని దకిక్ంచుకొందువని సెలవిచెచ్ను. 

2 సమూయేలు 2:1 => ఇది జరిగిన తరువాత యూదా పటట్ణములలోనికి నేను పోదునా అని 

దావీదు యెహోవా యొదద్ విచారణ చేయగా పోవచుచ్నని యెహోవా అతనికి సెలవిచెచ్ను. నేను 

పోవలసిన సథ్లమేదని దావీదు మనవి చేయగా హెబోర్నుకు పొమమ్ని ఆయన సెలవిచెచ్ను. 

1 రాజులు 17:5 => అతడు పోయి యెహోవా సెలవుచొపుప్న యొరాద్నునకు ఎదురుగానునన్ కెరీతు 

వాగు దగగ్ర నివాసము చేసెను. 

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

ఇశార్యేలు రాజుతో అనగా 

2 దినవృతాత్ంతములు 1:7 => ఆ రాతిర్యందు దేవుడు సొలొమోనునకు పర్తయ్క్షమై నేను నీకు ఏమి 

ఇయయ్గోరుదువో దాని అడుగుమని సెలవియయ్గా 

కీరత్నలు 5:8 => యెహోవా, నాకొఱకు పొంచియునన్ వారిని బటిట్ నీ నీతాయ్నుసారముగా ననున్ 

నడిపింపుము నీ మారగ్మును నాకు సప్షట్ముగా కనుపరచుము. 

కీరత్నలు 25:9 => నాయ్యవిధులనుబటిట్ ఆయన దీనులను నడిపించును తన మారగ్మును దీనులకు 

నేరుప్ను. 
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కీరత్నలు 32:8 => నీకు ఉపదేశము చేసెదను నీవు నడవవలసిన మారగ్మును నీకు బోధించెదను 

నీమీద దృషిట్యుంచి నీకు ఆలోచన చెపెప్దను  

కీరత్నలు 43:3 => నీ వెలుగును నీ సతయ్మును బయలు దేరజేయుము; అవి నాకు తోర్వచూపును అవి 

నీ పరిశుదధ్ పరవ్తమునకును నీ నివాససథ్లములకును ననున్ తోడుకొని వచుచ్ను.  

కీరత్నలు 73:24 => నీ ఆలోచనచేత ననున్ నడిపించెదవు. తరువాత మహిమలో నీవు ననున్ 

చేరుచ్కొందువు 

కీరత్నలు 86:12 => నా పూరణ్హృదయముతో నేను నీకు కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచెదను నీ 

నామమును నితయ్ము మహిమపరచెదను. 

కీరత్నలు 143:8 => నీయందు నేను నమిమ్క యుంచియునాన్ను ఉదయమున నీ కృపావారత్ను నాకు 

వినిపింపుము నీ వైపు నా మనసుస్ నేనెతిత్కొనుచునాన్ను. నేను నడువవలసిన మారగ్ము నాకు 

తెలియజేయుము.  

యెషయా 30:21 => మీరు కుడి తటట్యినను ఎడమ తటట్యినను తిరిగినను ఇదే తోర్వ దీనిలో 

నడువుడి అని నీ వెనుకనుండి యొక శబద్ము నీ చెవులకు వినబడును. 

యిరిమ్యా 13:2 => కావున యెహోవా మాటచొపుప్న నేను నడికటుట్ ఒకటి కొని నడుమున 

కటుట్కొంటిని. 

దానియేలు 2:18 => తానును తన సేన్హితులును బబులోనులో తకిక్న జాఞ్నులతో కూడ 

నశింపకుండునటుల్ ఆ కలయొకక్ మరమ్విషయములో పరలోకమందునన్ దేవునివలన కటాక్షము 

పొందు నిమితత్మై ఆయనను వేడుకొనుడని వారిని హెచచ్రించెను. 

మతత్యి 1:20 => అతడు ఈ సంగతులనుగూరిచ్ ఆలోచించుకొనుచుండగా, ఇదిగో పర్భువు దూత 

సవ్పన్మందు అతనికి పర్తయ్క్షమై దావీదు కుమారుడవైన యోసేపూ, నీ భారయ్యైన మరియను 

చేరుచ్కొనుటకు భయపడకుము, ఆమె గరభ్ము ధరించునది పరిశుదాద్తమ్వలన కలిగినది; ఆమె యొక 

కుమారుని కనును; 

మతత్యి 2:20 => నీవు లేచి, శిశువును తలిల్ని తోడుకొని, ఇశార్యేలు దేశమునకు వెళుల్ము; 
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లూకా 9:50 => అందుకు యేసు మీరు వాని నాటంకపరచకుడి? మీకు విరోధి కానివాడు మీ 

పక్షమున నునన్వాడే అని అతనితో చెపెప్ను. 

యోహాను 2:8 => అపుప్డాయన వారితో మీరిపుప్డు ముంచి, విందు పర్ధానియొదద్కు 

తీసికొనిపొండని చెపప్గా, వారు తీసికొనిపోయిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 1:24 => ఇటల్ని పార్రథ్న చేసిరి అందరి హృదయములను ఎరిగియునన్ 

పర్భువా, 

రోమీయులకు 11:25 => సహోదరులారా, మీ దృషిట్కి మీరే బుదిధ్మంతులమని అనుకొనకుండునటుల్ 

ఈ మరమ్ము మీరు తెలిసికొనగోరుచునాన్ను. అదేమనగా, అనయ్జనుల పర్వేశము సంపూరణ్మగువరకు 

ఇశార్యేలునకు కఠిన మనసుస్ కొంతమటుట్కు కలిగెను. 

ఫిలిపీప్యులకు 3:15 => కాబటిట్ మనలో సంపూరుణ్లమైన వారమందరము ఈ తాతప్రయ్మే 

కలిగియుందము. అపుప్డు దేనిగూరిచ్యైనను మీకు వేరు తాతప్రయ్ము కలిగియునన్యెడల, అదియు 

దేవుడు మీకు బయలుపరచును. 

ఫిలిపీప్యులకు 4:6 => దేనినిగూరిచ్యు చింతపడకుడి గాని పర్తి విషయములోను పార్రథ్న 

విజాఞ్పనములచేత కృతజఞ్తాపూరవ్కముగా మీ వినన్పములు దేవునికి తెలియజేయుడి. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 3:11 => మన తండిర్యైన దేవుడును మన పర్భువైన యేసును మముమ్ను 

నిరాటంకముగా మీయొదద్కు తీసికొనివచుచ్ను గాక. 

యాకోబు 1:5 => మీలో ఎవనికైనను జాఞ్నము కొదువగా ఉనన్యెడల అతడు దేవుని అడుగవలెను, 

అపుప్డది అతనికి అనుగర్హింపబడును. ఆయన ఎవనిని గదిద్ంపక అందరికిని ధారాళముగ 

దయచేయువాడు.  

వచనము 9 

నీ రాబడి అంతటిలో పర్థమఫలమును నీ ఆసిత్లో భాగమును ఇచిచ్ యెహోవాను ఘనపరచుము. 

సామెతలు 16:3 => నీ పనుల భారము యెహోవామీద నుంచుము అపుప్డు నీ ఉదేద్శములు 

సఫలమగును. 

Page  of 207 2507



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   !"త$

సామెతలు 23:17 => పాపులను చూచి నీ హృదయమునందు మతస్రపడకుము నితయ్ము 

యెహోవాయందు భయభకుత్లు కలిగియుండుము. 

1 సమూయేలు 4:11 => మరియు దేవుని మందసము పటట్బడెను; అదికాకను హొఫీన్ ఫీనెహాసులను 

ఏలీ యొకక్ యిదద్రు కుమారులు హతులైరి. 

1 సమూయేలు 4:12 => ఆనాడే బెనాయ్మీనీయుడొకడు యుదధ్భూమిలోనుండి పరుగెతిత్వచిచ్, చినిగిన 

బటట్లతోను తలమీద ధూళితోను షిలోహులో పర్వేశించెను. 

1 సమూయేలు 30:8 => నేను ఈ దండును తరిమినయెడల దాని కలిసికొందునా అని యెహోవా 

యొదద్ దావీదు విచారణ చేయగా యెహోవా తరుము, నిశచ్యముగా నీవు వారిని కలిసికొని తపప్క 

నీవారినందరిని దకిక్ంచుకొందువని సెలవిచెచ్ను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 28:9 => సొలొమోనా, నా కుమారుడా, నీ తండిర్యొకక్ దేవుడైన యెహోవా 

అందరి హృదయములను పరిశోధించువాడును, ఆలోచనలనిన్టిని సంకలప్ములనిన్టిని ఎరిగినవాడునై 

యునాన్డు. నీవు ఆయనను తెలిసికొని హృదయపూరవ్కముగాను మనఃపూరవ్కముగాను ఆయనను 

సేవించుము,ఆయనను వెదకినయెడల ఆయన నీకు పర్తయ్క్షమగును, నీవు ఆయనను విసరిజ్ంచినయెడల 

ఆయన నినున్ నితయ్ముగా తోర్సివేయును. 

ఎజార్ 7:27 => యెరూషలేములో నుండు యెహోవా మందిరమును అలంకరించుటకు రాజునకు 

బుదిధ్ పుటిట్ంచినందునను, రాజును అతని మంతుర్లును రాజు యొకక్ మహాధిపతులును నాకు దయ 

అనుగర్హింపజేసినందునను, మన పితరుల దేవుడైన యెహోవాకు సోత్తర్ము కలుగును గాక. 

ఎజార్ 8:22 => మేలు కలుగజేయుటకై ఆయనను ఆశర్యించువారికందరికిని మా దేవుని హసత్ము 

తోడుగా ఉండును గాని, ఆయన హసత్మును ఆయన ఉగర్తయు ఆయనను విసరిజ్ంచు వారందరిమీదికి 

వచుచ్నని మేము రాజుతో చెపిప్యుంటిమి గనుక మారగ్మందునన్ శతుర్వుల విషయమై మాకు 

సహాయము చేయునటుల్ కాలబ్లమును రౌతులును రాజునొదద్ కావలెనని మనవి చేయుటకు సిగుగ్ నాకు 

తోచెను. 

ఎజార్ 8:23 => మేము ఉపవాసముండి ఆ సంగతినిబటిట్ మా దేవుని వేడుకొనగా ఆయన మా 

మనవిని అంగీకరించెను 
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నెహెమాయ్ 1:11 => యెహోవా చెవి యొగిగ్ నీ దాసుడనైన నా మొఱఱ్ను, నీ నామమును భయభకుత్లతో 

ఘనపరచుటయందు ఆనందించు నీ దాసుల మొఱఱ్ను ఆలకించి, ఈ దినమందు నీ దాసుని ఆలోచన 

సఫలపరచి , ఈ మనుషుయ్డు నాయందు దయచూపునటుల్ అనుగర్హించుమని నినున్ 

బతిమాలుకొనుచునాన్ను, అని పార్రిథ్ంచితిని. నేను రాజునకు గినెన్ అందించువాడనై యుంటిని. 

నెహెమాయ్ 2:4 => అపుప్డు రాజు ఏమి కావలసి నీవు మనవి చేయుచునాన్వని ననన్డుగగా, నేను 

ఆకాశమందలి దేవునికి పార్రథ్న చేసి 

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

సమసత్మును దేవుని మహిమకొరకు చేయుడి. 

2 కొరిందీయులకు 8:16 => మీ విషయమై నాకు కలిగిన యీ ఆసకిత్నే తీతు హృదయములో 

పుటిట్ంచిన దేవునికి సోత్తర్ము. 

ఫిలిపీప్యులకు 4:6 => దేనినిగూరిచ్యు చింతపడకుడి గాని పర్తి విషయములోను పార్రథ్న 

విజాఞ్పనములచేత కృతజఞ్తాపూరవ్కముగా మీ వినన్పములు దేవునికి తెలియజేయుడి. 

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

యేసుదావ్రా తండిర్యైన దేవునికి కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచుచు, సమసత్మును ఆయన పేరట చేయుడి. 

కొలొసస్యులకు 3:23 => పర్భువువలన సావ్సథ్య్మును పర్తిఫలముగా పొందుదుమని యెరుగుదురు 

గనుక, 

సామెతలు 16:9 => ఒకడు తాను చేయబోవునది హృదయములో యోచించుకొనును యెహోవా 

వాని నడతను సిథ్రపరచును 

కీరత్నలు 25:8 => యెహోవా ఉతత్ముడును యథారథ్వంతుడునై యునాన్డు కావున తన 

మారగ్మునుగూరిచ్ ఆయన పాపులకు ఉపదేశించును.  

కీరత్నలు 25:9 => నాయ్యవిధులనుబటిట్ ఆయన దీనులను నడిపించును తన మారగ్మును దీనులకు 

నేరుప్ను. 

కీరత్నలు 32:8 => నీకు ఉపదేశము చేసెదను నీవు నడవవలసిన మారగ్మును నీకు బోధించెదను 

నీమీద దృషిట్యుంచి నీకు ఆలోచన చెపెప్దను  
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యెషయా 30:21 => మీరు కుడి తటట్యినను ఎడమ తటట్యినను తిరిగినను ఇదే తోర్వ దీనిలో 

నడువుడి అని నీ వెనుకనుండి యొక శబద్ము నీ చెవులకు వినబడును. 

యెషయా 48:17 => నీ విమోచకుడును ఇశార్యేలు పరిశుదధ్ దేవుడునైన యెహోవా ఈలాగు 

సెలవిచుచ్చునాన్డు నీకు పర్యోజనము కలుగునటుల్ నీ దేవుడనైన యెహోవానగు నేనే నీకు ఉపదేశము 

చేయుదును నీవు నడవవలసిన తోర్వను నినున్ నడిపించుదును.  

యిరిమ్యా 10:23 => యెహోవా, తమ మారగ్ము నేరప్రచుకొనుట నరుల వశములో లేదనియు, 

మనుషుయ్లు తమ పర్వరత్నయందు సనామ్రగ్మున పర్వరిత్ంచుట వారి వశములో లేదనియు 

నేనెరుగుదును. 

యాకోబు 1:5 => మీలో ఎవనికైనను జాఞ్నము కొదువగా ఉనన్యెడల అతడు దేవుని అడుగవలెను, 

అపుప్డది అతనికి అనుగర్హింపబడును. ఆయన ఎవనిని గదిద్ంపక అందరికిని ధారాళముగ 

దయచేయువాడు.  

ఆదికాండము 24:7 => నా తండిర్ యింటనుండియు నేను పుటిట్న దేశమునుండియు ననున్ తెచిచ్ 

నాతో మాటలాడి నీ సంతానమునకు ఈ దేశమునిచెచ్దనని పర్మాణము చేసి నాతో చెపిప్న పరలోకపు 

దేవుడగు యెహోవా తన దూతను నీకు ముందుగా పంపును; అకక్డనుండి నీవు నా కుమారునికి 

భారయ్ను తీసికొనివచెచ్దవు. 

ఆదికాండము 24:12 => నా యజమానుడగు అబార్హాము దేవుడవైన యెహోవా, నేను వచిచ్న 

కారయ్మును తవ్రలో సఫలముచేసి నా యజమానుడగు అబార్హాము మీద అనుగర్హము చూపుము. 

ఆదికాండము 24:13 => చితత్గించుము, నేను ఈ నీళల్ ఊటయొదద్ నిలుచుచునాన్ను; ఈ ఊరివారి 

పిలల్లు నీళుల్ చేదుకొనుటకు వచుచ్చునాన్రు. 

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

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

యెహోవా నా యజమానుని బంధువుల యింటికి ననున్ నడిపించెననెను 
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ఆదికాండము 24:48 => నా తలవంచి యెహోవాకు మొర్కిక్, అబార్హామను నా యజమానుని 

దేవుడైన యెహోవాను సోత్తర్ము చేసితిని; ఏలయనగా ఆయన నా యజమానుని యొకక్ సహోదరుని 

కుమారెత్ను అతని కుమారునికి తీసికొనునటుల్ సరియైన మారగ్మందు ననున్ నడిపించెను. 

ఆదికాండము 35:3 => మనము లేచి బేతేలునకు వెళుల్దము; నాశర్మ దినమున నాకుతత్రమిచిచ్ నేను 

వెళి ల్న మారగ్మున నాకు తోడైయుండిన దేవునికి బలిపీఠమును అకక్డ కటెట్దనని చెపెప్ను. 

సంఖాయ్కాండము 9:8 => మోషే నిలువుడి; మీ విషయములో యెహోవా యేమి సెలవిచుచ్నో నేను 

తెలిసికొందునని వారితో అనెను. 

సంఖాయ్కాండము 9:22 => ఆ మేఘము రెండుదినములుగాని, ఒక నెలగాని, యేడాదిగాని తడవుచేసి 

మందిరముమీద నిలిచినయెడల ఇశార్యేలీయులు పర్యాణము చేయక తమ గుడారములలో నిలిచిరి. 

అది ఎతత్బడినపుప్డు వారు పర్యాణము చేసిరి. 

సంఖాయ్కాండము 27:5 => అపుప్డు మోషే వారికొరకు యెహోవా సనిన్ధిని మనవిచేయగా 

యెహోషువ 9:14 => ఇశార్యేలీయులు యెహోవాచేత సెలవుపొందకయే వారి ఆహారములో కొంత 

పుచుచ్కొనగా 

నాయ్యాధిపతులు 13:8 => అందుకు మానోహ నా పర్భువా, నీవు పంపిన దైవజనుడు మరల 

మాయొదద్కువచిచ్, పుటట్బోవు ఆ బిడ డ్కు మేము ఏమేమి చేయవలెనో దానిని మాకు నేరుప్నటుల్ 

దయచేయుమని యెహోవాను వేడుకొనగా 

నాయ్యాధిపతులు 20:28 => అహరోను మనుమడును ఎలియాజరు కుమారుడునైన ఫీనెహాసు ఆ 

దినములలో దానియెదుట నిలుచువాడు . ఇశార్యేలీయులు మరలమా సహోదరులైన 

బెనాయ్మీనీయులతో యుదధ్మునకు పోదుమా, మానుదుమా? అని యెహోవా యొదద్ విచారణచేయగా 

యెహోవా వెళుల్డి రేపు నీచేతికి వారిని అపప్గించెదనని సెలవిచెచ్ను. 

1 సమూయేలు 23:2 => అంతట దావీదు నేను వెళి ల్ యీ ఫిలిషీత్యులను హతము చేయుదునా అని 

యెహోవా యొదద్ విచారణ చేయగా యెహోవా నీవు వెళి ల్ ఫిలిషీత్యులను హతముచేసి కెయీలాను 

రకిష్ంచుమని దావీదునకు సెలవిచెచ్ను. 
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1 సమూయేలు 27:1 => తరువాత దావీదు నేను ఇకక్డ నిలుచుట మంచిది కాదు, ఏదో ఒక 

దినమున నేను సౌలుచేత నాశనమగుదును; నేను ఫిలిషీత్యుల దేశములోనికి తపిప్ంచుకొని 

పోవుదును, అపుప్డు సౌలు ఇశార్యేలీయుల సరిహదుద్లలో ననున్ వెదకుట మానుకొనును గనుక నేను 

అతని చేతిలోనుండి తపిప్ంచుకొందునని అనుకొని 

2 సమూయేలు 2:1 => ఇది జరిగిన తరువాత యూదా పటట్ణములలోనికి నేను పోదునా అని 

దావీదు యెహోవా యొదద్ విచారణ చేయగా పోవచుచ్నని యెహోవా అతనికి సెలవిచెచ్ను. నేను 

పోవలసిన సథ్లమేదని దావీదు మనవి చేయగా హెబోర్నుకు పొమమ్ని ఆయన సెలవిచెచ్ను. 

2 సమూయేలు 5:19 => దావీదునేను ఫిలిషీత్యుల కెదురుగా పోయెదనా? వారిని 

నాచేతికపప్గింతువా? అని యెహోవా యొదద్ విచారించినపుప్డు పొముమ్, నిసస్ందేహముగా వారిని 

నీచేతికపప్గించుదునని యెహోవా సెలవిచెచ్ను. 

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

ఇశార్యేలు రాజుతో అనగా 

2 రాజులు 22:13 => మీరు పోయి దొరికిన యీ గర్ంథపు మాటలనుగూరిచ్ నా విషయములోను 

జనుల విషయములోను యూదావారందరి విషయములోను యెహోవాయొదద్ విచారణ చేయుడి; మన 

పితరులు తమ విషయములో వార్యబడియునన్ దానంతటి పర్కారము చేయక యీ గర్ంథపు మాటలను 

విననివారైరి గనుక యెహోవా కోపాగిన్ మనమీద ఇంత అధికముగా మండుచునన్ది. 

1 దినవృతాత్ంతములు 14:10 => ఫిలిషీత్యులమీదికి నేను పోయినయెడల నీవు వారిని నాచేతికి 

అపప్గించుదువా? అని దావీదు దేవునియొదద్ విచారణచేయగా యెహోవా పొముమ్, నేను వారిని నీచేతికి 

అపప్గించెదనని సెలవిచెచ్ను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 1:7 => ఆ రాతిర్యందు దేవుడు సొలొమోనునకు పర్తయ్క్షమై నేను నీకు ఏమి 

ఇయయ్గోరుదువో దాని అడుగుమని సెలవియయ్గా 

ఎజార్ 7:6 => ఈ ఎజార్ ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన యెహోవా అనుగర్హించిన మోషే యొకక్ 

ధరమ్శాసత్రమందు పర్వీణతగల శాసిత్ మరియు అతని దేవుడైన యెహోవా హసత్ము అతనికి తోడుగా 

ఉనన్ందున అతడు ఏ మనవి చేసినను రాజు అనుగర్హించును. 
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ఎజార్ 8:18 => మా దేవుని కరుణాహసత్ము మాకు తోడుగా ఉనన్ందున వారు పర్జాఞ్వంతుడైన 

ఒకనిని షేరేబాయ్ను అతని కుమారులను సహోదరులను, పదునెనిమిదిమందిని తోడుకొని వచిచ్రి. ఆ 

పర్జాఞ్వంతుడు మహలి కుమారులలో ఒకడు; ఈ మహలి ఇశార్యేలునకు పుటిట్న లేవి వంశసుథ్డు. 

ఎజార్ 8:21 => అపుప్డు దేవుని సనిన్ధిని మముమ్ను మేము దుఃఖపరచుకొని, మాకును మా 

చినన్వారికిని మా ఆసిత్కిని శుభపర్యాణము కలుగునటుల్గా ఆయనను వేడుకొనుటకు అహవా నది 

దగగ్ర ఉపవాసముండుడని పర్కటించితిని. 

నెహెమాయ్ 3:1 => పర్ధానయాజకుడైన ఎలాయ్షీబును అతని సహోదరులైన యాజకులును లేచి గొఱఱ్ల 

గుమమ్మును కటిట్ పర్తిషిఠ్ంచి తలుపులు నిలిపిరి. హమేమ్యా గోపురమువరకును హననేయ్లు 

గోపురమువరకును పార్కారమును కటిట్ పర్తిషిఠ్ంచిరి. 

కీరత్నలు 5:8 => యెహోవా, నాకొఱకు పొంచియునన్ వారిని బటిట్ నీ నీతాయ్నుసారముగా ననున్ 

నడిపింపుము నీ మారగ్మును నాకు సప్షట్ముగా కనుపరచుము. 

కీరత్నలు 43:3 => నీ వెలుగును నీ సతయ్మును బయలు దేరజేయుము; అవి నాకు తోర్వచూపును అవి 

నీ పరిశుదధ్ పరవ్తమునకును నీ నివాససథ్లములకును ననున్ తోడుకొని వచుచ్ను.  

కీరత్నలు 73:24 => నీ ఆలోచనచేత ననున్ నడిపించెదవు. తరువాత మహిమలో నీవు ననున్ 

చేరుచ్కొందువు 

కీరత్నలు 86:12 => నా పూరణ్హృదయముతో నేను నీకు కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచెదను నీ 

నామమును నితయ్ము మహిమపరచెదను. 

కీరత్నలు 91:11 => నీ మారగ్ములనిన్టిలో నినున్ కాపాడుటకు ఆయన నినున్గూరిచ్ తన దూతలను 

ఆజాఞ్పించును 

కీరత్నలు 121:8 => ఇది మొదలుకొని నిరంతరము నీ రాకపోకలయందు యెహోవా నినున్ 

కాపాడును 

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

కొండవలెనుందురు. 
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కీరత్నలు 143:8 => నీయందు నేను నమిమ్క యుంచియునాన్ను ఉదయమున నీ కృపావారత్ను నాకు 

వినిపింపుము నీ వైపు నా మనసుస్ నేనెతిత్కొనుచునాన్ను. నేను నడువవలసిన మారగ్ము నాకు 

తెలియజేయుము.  

సామెతలు 2:3 => తెలివికై మొఱఱ్పెటిట్నయెడల వివేచనకై మనవిచేసినయెడల 

సామెతలు 8:20 => నీతిమారగ్మునందును నాయ్యమారగ్ములయందును నేను నడచుచునాన్ను. 

సామెతలు 15:19 => సోమరి మారగ్ము ముళల్కంచె యథారథ్వంతుల తోర్వ రాజమారగ్ము. 

సామెతలు 19:14 => గృహమును వితత్మును పితరులిచిచ్న సావ్సథ్య్ము సుబుదిధ్గల భారయ్ యెహోవా 

యొకక్ దానము. 

యెషయా 26:4 => యెహోవా యెహోవాయే నితాయ్శర్యదురగ్ము యుగయుగములు యెహోవాను 

నముమ్కొనుడి. 

యెషయా 61:8 => ఏలయనగా నాయ్యముచేయుట యెహోవానగు నాకిషట్ము ఒకడు 

అనాయ్యముగా ఒకనిసొతుత్ పటుట్కొనుట నాకసహయ్ము. సతయ్మునుబటిట్ వారి కిర్యాఫలమును 

వారికిచుచ్చు వారితో నితయ్నిబంధన చేయుదును.  

యిరిమ్యా 42:3 => మేము నడవవలసిన మారగ్మును చేయవలసిన కారయ్మును నీ దేవుడగు 

యెహోవా మాకు తెలియజేయునుగాక. 

దానియేలు 2:18 => తానును తన సేన్హితులును బబులోనులో తకిక్న జాఞ్నులతో కూడ 

నశింపకుండునటుల్ ఆ కలయొకక్ మరమ్విషయములో పరలోకమందునన్ దేవునివలన కటాక్షము 

పొందు నిమితత్మై ఆయనను వేడుకొనుడని వారిని హెచచ్రించెను. 

మతత్యి 1:20 => అతడు ఈ సంగతులనుగూరిచ్ ఆలోచించుకొనుచుండగా, ఇదిగో పర్భువు దూత 

సవ్పన్మందు అతనికి పర్తయ్క్షమై దావీదు కుమారుడవైన యోసేపూ, నీ భారయ్యైన మరియను 

చేరుచ్కొనుటకు భయపడకుము, ఆమె గరభ్ము ధరించునది పరిశుదాద్తమ్వలన కలిగినది; ఆమె యొక 

కుమారుని కనును; 

మతత్యి 2:20 => నీవు లేచి, శిశువును తలిల్ని తోడుకొని, ఇశార్యేలు దేశమునకు వెళుల్ము; 
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లూకా 9:50 => అందుకు యేసు మీరు వాని నాటంకపరచకుడి? మీకు విరోధి కానివాడు మీ 

పక్షమున నునన్వాడే అని అతనితో చెపెప్ను. 

యోహాను 2:8 => అపుప్డాయన వారితో మీరిపుప్డు ముంచి, విందు పర్ధానియొదద్కు 

తీసికొనిపొండని చెపప్గా, వారు తీసికొనిపోయిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 1:24 => ఇటల్ని పార్రథ్న చేసిరి అందరి హృదయములను ఎరిగియునన్ 

పర్భువా, 

ఫిలిపీప్యులకు 3:15 => కాబటిట్ మనలో సంపూరుణ్లమైన వారమందరము ఈ తాతప్రయ్మే 

కలిగియుందము. అపుప్డు దేనిగూరిచ్యైనను మీకు వేరు తాతప్రయ్ము కలిగియునన్యెడల, అదియు 

దేవుడు మీకు బయలుపరచును. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 3:11 => మన తండిర్యైన దేవుడును మన పర్భువైన యేసును మముమ్ను 

నిరాటంకముగా మీయొదద్కు తీసికొనివచుచ్ను గాక. 

2 దెసస్లోనీకయులకు 3:5 => దేవునియందలి పేర్మయు కీర్సుత్ చూపిన ఓరుప్ను మీకు కలుగునటుల్ 

పర్భువు మీ హృదయములను పేర్రేపించును గాక. 

వచనము 10 

అపుప్డు నీ కొటల్లో ధానయ్ము సమృదిధ్గా నుండును నీ గానుగులలోనుండి కొర్తత్ దార్కాష్రసము పైకి 

పొరలి పారును. 

సామెతలు 26:12 => తన దృషిట్కి జాఞ్నిననుకొనువానిని చూచితివా? వానిని గుణపరచుటకంటె 

మూరు ఖ్ని గుణపరచుట సుళువు. 

యెషయా 5:21 => తమ దృషిట్కి తాము జాఞ్నులనియు తమ యెనిన్కలో తాము బుదిధ్మంతులనియు 

తలంచుకొనువారికి శర్మ. 

రోమీయులకు 11:25 => సహోదరులారా, మీ దృషిట్కి మీరే బుదిధ్మంతులమని అనుకొనకుండునటుల్ 

ఈ మరమ్ము మీరు తెలిసికొనగోరుచునాన్ను. అదేమనగా, అనయ్జనుల పర్వేశము సంపూరణ్మగువరకు 

ఇశార్యేలునకు కఠిన మనసుస్ కొంతమటుట్కు కలిగెను. 
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రోమీయులకు 12:16 => ఏడుచ్వారితో ఏడువుడి; ఒకనితోనొకడు మనసుస్ కలిసియుండుడి. 

హెచుచ్వాటియందు మనసుస్ంచక తగుగ్వాటియందు ఆసకుత్లై యుండుడి . మీకు మీరే 

బుదిధ్మంతులమని అనుకొనవదుద్. 

సామెతలు 14:27 => అటిట్వారి పిలల్లకు ఆశర్యసాథ్నము కలదు. యెహోవాయందు భయభకుత్లు 

కలిగియుండుట జీవపు ఊట అది మరణపాశములలోనుండి విడిపించును 

సామెతలు 16:6 => కృపాసతయ్ములవలన దోషమునకు పార్యశిచ్తత్ము కలుగును యెహోవాయందు 

భయభకుత్లు కలిగియుండుటవలన మనుషుయ్లు చెడుతనమునుండి తొలగిపోవుదురు. 

నెహెమాయ్ 5:15 => అయితే నాకు ముందుగా నుండిన అధికారులు జనులయొదద్నుండి ఆహారమును 

దార్కాష్రసమును నలువది తులముల వెండిని తీసికొనుచు వచిచ్రి; వారి పనివారు సహా జనుల మీద 

భారము మోపుచు వచిచ్రి, అయితే దేవుని భయముచేత నేనాలాగున చేయలేదు. 

యోబు 1:1 => ఊజు దేశమునందు యోబు అను ఒక మనుషుయ్డుండెను. అతడు 

యథారథ్వరత్నుడును , నాయ్యవంతుడునై దేవునియందు భయభకుత్లు కలిగి చెడుతనము 

విసరిజ్ంచినవాడు. 

యోబు 28:28 => మరియు యెహోవా యందలి భయభకుత్లే జాఞ్నమనియు దుషట్తవ్ము విడచుటయే 

వివేకమనియు ఆయన నరులకు సెలవిచెచ్ను. 

కీరత్నలు 34:11 => పిలల్లారా, మీరు వచిచ్ నా మాట వినుడి. యెహోవాయందలి భయభకుత్లు మీకు 

నేరెప్దను. 

కీరత్నలు 34:12 => బర్తుక గోరువాడెవడైన నునాన్డా? మేలునొందుచు అనేక దినములు బర్తుక 

గోరువాడెవడైన నునాన్డా? 

కీరత్నలు 34:13 => చెడ డ్ మాటలు పలుకకుండ నీ నాలుకను కపటమైన మాటలు పలుకకుండ నీ 

పెదవులను కాచుకొనుము. 

కీరత్నలు 34:14 => కీడు చేయుట మాని మేలు చేయుము సమాధానము వెదకి దాని వెంటాడుము. 

పర్సంగి 12:13 => ఇదంతయు వినిన తరువాత తేలిన ఫలితారథ్మిదే; దేవునియందు భయభకుత్లు 

కలిగియుండి ఆయన కటట్డలననుసరించి నడుచుచుండవలెను, మానవకోటికి ఇదియే విధి. 
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నిరగ్మకాండము 20:20 => అందుకు మోషే భయపడకుడి; మిముమ్ పరీకిష్ంచుటకును, మీరు 

పాపము చేయకుండునటుల్ ఆయన భయము మీకు కలుగుటకును, దేవుడు వేంచేసెనని పర్జలతో 

చెపెప్ను. 

2 రాజులు 5:11 => అందుకు నయమాను కోపము తెచుచ్కొని తిరిగిపోయి యిటల్నెను అతడు 

నాయొదద్కు వచిచ్ నిలిచి,తన దేవుడైన యెహోవా నామమునుబటిట్ తన చెయియ్ రోగముగా ఉనన్ 

సథ్లముమీద ఆడించి కుషఠ్రోగమును మానుప్నని నేననుకొంటిని. 

కీరత్నలు 4:4 => భయమునొంది పాపము చేయకుడి మీరు పడకలమీద నుండగా మీ 

హృదయములలో ధాయ్నము చేసికొని ఊరకుండుడి (సెలా.) 

కీరత్నలు 34:14 => కీడు చేయుట మాని మేలు చేయుము సమాధానము వెదకి దాని వెంటాడుము. 

కీరత్నలు 97:10 => యెహోవాను పేర్మించువారలారా, చెడుతనమును అసహియ్ంచుకొనుడి తన 

భకుత్ల పార్ణములను ఆయన కాపాడుచునాన్డు. భకిత్హీనులచేతిలోనుండి ఆయన వారిని 

విడిపించును. 

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

నమమ్కముంచుము 

సామెతలు 12:15 => మూఢుని మారగ్ము వాని దృషిట్కి సరియైనది జాఞ్నము గలవాడు ఆలోచన 

నంగీకరించును. 

సామెతలు 13:19 => ఆశ తీరుట పార్ణమునకు తీపి చెడుతనమును విడుచుట మూరు ఖ్లకు 

అసహయ్ము. 

సామెతలు 14:16 => జాఞ్నము గలవాడు భయపడి కీడునుండి తొలగును బుదిధ్హీనుడు విఱఱ్వీగి 

నిరభ్యముగా తిరుగును. 

సామెతలు 14:26 => యెహోవాయందు భయభకుత్లు కలిగియుండుట బహు ధైరయ్ము పుటిట్ంచును 

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

నడుచుకొనువానిని ఆయన అంగీకరించును. 
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1 కొరిందీయులకు 3:18 => ఎవడును తనున్తాను మోసపరచుకొనకూడదు. మీలో ఎవడైనను ఈ 

లోకమందు తాను జాఞ్నినని అనుకొనినయెడల, జాఞ్ని అగునటుట్ వెఱి ఱ్వాడు కావలెను. 

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

తనవారిని ఎరుగును అనునదియు పర్భువు నామమును ఒపుప్కొను పర్తివాడును దురీన్తినుండి 

తొలగిపోవలెను అనునది 

1 పేతురు 3:11 => అతడు కీడునుండి తొలగి మేలు చేయవలెను, సమాధానమును వెదకి దాని 

వెంటాడవలెను. 

వచనము 11 

నా కుమారుడా, యెహోవా శిక్షను తృణీకరింపవదుద్ ఆయన గదిద్ంపునకు విసుకవదుద్. 

సామెతలు 4:22 => దొరికినవారికి అవి జీవమును వారి సరవ్శరీరమునకు ఆరోగయ్మును ఇచుచ్ను. 

సామెతలు 16:24 => ఇంపైన మాటలు తేనెపటుట్వంటివి అవి పార్ణమునకు మధురమైనవి 

యెముకలకు ఆరోగయ్కరమైనవి. 

కీరత్నలు 147:3 => గుండె చెదరినవారిని ఆయన బాగుచేయువాడు వారి గాయములు కటుట్వాడు. 

యెషయా 1:6 => అరకాలు మొదలుకొని తలవరకు సవ్సథ్త కొంచెమైనను లేదు ఎకక్డ చూచినను 

గాయములు దెబబ్లు పచిచ్ పుండుల్ అవి పిండబడలేదు కటట్బడలేదు తైలముతో మెతత్న చేయబడలేదు. 

యిరిమ్యా 30:12 => యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు నీ వాయ్ధి ఘోరమైనది, నీ గాయము 

బాధకరమైనది; 

యిరిమ్యా 30:13 => నీ పాపములు విసత్రింపగా శతుర్వు కొటిట్నటుల్ నీ గొపప్ దోషమునుబటిట్ నేను 

నీకు కఠినశిక్షచేసి నినున్ గాయపరచియునాన్ను; కాగా నీ పక్షమున వాయ్జెయ్మాడువాడెవడును లేడు, నీ 

గాయములకు చికితస్ చేయదగిన మందు నీకు లేదు.  

యెహెజేక్లు 16:4 => నీ జననవిధము చూడగా నీవు పుటిట్ననాడు నీ నాభిసూతర్ము కోయబడలేదు, 

శుభర్మగుటకు నీవు నీళల్తో కడుగబడను లేదు, వారు నీకు ఉపుప్ రాయకపోయిరి బటట్చుటట్కపోయిరి. 

Page  of 218 2507



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   !"త$

యెహెజేక్లు 16:5 => ఈ పనులలో ఒకటైనను నీకు చేయవలెనని యెవరును కటాకిష్ంపలేదు, 

నీయందు జాలిపడినవాడొకడును లేకపోయెను; నీవు పుటిట్ననాడే బయటనేలను పారవేయబడి, చూడ 

అసహయ్ముగా ఉంటివి. 

యోబు 21:24 => సంపూరణ్ సౌఖయ్మును నెమమ్దియును కలిగి నిండు ఆయుషయ్ముతో 

మృతినొందును 

సామెతలు 14:26 => యెహోవాయందు భయభకుత్లు కలిగియుండుట బహు ధైరయ్ము పుటిట్ంచును 

సామెతలు 14:30 => సాతివ్కమైన మనసుస్ శరీరమునకు జీవము మతస్రము ఎముకలకు కుళుల్. 

సామెతలు 15:30 => కనున్ల పర్కాశము చూచుట హృదయమునకు సంతోషకరము మంచి 

సమాచారము ఎముకలకు పుషిట్ ఇచుచ్ను. 

పరమగీతము 7:2 => నీ నాభీదేశము మండలాకార కలశము సమిమ్ళిత దార్కాష్రసము దానియందు 

వెలితిపడకుండును గాక నీ గాతర్ము పదామ్లంకృత గోధుమరాశి 

యెషయా 58:11 => యెహోవా నినున్ నితయ్ము నడిపించును కాష్మకాలమున ఆయన నినున్ 

తృపిత్పరచి నీ యెముకలను బలపరచును నీవు నీరుకటిట్న తోటవలెను ఎపుప్డును ఉబుకుచుండు నీటి 

ఊటవలెను ఉండెదవు.  

యెషయా 66:14 => మీరు చూడగా మీ హృదయము ఉలల్సించును మీ యెముకలు లేతగడిడ్వలె 

బలియును యెహోవా హసత్బలము ఆయన సేవకులయెడల కనుపరచబడును ఆయన తన 

శతుర్వులయెడల కోపము చూపును.  

వచనము 12 

తండిర్ తనకు ఇషు ట్డైన కుమారుని గదిద్ంచు రీతిగా యెహోవా తాను పేర్మించువారిని గదిద్ంచును. 

సామెతలు 14:31 => దరిదుర్ని బాధించువాడు వాని సృషిట్కరత్ను నిందించువాడు బీదను 

కనికరించువాడు ఆయనను ఘనపరచువాడు. 

ఆదికాండము 14:18 => మరియు షాలేము రాజైన మెలీక్సెదెకు రొటెట్ను దార్కాష్రసమును 

తీసికొనివచెచ్ను. అతడు సరోవ్నన్తుడగు దేవునికి యాజకుడు. 
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ఆదికాండము 14:19 => అపుప్డతడు అబార్మును ఆశీరవ్దించి ఆకాశమునకు భూమికిని 

సృషిట్కరత్యును సరోవ్నన్తుడునైన దేవునివలన అబార్ము ఆశీరవ్దింపబడును గాక అనియు, 

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

గాక అనియు చెపెప్ను. అపుప్డతడు అనిన్టిలో ఇతనికి పదియవ వంతు ఇచెచ్ను. 

ఆదికాండము 14:21 => సొదొమ రాజు మనుషుయ్లను నాకిచిచ్ ఆసిత్ని నీవే తీసికొనుమని 

అబార్ముతో చెపప్గా 

ఆదికాండము 28:22 => మరియు సత్ంభముగా నేను నిలిపిన యీ రాయి దేవుని మందిరమగును; 

మరియు నీవు నాకిచుచ్ యావతుత్లో పదియవవంతు నిశచ్యముగా నీకు చెలిల్ంచెదనని మొర్కుక్ 

కొనెను. 

నిరగ్మకాండము 22:29 => నీ మొదటి ససయ్దర్వయ్ములను అరిప్ంప తడవు చేయకూడదు. నీ 

కుమారులలో జేయ్షుఠ్ని నాకు అరిప్ంపవలెను. 

నిరగ్మకాండము 23:19 => నీ భూమి పర్థమ ఫలములో మొదటివాటిని దేవుడైన యెహోవా 

మందిరమునకు తేవలెను. మేకపిలల్ను దాని తలిల్పాలతో ఉడకబెటట్కూడదు. 

నిరగ్మకాండము 34:26 => నీ భూమి యొకక్ పర్థమ ఫలములలో మొదటివి నీ దేవుడైన యెహోవా 

మందిరములోనికి తేవలెను. మేకపిలల్ను దాని తలిల్పాలతో ఉడకబెటట్కూడదనెను. 

నిరగ్మకాండము 35:20 => ఇశార్యేలీయుల సమాజమంతయు మోషే ఎదుటనుండి వెడలిపోయెను. 

నిరగ్మకాండము 35:21 => తరువాత ఎవని హృదయము వాని రేపెనో, ఎవని మనసుస్ వాని 

పేర్రేపించెనో వారందరు వచిచ్, పర్తయ్క్షపు గుడారముయొకక్ పనికొరకును దాని సమసత్ సేవకొరకును 

పర్తిషిఠ్త వసత్రములకొరకును యెహోవాకు అరప్ణను తెచిచ్రి. 

నిరగ్మకాండము 35:22 => సతరీలుగాని పురుషులుగాని యెవరెవరి హృదయములు వారిని 

పేర్రేపించెనో వారందరు యెహోవాకు బంగారు అరిప్ంచిన పర్తివాడును ముకక్రలను, పోగులను, 

ఉంగరములను తావళములను, సమసత్ విధమైన బంగారు వసుత్వులను తెచిచ్రి. 
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నిరగ్మకాండము 35:23 => మరియు నీల ధూమర్ రకత్వరణ్ములు, సనన్నార, మేక వెండుర్కలు, 

ఎఱఱ్రంగు వేసిన పొటే ట్ళల్ తోళుల్, సముదర్వతస్ల తోళుల్, వీటిలో ఏవి యెవరియొదద్ నుండెనో వారు వాటిని 

తెచిచ్రి. 

నిరగ్మకాండము 35:24 => వెండిగాని యితత్డిగాని పర్తిషిఠ్ంచిన పర్తివాడును యెహోవాకు ఆ 

అరప్ణము తెచెచ్ను. ఆ సేవలో ఏ పనికైనను వచుచ్ తుమమ్కఱఱ్ యెవనియొదద్నుండెనో వాడు దాని 

తెచెచ్ను. 

నిరగ్మకాండము 35:25 => మరియు వివేక హృదయముగల సతరీలందరు తమ చేతులతో వడికి తాము 

వడికిన నీల ధూమర్ రకత్వరణ్ములు గల నూలును సనన్నార నూలును తెచిచ్రి. 

నిరగ్మకాండము 35:26 => ఏ సతరీలు జాఞ్న హృదయము గలవారై పేర్రేపింపబడిరో వారందరు మేక 

వెండుర్కలను వడికిరి. 

నిరగ్మకాండము 35:27 => పర్ధానులు ఏఫోదుకును పతకమునకును చెకుక్ రతన్ములను 

లేతపచచ్లను 

నిరగ్మకాండము 35:28 => సుగంధ దర్వయ్మును, దీపమునకును అభిషేకతైలమునకును పరిమళ 

ధూపమునకును తైలమును తెచిచ్రి. 

నిరగ్మకాండము 35:29 => మోషే చేయవలెనని యెహోవా ఆజాఞ్పించిన పనులనిన్టికొరకు 

ఇశార్యేలీయులలో పురుషులేమి సతరీలేమి తెచుచ్టకు ఎవరి హృదయములు వారిని పేర్రేపించునో 

వారందరు మనఃపూరవ్కముగా యెహోవాకు అరప్ణములను తెచిచ్రి. 

సంఖాయ్కాండము 7:2 => దాని ఉపకరణములనిన్టిని బలిపీఠమును దాని పాతర్లనిన్టిని చేయించి, 

అభిషేకించి వాటిని పర్తిషిఠ్ంచిన దినమున తమ తమ పితరుల కుటుంబములలో పర్ధానులును గోతర్ 

ముఖుయ్లును లెకిక్ంపబడిన వారిమీద అధిపతులునైన ఇశార్యేలీయులలోని పర్ధానులు అరప్ణములను 

తెచిచ్రి.  

సంఖాయ్కాండము 7:3 => వారు ఇదద్రిదద్రికి ఒకొక్క బండి చొపుప్నను, పర్తివానికి ఒకొక్క యెదుద్ 

చొపుప్నను, ఆరు గూడుబండల్ను పండెర్ండు ఎదుద్లను యెహోవా సనిన్ధికి తీసికొనివచిచ్రి. వారు 

మందిరము ఎదుటికి వాటిని తీసికొనివచిచ్రి. 
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సంఖాయ్కాండము 7:4 => అపుప్డు యెహోవా మోషేకు ఈలాగు సెలవిచెచ్ను నీవు వారియొదద్ ఈ 

వసుత్వులను తీసికొనుము;  

సంఖాయ్కాండము 7:5 => అవి పర్తయ్క్షపు గుడారము యొకక్ సేవకై యుండును; నీవు వాటిని 

లేవీయులలో పర్తివానికిని వాని వాని సేవ చొపుప్న ఇయయ్వలెను. 

సంఖాయ్కాండము 7:6 => మోషే ఆ బండల్ను ఆ యెదుద్లను తీసికొని లేవీయులకిచెచ్ను. 

సంఖాయ్కాండము 7:7 => అతడు రెండు బండల్ను నాలుగు ఎదుద్లను వారి వారి సేవచొపుప్న 

గెరో ష్నీయులకిచెచ్ను. 

సంఖాయ్కాండము 7:8 => అతడు నాలుగు బండల్ను ఎనిమిది యెదుద్లను యాజకుడగు అహరోను 

కుమారుడైన ఈతామారు చేతికిర్ంద సేవచేయు మెరారీయులకు వారి వారి సేవచొపుప్న ఇచెచ్ను. 

సంఖాయ్కాండము 7:9 => కహాతీయులకియయ్లేదు; ఏలయనగా పరిశుదధ్సథ్లపు సేవ వారిది; తమ 

భుజములమీద మోయుటయే వారి పని గనుక వారికి వాహనములను నియమింపలేదు. 

సంఖాయ్కాండము 7:10 => బలిపీఠము అభిషేకింపబడిననాడు ఆ పర్ధానులు దానికి 

పర్తిషాఠ్రప్ణములను తెచిచ్రి; పర్ధానులు బలిపీఠము ఎదుటికి తమ తమ అరప్ణములను తెచిచ్రి. 

సంఖాయ్కాండము 7:11 => బలిపీఠమును పర్తిషిఠ్ంచుటకు వారిలో ఒకొక్కక్ పర్ధానుడు ఒకొక్కక్ 

దినమున తన తన అరప్ణమును అరిప్ంపవలెనని యెహోవా మోషేకు సెలవిచెచ్ను. 

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

కుమారుడును యూదా గోతిర్కుడనైన నయసోస్ను. 

సంఖాయ్కాండము 7:13 => అతడు పరిశుదధ్మైన తులపు పరిమాణమునుబటిట్ నూట ముపప్ది 

తులముల యెతుత్గల వెండి గినెన్ను డెబబ్ది తులముల యెతుత్గల వెండి పోర్క్షణపాతర్ను నైవేదయ్ముగా ఆ 

రెంటినిండ నూనెతో కలిసిన గోధుమ పిండిని 

సంఖాయ్కాండము 7:14 => ధూపదర్వయ్ముతో నిండిన పది తులముల బంగారు ధూపారిత్ని 

సంఖాయ్కాండము 7:15 => దహనబలిగా ఒక చినన్ కోడెను ఒక పొటే ట్లును ఏడాది గొఱఱ్పిలల్ను 

సంఖాయ్కాండము 7:16 => అపరాధపరిహారారథ్బలిగా ఒక మేకపిలల్ను 
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సంఖాయ్కాండము 7:17 => సమాధానబలిగా రెండు కోడెలను అయిదు పొటే ట్ళల్ను అయిదు 

మేకపోతులను ఏడాదివి అయిదు గొఱఱ్పిలల్లను తన అరప్ణముగా తెచెచ్ను. ఇది అమీమ్నాదాబు 

కుమారుడైన నయసోస్ను అరప్ణము. 

సంఖాయ్కాండము 7:18 => రెండవ దినమున అరప్ణమును తెచిచ్నవాడు సూయారు కుమారుడును 

ఇశాశ్ఖారీయులకు పర్ధానుడునైన నెతనేలు. 

సంఖాయ్కాండము 7:19 => అతడు పరిశుదధ్మైన తులపు పరిమాణమునుబటిట్ నూట ముపప్ది 

తులముల యెతుత్గల వెండి గినెన్ను డెబబ్ది తులముల యెతుత్గల వెండి పోర్క్షణపాతర్ను నైవేదయ్ముగా ఆ 

రెంటినిండ నూనెతో కలిసిన గోధుమ పిండిని  

సంఖాయ్కాండము 7:20 => ధూపదర్వయ్ముతో నిండిన పది తులముల బంగారు ధూపారిత్ని 

సంఖాయ్కాండము 7:21 => దహనబలిగా ఒక చినన్ కోడెను ఒక పొటే ట్లును 

సంఖాయ్కాండము 7:22 => ఏడాది గొఱఱ్పిలల్ను పాపపరిహారారథ్బలిగా ఒక మేకపిలల్ను 

సంఖాయ్కాండము 7:23 => సమాధానబలిగా రెండు కోడెలను అయిదు పొటే ట్ళల్ను అయిదు 

మేకపోతులను ఏడాదివి అయిదు గొఱఱ్పిలల్లను తన అరప్ణముగా తెచెచ్ను. ఇది సూయారు 

కుమారుడైన నెతనేలు అరప్ణము. 

సంఖాయ్కాండము 7:24 => మూడవ దినమున అరప్ణమును తెచిచ్నవాడు హేలోను కుమారుడును 

జెబూలూను కుమారులకు పర్ధానుడునైన ఏలీయాబు . అతడు పరిశుదధ్మైన తులపు 

పరిమాణమునుబటిట్ నూట ముపప్ది తులముల యెతుత్గల వెండి గినెన్ను డెబబ్ది తులముల యెతుత్గల 

వెండి పోర్క్షణపాతర్ను 

సంఖాయ్కాండము 7:25 => నైవేదయ్ముగా ఆ రెంటినిండ నూనెతో కలిసిన గోధుమ పిండిని 

సంఖాయ్కాండము 7:26 => ధూపదర్వయ్ముతో నిండియునన్ పది తులముల బంగారు ధూపారిత్ని 

దహనబలిగా ఒక చినన్ కోడెను ఒక పొటే ట్లును 

సంఖాయ్కాండము 7:27 => ఏడాది గొఱఱ్పిలల్ను పాపపరిహారారథ్బలిగా ఒక మేకపిలల్ను 

సంఖాయ్కాండము 7:28 => సమాధానబలిగా రెండు కోడెలను అయిదు పొటే ట్ళల్ను 
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సంఖాయ్కాండము 7:29 => అయిదు మేకపోతులను ఏడాదివి అయిదు గొఱఱ్పిలల్లను తన 

అరప్ణముగా తెచెచ్ను. ఇది హేలోను కుమారుడైన ఏలీయాబు అరప్ణము. 

సంఖాయ్కాండము 7:30 => నాలుగవ దినమున అరప్ణమును తెచిచ్నవాడు షెదేయూరు 

కుమారుడును రూబేనీయులకు పర్ధానుడునైన ఏలీసూరు. అతడు పరిశుదధ్మైన తులపు 

పరిమాణమునుబటిట్ నూట ముపప్ది తులముల యెతుత్గల వెండి గినెన్ను 

సంఖాయ్కాండము 7:31 => డెబబ్ది తులముల యెతుత్గల వెండి పోర్క్షణపాతర్ను నైవేదయ్ముగా ఆ 

రెంటినిండ నూనెతో కలిసిన గోధుమ పిండిని 

సంఖాయ్కాండము 7:32 => ధూపదర్వయ్ముతో నిండియునన్ పది తులముల బంగారు ధూపారిత్ని 

దహనబలిగా ఒక చినన్ కోడెను ఒక పొటే ట్లును 

సంఖాయ్కాండము 7:33 => ఏడాది గొఱఱ్పిలల్ను, పాపపరిహారారథ్బలిగా ఒక మేకపిలల్ను 

సంఖాయ్కాండము 7:34 => సమాధానబలిగా రెండు కోడెలను అయిదు పొటే ట్ళల్ను అయిదు 

మేకపోతులను ఏడాదివి అయిదు గొఱఱ్పిలల్లను తన అరప్ణముగా తెచెచ్ను. 

సంఖాయ్కాండము 7:35 => ఇది షెదేయూరు కుమారుడైన ఏలీసూరు అరప్ణము. 

సంఖాయ్కాండము 7:36 => అయిదవ దినమున అరప్ణమును తెచిచ్నవాడు సూరీషదాయి 

కుమారుడును షిమోయ్నీయులకు పర్ధానుడునైన షెలుమీయేలు. 

సంఖాయ్కాండము 7:37 => అతడు పరిశుదధ్మైన తులపు పరిమాణమునుబటిట్ నూట ముపప్ది 

తులముల యెతుత్గల వెండి గినెన్ను డెబబ్ది తులముల యెతుత్గల వెండి పోర్క్షణపాతర్ను నైవేదయ్ముగా ఆ 

రెంటినిండ నూనెతో కలిసిన గోధుమ పిండిని 

సంఖాయ్కాండము 7:38 => ధూపదర్వయ్ముతో నిండియునన్ పది తులముల బంగారు ధూపారిత్ని 

దహనబలిగా ఒక చినన్కోడెను 

సంఖాయ్కాండము 7:39 => ఒక పొటే ట్లును ఏడాది గొఱఱ్పిలల్ను 

సంఖాయ్కాండము 7:40 => పాపపరిహారారథ్బలిగా ఒక మేకపిలల్ను 
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సంఖాయ్కాండము 7:41 => సమాధానబలిగా రెండు కోడెలను అయిదు పొటే ట్ళల్ను అయిదు 

మేకపోతులను ఏడాదివి అయిదు గొఱఱ్పిలల్లను తన అరప్ణముగా తెచెచ్ను. ఇది సూరీషదాయి 

కుమారుడైన షెలుమీయేలు అరప్ణము. 

సంఖాయ్కాండము 7:42 => ఆరవ దినమున అరప్ణమును తెచిచ్నవాడు దెయూవేలు కుమారుడును 

గాదీయులకు పర్ధానుడునైన ఎలీయాసాపా. 

సంఖాయ్కాండము 7:43 => అతడు పరిశుదధ్మైన తులపు పరిమాణమునుబటిట్ నూట ముపప్ది 

తులముల యెతుత్గల వెండి గినెన్ను డెబబ్ది తులముల యెతుత్గల వెండి పోర్క్షణపాతర్ను నైవేదయ్ముగా ఆ 

రెంటినిండ నూనెతో కలిసిన గోధుమ పిండిని 

సంఖాయ్కాండము 7:44 => ధూపదర్వయ్ముతో నిండియునన్ పది తులముల బంగారు ధూపారిత్ని 

సంఖాయ్కాండము 7:45 => దహనబలిగా ఒక చినన్ కోడెను ఒక పొటే ట్లును ఏడాది గొఱఱ్పిలల్ను 

సంఖాయ్కాండము 7:46 => పాపపరిహారారథ్బలిగా ఒక మేకపిలల్ను సమాధానబలిగా రెండు కోడెలను 

అయిదు పొటే ట్ళల్ను అయిదు మేకపోతులను ఏడాదివి అయిదు గొఱఱ్పిలల్లను తన అరప్ణముగా తెచెచ్ను.  

సంఖాయ్కాండము 7:47 => ఇది దెయూవేలు కుమారుడైన ఎలీయాసాపా అరప్ణము. 

సంఖాయ్కాండము 7:48 => ఏడవ దినమున అరప్ణమును తెచిచ్నవాడు అమీహూదు కుమారుడును 

ఎఫార్యిమీయులకు పర్ధానుడునైన ఎలీషామా. 

సంఖాయ్కాండము 7:49 => అతడు పరిశుదధ్మైన తులపు పరిమాణమునుబటిట్ నూట ముపప్ది 

తులముల యెతుత్గల వెండి గినెన్ను డెబబ్ది తులముల యెతుత్గల వెండి పోర్క్షణపాతర్ను నైవేదయ్ముగా ఆ 

రెంటినిండ నూనెతో కలిసిన గోధుమ పిండిని 

సంఖాయ్కాండము 7:50 => ధూపదర్వయ్ముతో నిండియునన్ పది తులముల బంగారు ధూపారిత్ని 

సంఖాయ్కాండము 7:51 => దహనబలిగా ఒక చినన్ కోడెను ఒక పొటే ట్లును, ఏడాది గొఱఱ్పిలల్ను 

పాపపరిహారారథ్బలిగా ఒక మేకపిలల్ను 

సంఖాయ్కాండము 7:52 => సమాధానబలిగా రెండు కోడెలను అయిదు పొటే ట్ళల్ను 

సంఖాయ్కాండము 7:53 => అయిదు మేకపోతులను ఏడాదివి అయిదు గొఱఱ్పిలల్లను తన 

అరప్ణముగా తెచెచ్ను. ఇది అమీహూదు కుమారుడైన ఎలీషామా అరప్ణము.  
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సంఖాయ్కాండము 7:54 => ఎనిమిదవ దినమున అరప్ణమును తెచిచ్నవాడు పెదాసూరు 

కుమారుడును మనషీష్యులకు పర్ధానుడునైన గమలీయేలు. 

సంఖాయ్కాండము 7:55 => అతడు పరిశుదధ్మైన తులపు పరిమాణమునుబటిట్ నూట ముపప్ది 

తులముల యెతుత్గల వెండి గినెన్ను డెబబ్ది తులముల యెతుత్గల వెండి పోర్క్షణపాతర్ను నైవేదయ్ముగా ఆ 

రెంటినిండ నూనెతో కలిసిన గోధుమ పిండిని ధూపదర్వయ్ముతో నిండిన పది తులముల బంగారు 

ధూపారిత్ని 

సంఖాయ్కాండము 7:56 => దహనబలిగా ఒక చినన్ కోడెను ఒక పొటే ట్లును ఏడాది గొఱఱ్పిలల్ను 

సంఖాయ్కాండము 7:57 => అపరాధపరిహారారథ్బలిగా ఒక మేకపిలల్ను సమాధానబలిగా రెండు 

కోడెలను 

సంఖాయ్కాండము 7:58 => అయిదు పొటే ట్ళల్ను అయిదు మేకపోతులను ఏడాదివి అయిదు 

గొఱఱ్పిలల్లను తన అరప్ణముగా తెచెచ్ను. 

సంఖాయ్కాండము 7:59 => ఇది పెదాసూరు కుమారుడైన గమలీయేలు అరప్ణము. 

సంఖాయ్కాండము 7:60 => తొమిమ్దవ దినమున అరప్ణమును తెచిచ్నవాడు గిదోయ్నీ కుమారుడును 

బెనాయ్మీనులకు పర్ధానుడునైన అబీదాను. 

సంఖాయ్కాండము 7:61 => అతడు పరిశుదధ్మైన తులపు పరిమాణమునుబటిట్ నూట ముపప్ది 

తులముల యెతుత్గల వెండి గినెన్ను డెబబ్ది తులముల యెతుత్గల వెండి పోర్క్షణపాతర్ను నైవేదయ్ముగా ఆ 

రెంటినిండ నూనెతో కలిసిన గోధమ పిండిని ధూపదర్వయ్ముతో నిండియునన్ పది షెకెలుల బంగారు 

ధూపారిత్ని 

సంఖాయ్కాండము 7:62 => దహనబలిగా ఒక చినన్ కోడెను 

సంఖాయ్కాండము 7:63 => ఒక పొటే ట్లును ఏడాది గొఱఱ్పిలల్ను 

సంఖాయ్కాండము 7:64 => పాపపరిహారారథ్బలిగా ఒక మేకపిలల్ను 

సంఖాయ్కాండము 7:65 => సమాధానబలిగా రెండు కోడెలను అయిదు పొటే ట్ళల్ను అయిదు 

మేకపోతులను ఏడాదివి అయిదు గొఱఱ్పిలల్లను తన అరప్ణముగా తెచెచ్ను. ఇది గిదోయ్నీ కుమారుడైన 

అబీదాను అరప్ణము. 
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సంఖాయ్కాండము 7:66 => పదియవ దినమున అరప్ణమును తెచిచ్నవాడు అమీషదాయి 

కుమారుడును దానీయులకు పర్ధానుడునైన అహీయెజెరు. అతడు పరిశుదధ్మైన తులపు 

పరిమాణమునుబటిట్ 

సంఖాయ్కాండము 7:67 => నూటముపప్ది తులముల యెతుత్ గల వెండి గినెన్ను డెబబ్ది తులముల 

యెతుత్గల వెండి పోర్క్షణపాతర్ను నైవేదయ్ముగా ఆ రెంటిలో నూనెతో కలిసి నిండిన గోధుమ పిండిని 

సంఖాయ్కాండము 7:68 => ధూపదర్వయ్ముతో నిండియునన్ పది తులముల బంగారు ధూపారిత్ని 

సంఖాయ్కాండము 7:69 => దహనబలిగా ఒక చినన్ కోడెను ఒక పొటే ట్లును ఏడాది గొఱఱ్పిలల్ను 

పాపపరిహారారథ్బలిగా ఒక మేకపిలల్ను  

సంఖాయ్కాండము 7:70 => సమాధానబలిగా రెండు కోడెలను అయిదు పొటే ట్ళల్ను 

సంఖాయ్కాండము 7:71 => అయిదు మేకపోతులను ఏడాదివి అయిదు గొఱఱ్పిలల్లను తన 

అరప్ణముగా తెచెచ్ను. ఇది ఆమీషదాయి కుమారుడైన అహీయెజెరు అరప్ణము. 

సంఖాయ్కాండము 7:72 => పదకొండవ దినమున అరప్ణమును తెచిచ్నవాడు ఒకార్ను కుమారుడును 

ఆషేరీయులకు పర్ధానుడునైన పగీయేలు. 

సంఖాయ్కాండము 7:73 => అతడు పరిశుదధ్మైన తులపు పరిమాణమునుబటిట్ నూట ముపప్ది 

తులముల యెతుత్గల వెండి గినెన్ను డెబబ్ది తులముల యెతుత్గల వెండి పోర్క్షణపాతర్ను నైవేదయ్ముగా ఆ 

రెంటినిండ నూనెతో కలిసిన గోధుమ పిండిని 

సంఖాయ్కాండము 7:74 => ధూపదర్వయ్ముతో నిండియునన్ పది తులముల బంగారు ధూపారిత్ని 

సంఖాయ్కాండము 7:75 => దహనబలిగా ఒక చినన్ కోడెను ఒక పొటే ట్లును 

సంఖాయ్కాండము 7:76 => ఏడాది గొఱఱ్పిలల్ను పాపపరిహారారథ్బలిగా ఒక మేకపిలల్ను 

సంఖాయ్కాండము 7:77 => సమాధానబలిగా రెండు కోడెలను అయిదు పొటే ట్ళల్ను అయిదు 

మేకపోతులను ఏడాదివి అయిదు గొఱఱ్పిలల్లను తన అరప్ణముగా తెచెచ్ను. ఇది ఒకార్ను కుమారుడైన 

పగీయేలు అరప్ణము. 

సంఖాయ్కాండము 7:78 => పండెర్ండవ దినమున అరప్ణమును తెచిచ్నవాడు ఏనాను కుమారుడు 

నఫాత్లీయులకు పర్ధానుడునైన అహీర. 
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సంఖాయ్కాండము 7:79 => అతడు పరిశుదధ్మైన తులపు పరిమాణమునుబటిట్ నూట ముపప్ది 

తులముల యెతుత్గల వెండి గినెన్ను డెబబ్ది తులముల యెతుత్గల వెండి పోర్క్షణపాతర్ను నైవేదయ్ముగా ఆ 

రెంటినిండ నూనెతో కలిసిన గోధుమ పిండిని 

సంఖాయ్కాండము 7:80 => ధూపదర్వయ్ముతో నిండియునన్ పది తులముల బంగారు ధూపారిత్ని 

దహనబలిగా ఒక చినన్కోడెను 

సంఖాయ్కాండము 7:81 => ఒక పొటెట్లును ఏడాది గొఱఱ్పిలల్ను పాపపరిహారారథ్బలిగా ఒక 

మేకపిలల్ను సమాధానబలిగా రెండు కోడెలను 

సంఖాయ్కాండము 7:82 => అయిదు పొటే ట్ళల్ను అయిదు మేకపోతులను ఏడాదివి అయిదు 

గొఱఱ్పిలల్లను తన అరప్ణముగా తెచెచ్ను. ఇది ఏనాను కుమారుడైన అహీర అరప్ణము. 

సంఖాయ్కాండము 7:83 => బలిపీఠము అభిషేకింపబడిన దినమున ఇశార్యేలీయుల పర్ధానులు 

అరిప్ంచిన పర్తిషాఠ్రప్ణములు ఇవి, వెండి గినెన్లు పండెర్ండు, వెండి పోర్క్షణపాతర్లు పండెర్ండు, 

బంగారు ధూపారుత్లు పండెర్ండు, పర్తి వెండిగినెన్ నూట ముపప్ది తులములది. 

సంఖాయ్కాండము 7:84 => పర్తి పోర్క్షణపాతర్ డెబబ్ది తులములది; ఆ ఉపకరణముల వెండి 

అంతయు పరిశుధద్మైన తులపు పరిమాణమునుబటిట్ రెండువేల నాలుగువందల తులములది. 

సంఖాయ్కాండము 7:85 => ధూపదర్వయ్ముతో నిండిన బంగారు ధూపారుత్లు పండెర్ండు; వాటిలో 

ఒకటి పరిశుదధ్మైన తులపు పరిమాణమునుబటిట్ పది తులములది. 

సంఖాయ్కాండము 7:86 => ఆ ధూపారుత్ల బంగారమంతయు నూట ఇరువది తులములది; 

దహనబలి పశువులనిన్యు పండెర్ండు కోడెలు, పొటే ట్ళుల్ పండెర్ండు, ఏడాదివైన గొఱఱ్పిలల్లు పండెర్ండు, 

వాటి నైవేదయ్ములును పాపపరిహారారథ్మైన మగ మేకపిలల్లు పండెర్ండు, 

సంఖాయ్కాండము 7:87 => సమాధానబలి పశువులనిన్యు ఇరువది నాలుగు కోడెలు, 

సంఖాయ్కాండము 7:88 => పొటే ట్ళుల్ అరువది, మేకపోతులు అరువది, ఏడాదివైన గొఱఱ్పిలల్లు 

అరువది. 
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సంఖాయ్కాండము 7:89 => మోషే యెహోవాతో మాటలాడుటకు పర్తయ్క్షపు గుడారములోనికి 

వెళి ల్నపుప్డు సాక్షయ్పు మందసము మీదనునన్ కరుణాపీఠము మీదనుండి, అనగా రెండు కెరూబుల 

నడమనుండి తనతో మాటలాడిన యెహోవా సవ్రము అతడు వినెను, అతడు ఆయనతో మాటలాడెను. 

సంఖాయ్కాండము 31:50 => కాబటిట్ యెహోవా సనిన్ధిని మా నిమితత్ము పార్యశిచ్తత్ము కలుగునటుల్ 

మేము మాలో పర్తిమనుషుయ్నికి దొరికిన బంగారు నగలను గొలుసులను కడియములను 

ఉంగరములను పోగులను పతకములను యెహోవాకు అరప్ణముగా తెచిచ్యునాన్మని చెపప్గా 

సంఖాయ్కాండము 31:51 => మోషేయు యాజకుడైన ఎలియాజరు నగలుగా చేయబడిన ఆ 

బంగారును వారియొదద్ తీసికొనిరి. 

సంఖాయ్కాండము 31:52 => సహసార్ధిపతులును శతాధిపతులును పర్తిషాఠ్రప్ణముగా యెహోవాకు 

అరిప్ంచిన బంగారమంతయు పదునారువేల ఏడువందల ఏబది తులములు. 

సంఖాయ్కాండము 31:53 => ఆ సైనికులలో పర్తివాడును తనమటుట్కుతాను కొలల్సొముమ్ 

తెచుచ్కొనియుండెను. 

సంఖాయ్కాండము 31:54 => అపుప్డు మోషేయు యాజకుడైన ఎలియాజరును సహసార్ధిపతుల 

యొదద్నుండియు శతాధిపతుల యొదద్నుండియు ఆ బంగారును తీసికొని యెహోవా సనిన్ధిని 

ఇశార్యేలీయులకు జాఞ్పకారథ్ముగా పర్తయ్క్షపు గుడారమున ఉంచిరి. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 26:2 => నీ దేవుడైన యెహోవా నీకిచుచ్చునన్ నీ భూమిలోనుండి నీవు 

కూరుచ్కొను భూఫలములనిన్టిలోను పర్థమ ఫలములను తీసికొని గంపలో ఉంచి, నీ దేవుడైన 

యెహోవా తన నామమునకు మందిరమును ఏరప్రచుకొను సథ్లమునకు వెళి ల్  

దివ్తీయోపదేశకాండము 26:3 => ఆ దినములలోనుండు యాజకునియొదద్కు పోయి యెహోవా మన 

పితరులకిచెచ్దనని పర్మాణము చేసిన దేశమునకు నేను వచిచ్యునన్ సంగతి నేడు నీ దేవుడైన 

యెహోవా సనిన్ధిని ఒపుప్కొనుచునాన్నని అతనితో చెపప్వలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 26:4 => యాజకుడు ఆ గంపను నీచేతిలోనుండి తీసికొని నీ దేవుడైన 

యెహోవా బలిపీఠమునెదుట ఉంచగా 
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దివ్తీయోపదేశకాండము 26:5 => నీవు నా తండిర్ నశించుచునన్ అరామీ దేశసుథ్డు; అతడు 

ఐగుపుత్నకు వెళె ల్ను. కొదిద్మందితో అకక్డికి పోయి పరవాసియై, గొపప్దియు బలమైనదియు 

విసాత్రమైనదియునగు జనమాయెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 26:6 => ఐగుపీత్యులు మనలను హింసపెటిట్ మనలను బాధపరచి 

మనమీద కఠినదాసయ్ము మోపగా 

దివ్తీయోపదేశకాండము 26:7 => మనము మన పితరుల దేవుడైన యెహోవాకు మొఱఱ్పెటిట్నపుప్డు 

యెహోవా మన మొఱఱ్ను విని మన బాధను పర్యాసమును మనకు కలిగిన హింసను చూచెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 26:8 => అపుప్డు యెహోవా బాహుబలమువలనను చాపిన చేతివలనను 

మహా భయమువలనను సూచక కిర్యలవలనను మహతాక్రయ్ములవలనను ఐగుపుత్లోనుండి మనలను 

రపిప్ంచి 

దివ్తీయోపదేశకాండము 26:9 => యీ సథ్లమునకు మనలను చేరిచ్, పాలు తేనెలు పర్వహించు 

దేశమైయునన్ యీ దేశమును మనకిచెచ్ను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 26:10 => కాబటిట్ యెహోవా, నీవే నాకిచిచ్న భూమియొకక్ పర్థమ 

ఫలములను నేను తెచిచ్యునాన్నని నీ దేవుడైన యెహోవా సనిన్ధిని చెపిప్ 

దివ్తీయోపదేశకాండము 26:11 => నీ దేవుడైన యెహోవా సనిన్ధిని దానిపెటిట్, నీ దేవుడైన యెహోవా 

సనిన్ధిని నమసాక్రముచేసి, నీకును నీ యింటివారికిని నీ దేవుడైన యెహోవా దయచేసిన మేలంతటి 

విషయము నీవును లేవీయులును నీ దేశములో ఉనన్ పరదేశులును సంతోషింపవలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 26:12 => పదియవ భాగమిచుచ్ సంవతస్రమున, అనగా మూడవ 

సంవతస్రమున నీ వచుచ్బడిలో పదియవ వంతును చెలిల్ంచి, అది లేవీయులకును పరదేశులకును 

తండిర్లేనివారికిని విధవరాండర్కును ఇయయ్వలెను. వారు నీ గార్మములలో తిని తృపిత్పొందిన తరువాత 

దివ్తీయోపదేశకాండము 26:13 => నీవు నీ దేవుడైన యెహోవా సనిన్ధిని నీవు నాకాజాఞ్పించిన నీ 

ఆజఞ్లనిన్టి చొపుప్న నా యింటనుండి పర్తిషిట్తమైనదానిని తీసివేసి, లేవీయులకును పరదేశులకును 

తండిర్లేనివారికిని విధవరాండర్కును నేనిచిచ్యునాన్ను. నీ ఆజఞ్లలో దేనిని నేను మీరలేదు, దేనిని 

మరచిపోలేదు. 
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దివ్తీయోపదేశకాండము 26:14 => నేను దుఃఖములోనుండగా దానిలో కొంచెమైనను తినలేదు, 

అపవితుర్డనైయుండగా దానిలో దేనిని తీసివేయలేదు, చనిపోయినవారి విషయమై దానిలో ఏదియు 

నేనియయ్లేదు, నా దేవుడైన యెహోవా మాట విని నీవు నాకాజాఞ్పించినటుల్ సమసత్ము జరిపియునాన్ను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 26:15 => నీ పరిశుదాధ్లయమగు ఆకాశములోనుండి చూచి, నీ జనులైన 

ఇశార్యేలీయులను పాలు తేనెలు పర్వహించు దేశము అని నీవు మా పితరులతో పర్మాణము చేసినటుల్ 

మాకిచిచ్యునన్ దేశమును ఆశీరవ్దింపుమని చెపప్వలెను.  

హగగ్యి 1:4 => ఈ మందిరము పాడైయుండగా మీరు సరంబీవేసిన యిండల్లో నిసించుటకు ఇది 

సమయమా? 

హగగ్యి 1:5 => కాబటిట్ సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా మీ 

పర్వరత్ననుగూరిచ్ ఆలోచించుకొనుడి. 

హగగ్యి 1:6 => మీరు విసాత్రముగా వితిత్నను మీకు కొంచెమే పండెను, మీరు భోజనము 

చేయుచునన్ను ఆకలి తీరకయునన్ది, పానము చేయుచునన్ను దాహము తీరకయునన్ది, బటట్లు 

కపుప్కొనుచునన్ను చలి ఆగకునన్ది, పనివారు కషట్ముచేసి జీతము సంపాదించుకొనినను జీతము 

చినిగిపోయిన సంచిలో వేసినటుట్గా ఉనన్ది. 

హగగ్యి 1:7 => కాగా సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా మీ పర్వరత్ననుగూరిచ్ 

ఆలోచించుకొనుడి. 

హగగ్యి 1:8 => పరవ్తములెకిక్ మార్ను తీసికొనివచిచ్ మీరు ఈ మందిరమును కటిట్ంచినయెడల 

దానియందు నేను సంతోషించి ననున్ ఘనపరచుకొందునని యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డు. 

హగగ్యి 1:9 => విసాత్రముగా కావలెనని మీరు ఎదురుచూచితిరి గాని కొంచెముగా పండెను; మీరు 

దానిని ఇంటికి తేగా నేను దానిని చెదరగొటిట్తిని; ఎందుచేతనని యెహోవా అడుగుచునాన్డు. నా 

మందిరము పాడైయుండగా మీరందరు మీ మీ యిండుల్ కటుట్కొనుటకు తవ్రపడుటచేతనే గదా.  

మలాకీ 3:8 => మానవుడు దేవునియొదద్ దొంగిలునా? అయితే మీరు నాయొదద్ దొంగిలితిరి; దేని 

విషయములో మేము నీయొదద్ దొంగిలితిమని మీరందురు. పదియవ భాగమును పర్తిషిఠ్తారప్ణలను 

ఇయయ్క దొంగిలితిరి. 
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మలాకీ 3:9 => ఈ జనులందరును నాయొదద్ దొంగిలుచునే యునాన్రు, మీరు శాపగర్సుత్లై 

యునాన్రు. 

మారుక్ 14:7 => బీదలు ఎలల్పుప్డును మీతోనే యునాన్రు, మీకిషట్మైనపుప్డెలల్ వారికి మేలు 

చేయవచుచ్ను; నేను ఎలల్పుప్డును మీతో నుండను. 

మారుక్ 14:8 => ఈమె తన శకిత్కొలది చేసి, నా భూసాథ్పన నిమితత్ము నా శరీరమును ముందుగా 

అభిషేకించెను. 

మారుక్ 14:10 => పండెర్ండుమందిలో నొకడగు ఇసక్రియోతు యూదా, పర్ధానయాజకుల చేతికి 

ఆయనను అపప్గింపవలెనని వారియొదద్కు పోగా 

మారుక్ 14:11 => వారు విని, సంతోషించి వానికి దర్వయ్మితుత్మని వాగాద్నము చేసిరి గనుక వాడు 

ఆయనను అపప్గించుటకు తగిన సమయము కనిపెటుట్చుండెను. 

మారుక్ 14:12 => పులియని రొటెట్ల పండుగలో మొదటి దినమున వారు పసాక్పశువును 

వధించునపుప్డు, ఆయన శిషుయ్లు నీవు పసాక్ను భుజించుటకు మేమెకక్డికి వెళి ల్ సిదధ్పరచవలెనని 

కోరుచునాన్వని ఆయన నడుగగా, 

మారుక్ 14:13 => ఆయన మీరు పటట్ణములోనికి వెళుల్డి; అకక్డ నీళల్కుండ మోయుచునన్ యొక 

మనుషుయ్డు మీకెదురుపడును; 

మారుక్ 14:14 => వాని వెంటబోయి వాడు ఎకక్డ పర్వేశించునో ఆ యింటి యజమానుని చూచి 

నేను నా శిషుయ్లతో కూడ పసాక్ను భుజించుటకు నా విడిదిగది యెకక్డనని బోధకుడడుగుచునాన్డని 

చెపుప్డి. 

మారుక్ 14:15 => అతడు సామగిర్తో సిదధ్పరచబడిన గొపప్ మేడగది మీకు చూపించును; అకక్డ 

మనకొరకు సిదధ్పరచుడని చెపిప్ తన శిషుయ్లలో ఇదద్రిని పంపెను. 

మారుక్ 14:16 => శిషుయ్లు వెళి ల్ పటట్ణములోనికి వచిచ్ ఆయన వారితో చెపిప్నటుట్ కనుగొని పసాక్ను 

సిదధ్పరచిరి. 

మారుక్ 14:17 => సాయంకాలమైనపుప్డు ఆయన తన పండెర్ండుమంది శిషుయ్లతో కూడ వచెచ్ను. 
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మారుక్ 14:18 => వారు కూరుచ్ండి భోజనము చేయుచుండగా యేసు మీలో ఒకడు, అనగా నాతో 

భుజించుచునన్వాడు ననున్ అపప్గించునని నిశచ్యముగా మీతో చెపుప్చునాన్నని వారితో చెపప్గా 

మారుక్ 14:19 => వారు దుఃఖపడి నేనా అని యొకని తరువాత ఒకడు ఆయన నడుగసాగిరి. 

మారుక్ 14:20 => అందుకాయన పండెర్ండుమందిలో ఒకడే, అనగా నాతోకూడ పాతర్లో (చెయియ్) 

ముంచువాడే. 

మారుక్ 14:21 => నిజముగా మనుషయ్కుమారుడు ఆయననుగూరిచ్ వార్యబడినటుట్ పోవుచునాన్డు; 

అయితే ఎవనిచేత మనుషయ్కుమారుడు అపప్గింపబడుచునాన్డో, ఆ మనుషుయ్నికి శర్మ; ఆ మనుషుయ్డు 

పుటిట్యుండనియెడల వానికి మేలనెను. 

లూకా 14:13 => అయితే నీవు విందు చేయునపుప్డు బీదలను అంగహీనులను కుంటివాండర్ను 

గుర్డిడ్వాండర్ను పిలువుము. 

లూకా 14:14 => నీకు పర్తుయ్పకారము చేయుటకు వారికేమియు లేదు గనుక నీవు 

ధనుయ్డవగుదువు; నీతిమంతుల పునరుతాథ్నమందు నీవు పర్తుయ్పకారము పొందుదువని చెపెప్ను. 

1 కొరిందీయులకు 16:2 => నేను వచిచ్నపుప్డు చందా పోగుచేయకుండ పర్తి ఆదివారమున మీలో 

పర్తివాడును తాను వరిధ్లిల్న కొలది తనయొదద్ కొంత సొముమ్ నిలువచేయవలెను. 

2 కొరిందీయులకు 8:2 => ఏలాగనగా, వారు బహు శర్మవలన పరీకిష్ంపబడగా, అతయ్ధికముగా 

సంతోషించిరి. మరియు వారు నిరుపేదలైనను వారి దాతృతవ్ము బహుగా విసత్రించెను. 

2 కొరిందీయులకు 8:3 => ఈ కృప విషయములోను, పరిశుదుధ్లకొరకైన పరిచరయ్లో పాలుపొందు 

విషయములోను, మనఃపూరవ్కముగా మముమ్ను వేడుకొనుచు,  

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

చూపుటచేత మీ పేర్మ యెంత యథారథ్మైనదో పరీకిష్ంపవలెనని చెపుప్చునాన్ను. 

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

ధనవంతుడై యుండియు మీరు తన దారిదర్య్మువలన ధనవంతులు కావలెనని, మీ నిమితత్ము 

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

విసాత్రఫలము రావలెనని అపేకిష్ంచి చెపుప్చునాన్ను. 

ఫిలిపీప్యులకు 4:18 => నాకు సమసత్మును సమృదిధ్గా కలిగియునన్ది. మీరు పంపిన వసుత్వులు 

ఎపఫొర్దితువలన పుచుచ్కొని యేమియు తకుక్వలేక యునాన్ను; అవి మనోహరమైన సువాసనయు, 

దేవునికి పీర్తికరమును ఇషట్మునైన యాగమునై యునన్వి. 

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

చూచియు, అతనియెడల ఎంతమాతర్మును కనికరము చూపనివానియందు దేవుని పేర్మ యేలాగు 

నిలుచును? 

1 యోహాను 3:18 => చినన్పిలల్లారా, మాటతోను నాలుకతోను కాక కిర్యతోను సతయ్ముతోను 

పేర్మింతము. 

ఆదికాండము 4:4 => హేబెలు కూడ తన మందలో తొలుచూలున పుటిట్న వాటిలో కొర్వివ్న వాటిని 

కొనిన్ తెచెచ్ను. యెహోవా హేబెలును అతని యరప్ణను లక్షయ్పెటెట్ను; 

ఆదికాండము 13:2 => అబార్ము వెండి బంగారము పశువులు కలిగి బహు ధనవంతుడై యుండెను. 

నిరగ్మకాండము 10:9 => అందుకు మోషే మేము యెహోవాకు పండుగ ఆచరింపవలెను గనుక మా 

కుమారులను మా కుమారెత్లను మా మందలను మా పశువులను వెంటబెటుట్కొని మా పినన్ 

పెదద్లతోకూడ వెళె ల్దమనెను 

నిరగ్మకాండము 10:26 => మా పశువులును మాతోకూడ రావలెను. ఒక డెకక్యైనను 

విడువబడదు, మా దేవుడైన యెహోవాను సేవించుటకు వాటిలోనుండి తీసికొనవలెను. మేము దేనితో 

యెహోవాను సేవింపవలెనో అకక్డ చేరకమునుపు మాకు తెలియదనెను. 

నిరగ్మకాండము 23:15 => పులియని రొటెట్ల పండుగ నాచరింపవలెను. నేను నీ కాజాఞ్పించినటుల్ 

ఆబీబు నెలలో నీవు ఐగుపుత్లోనుండి బయలుదేరి వచిచ్తివి గనుక ఆ నెలలో నియామక కాలమందు 

ఏడు దినములు పులియని రొటెట్లను తినవలెను. నా సనిన్ధిని ఎవడును వటిట్చేతులతో కనబడకూడదు. 
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లేవీయకాండము 2:14 => నీవు యెహోవాకు పర్థమఫలముల నైవేదయ్మును చేయునపుప్డు సారమైన 

భూమిలో పుటిట్న పచచ్ని వెనున్లలోని ఊచ బియయ్మును వేయించి విసిరి నీ పర్థమఫలముల 

నైవేదయ్ముగా అరిప్ంపవలెను. 

లేవీయకాండము 19:24 => నాలుగవ సంవతస్రమున వాటి ఫలములనిన్యు యెహోవాకు 

పర్తిషిఠ్తమైన సుత్తియాగ దర్వయ్ములగును; అయిదవ సంవతస్రమున వాటి ఫలములను తినవచుచ్ను; 

లేవీయకాండము 19:25 => నేను మీ దేవుడనైన యెహోవాను. 

లేవీయకాండము 23:10 => నీవు ఇశార్యేలీయులతో ఇటల్నుము నేను మీకిచుచ్చునన్ దేశమునకు 

మీరు వచిచ్ దాని పంటను కోయునపుప్డు మీ మొదటి పంటలో ఒక పనను యాజకునియొదద్కు 

తేవలెను. 

లేవీయకాండము 23:17 => మీరు మీ నివాసములలోనుండి తూములో రెండేసి పదియవ వంతుల 

పిండిగల రెండు రొటెట్లను అలాల్డించు అరప్ణముగా తేవలెను. వాటిని గోధుమపిండితో చేసి 

పులియబెటిట్ కాలచ్వలెను. అవి యెహోవాకు పర్థమ ఫలముల అరప్ణము. 

సంఖాయ్కాండము 15:20 => మీరు మీ మొదటి పిండిముదద్ రొటెట్ను పర్తిషాఠ్రప్ణముగా 

అరిప్ంపవలెను; కళల్పు అరప్ణమువలె దాని అరిప్ంపవలెను. 

సంఖాయ్కాండము 18:30 => మరియు నీవు వారితో మీరు దానిలోనుండి పర్శసత్ భాగమును 

అరిప్ంచిన తరువాత మిగిలినది కళల్పు వచుచ్బడివలెను దార్క్షతొటిట్ వచుచ్బడివలెను లేవీయులదని 

యెంచవలెను. 

సంఖాయ్కాండము 31:28 => మరియు సేనగా బయలుదేరిన యోధులమీద యెహోవాకు పనున్కటిట్, 

ఆ మనుషుయ్లలోను పశువులలోను గాడిదలలోను గొఱఱ్మేకలలోను ఐదువందలకు ఒకటిచొపుప్న వారి 

సగములోనుండి తీసికొని  

దివ్తీయోపదేశకాండము 8:10 => నీవు తిని తృపిత్పొంది నీ దేవుడైన యెహోవా నీకిచిచ్న మంచి 

దేశమునుబటిట్ ఆయనను సుత్తింపవలెను. 
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దివ్తీయోపదేశకాండము 14:29 => అపుప్డు నీ మధయ్ను పాలైనను సావ్సథ్య్మైనను లేని 

లేవీయులును, నీ యింటనునన్ పరదేశులును, తండిర్లేనివారును, విధవరాండుర్ను వచిచ్ భోజనముచేసి 

తృపిత్పొందుదురు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 16:10 => నీ దేవుడైన యెహోవాకు వారముల పండుగ ఆచరించుటకై 

నీచేతనైనంత సేవ్చాఛ్రప్ణమును సిదధ్పరచవలెను. నీ దేవుడైన యెహోవా నినున్ ఆశీరవ్దించినకొలది 

దానినియయ్వలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 16:16 => ఏటికి మూడు మారులు, అనగా పొంగనిరొటెట్ల పండుగలోను 

వారముల పండుగలోను పరణ్శాలల పండుగలోను నీ దేవుడైన యెహోవా ఏరప్రచుకొను సథ్లమున నీ 

మగవారందరు ఆయన సనిన్ధిని కనబడవలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 26:10 => కాబటిట్ యెహోవా, నీవే నాకిచిచ్న భూమియొకక్ పర్థమ 

ఫలములను నేను తెచిచ్యునాన్నని నీ దేవుడైన యెహోవా సనిన్ధిని చెపిప్ 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:8 => నీ కొటల్లోను నీవు చేయు పర్యతన్ములనిన్టిలోను నీకు దీవెన 

కలుగునటుల్ యెహోవా ఆజాఞ్పించును. నీ దేవుడైన యెహోవా నీకిచుచ్చునన్ దేశములో ఆయన నినున్ 

ఆశీరవ్దించును. 

1 సమూయేలు 2:30 => నీ యింటి వారును నీ పితరుని యింటివారును నా సనిన్ధిని యాజ 

కతవ్ము జరిగించుదురని యెహోవా ఆజఞ్ యిచిచ్యునన్ను ఇపుప్డు అది నా మనసుస్నకు కేవలము 

పర్తికూలమాయెనని ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డు. కావున యెహోవా 

వాకుక్ ఏదనగా ననున్ ఘనపరచువారిని నేను ఘనపరచుదును. ననున్ తృణీకరించువారు 

తృణీకారమొందుదురు. 

2 సమూయేలు 6:11 => యెహోవా మందసము మూడునెలలు గితీత్యుడగు ఓబేదెదోము ఇంటిలో 

ఉండగా యెహోవా ఓబేదెదోమును అతని ఇంటివారినందరిని ఆశీరవ్దించెను. 

1 రాజులు 17:13 => అపుప్డు ఏలీయా ఆమెతో ఇటల్నెను భయపడవదుద్, పోయి నీవు చెపిప్నటుల్ 

చేయుము; అయితే అందులో నాకొక చినన్ అపప్ము మొదటచేసి నాయొదద్కు తీసికొనిరముమ్, తరువాత 

నీకును నీ బిడ డ్కును అపప్ములు చేసికొనుము. 
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2 రాజులు 4:42 => మరియు ఒకడు బయలా ష్లిషానుండి మొదటిపంట బాపతు యవలపిండితో 

చేయబడిన యిరువది రొటెట్లను, కొర్తత్ గోధుమ వెనున్లను కొనిన్ పండల్ను తీసికొనివచిచ్ దైవజనుడైన 

అతనికి కానుకగా ఇయయ్గా అతడు జనులు భోజనము చేయుటకు దాని వడిడ్ంచుమనెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 13:14 => దేవుని మందసము ఓబేదెదోము ఇంటిలో అతని కుటుంబమునొదద్ 

మూడు నెలలుండగా యెహోవా ఓబేదెదోము ఇంటివారిని అతని సొతత్ంతటిని ఆశీరవ్దించెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 29:3 => మరియు నా దేవుని మందిముమీద నాకు కలిగియునన్ మకుక్వచేత 

నేను ఆ పర్తిషిఠ్తమైన మందిరము నిమితత్ము సంపాదించియుంచిన వసుత్వులు గాక, నా సవ్ంతమైన 

బంగారమును వెండిని నా దేవుని మందిరము నిమితత్ము నేనిచెచ్దను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 31:5 => ఆ యాజఞ్ వెలల్డియగుట తోడనే ఇశార్యేలీయులు పర్థమఫలములైన 

ధానయ్ దార్కాష్రసములను నూనెను తేనెను ససయ్ఫలములను విసాత్రముగా తీసికొనివచిచ్రి. సమసత్మైన 

వాటిలోనుండియు పదియవ వంతులను విసాత్రముగా తీసికొనివచిచ్రి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 31:10 => యెహోవా మందిరములోనికి జనులు కానుకలను తెచుచ్ట 

మొదలుపెటిట్నపప్టినుండి మేము సమృదిధ్గా భోజనము చేసినను చాలా మిగులుచునన్ది; యెహోవా 

తన జనులను ఆశీరవ్దించినందున ఇంత గొపప్రాశి మిగిలినదని రాజుతోననగా 

నెహెమాయ్ 3:1 => పర్ధానయాజకుడైన ఎలాయ్షీబును అతని సహోదరులైన యాజకులును లేచి గొఱఱ్ల 

గుమమ్మును కటిట్ పర్తిషిఠ్ంచి తలుపులు నిలిపిరి. హమేమ్యా గోపురమువరకును హననేయ్లు 

గోపురమువరకును పార్కారమును కటిట్ పర్తిషిఠ్ంచిరి. 

నెహెమాయ్ 10:32 => మరియు మన దేవుని మందిరపు సేవ నిమితత్ము పర్తి సంవతస్రము తులము 

వెండిలో మూడవ వంతు ఇచెచ్దమని నిబంధన చేసికొంటిమి. 

నెహెమాయ్ 10:35 => మరియు మా భూమియొకక్ పర్థమ ఫలములను సకల వృక్షముల పర్థమ 

ఫలములను, పర్తి సవంతస్రము పర్భువు మందిరమునకు మేము తీసికొని వచుచ్నటుల్గా 

నిరణ్యించుకొంటిమి 

కీరత్నలు 132:15 => దాని ఆహారమును నేను నిండారులుగా దీవించెదను దానిలోని బీదలను 

ఆహారముతో తృపిత్పరచెదను 
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యెషయా 23:18 => వేశయ్ జీతముగా ఉనన్దాని వరత్కలాభము యెహోవాకు పర్తిషిఠ్తమగును అది 

కూరచ్బడదు ధననిధిలో వేయబడదు యెహోవా సనిన్ధిని నివసించువారికి సంతుషిట్ ఇచుచ్ 

భోజనమునకును పర్శసత్ వసత్రములకును ఆ పటట్ణపు లాభము ఆధారముగా నుండును.  

యెహెజేక్లు 44:30 => మీ పర్తిషిఠ్తారప్ణములనిన్టిలోను తొలిచూలు వాటనిన్టిలోను 

మొదటివియు, పర్థమ ఫలములనిన్టిలోను మొదటివియు యాజకులవగును; మీ కుటుంబములకు 

ఆశీరావ్దము కలుగునటుల్ మీరు ముందుగా పిసికిన పిండిముదద్ను యాజకులకియయ్వలెను.  

యెహెజేక్లు 45:1 => మీరు చీటుల్వేసి దేశమును విభాగించునపుప్డు భూమిలో ఒక భాగమును 

పర్తిషిఠ్తారప్ణముగా యెహోవాకు పర్తిషిఠ్ంపవలెను. దానికి ఇరువదియైదువేల కొలకఱఱ్ల నిడివియు 

పదివేల కొలకఱఱ్ల వెడలుప్ను ఉండవలెను, ఈ సరిహదుద్లనిన్టిలోగానునన్ భూమి పర్తిషిఠ్తమగును.  

యెహెజేక్లు 45:15 => మరియు ఇశార్యేలీయుల నిమితత్ము పార్యశిచ్తత్ము చేయుటకై 

నైవేదయ్మునకును దహనబలికిని సమాధాన బలికిని మంచి మేపుతగిలిన గొఱఱ్లలో మందకు 

రెండువందలలో ఒకదానిని తేవలెను. 

యోవేలు 2:24 => కొటుల్ ధానయ్ముతో నిండును, కొతత్ దార్కాష్రసమును కొర్తత్ తైలమును గానుగలకు 

పైగా పొరిల్ పారును. 

హగగ్యి 2:16 => నాటనుండి యొకడు ఇరువది కుపప్ల కంకులు వేయగా పది కుపప్లంత ధానయ్మే 

తేలుచునన్ది; తీసికొనవలెనని ఏబది కొలల తొటిట్యొదద్కు ఒకడు రాగా ఇరువదికొలలు మాతర్మే 

దొరకును. 

హగగ్యి 2:19 => కొటల్లో ధానయ్మునన్దా? దార్క్షచెటల్యినను అంజూరపుచెటల్యినను 

దానిమమ్చెటల్యినను ఒలీవచెటల్యినను ఫలించకపోయెను గదా. అయితే ఇది మొదలుకొని నేను 

మిముమ్ను ఆశీరవ్దించెదను. 

జెకరాయ్ 8:12 => సమాధాన సూచకమైన దార్క్షచెటుల్ ఫలమిచుచ్ను, భూమి పండును, 

ఆకాశమునుండి మంచు కురియును, ఈ జనులలో శేషించినవారికి వీటిననిన్టిని నేను సావ్సథ్య్ముగా 

ఇతుత్ను; ఇదే సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా వాకుక్. 
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మలాకీ 3:10 => నా మందిరములో ఆహారముండునటుల్ పదియవ భాగమంతయు మీరు నా 

మందిరపు నిధిలోనికి తీసికొనిరండి; దీని చేసి మీరు ననున్ శోధించినయెడల నేను ఆకాశపువాకిండల్ను 

విపిప్, పటట్జాలనంత విసాత్రముగా దీవెనలు కుమమ్రించెదనని సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా 

సెలవిచుచ్చునాన్డు. 

మతత్యి 6:33 => కాబటిట్ మీరు ఆయన రాజయ్మును నీతిని మొదట వెదకుడి; అపుప్డవనిన్యు 

మీకనుగర్హింపబడును. 

మతత్యి 25:17 => ఆలాగుననే రెండు తీసికొనినవాడు మరి రెండు సంపాదించెను. 

మతత్యి 25:35 => నేను ఆకలిగొంటిని, మీరు నాకు భోజనము పెటిట్తిరి; దపిప్గొంటిని, నాకు 

దాహమిచిచ్తిరి, పరదేశినై యుంటిని ననున్ చేరుచ్కొంటిరి; 

మారుక్ 10:30 => ఇపుప్డు ఇహమందు హింసలతోపాటు నూరంతలుగా ఇండల్ను అనన్దముమ్లను 

అకక్చెలెల్ండర్ను తలుల్లను పిలల్లను భూములను, రాబోవు లోకమందు నితయ్జీవమును పొందునని 

మీతో నిశచ్యముగా చెపుప్చునాన్ను. 

లూకా 6:38 => క్షమించుడి, అపుప్డు మీరు క్షమింపబడుదురు; ఇయుయ్డి, అపుప్డు మీకియయ్బడును; 

అణచి, కుదిలించి, దిగజారునటుల్ నిండు కొలతను మనుషుయ్లు మీ ఒడిలో కొలుతురు. మీరు ఏ 

కొలతతో కొలుతురో ఆ కొలతతోనే మీకు మరల కొలువబడునని చెపెప్ను. 

రోమీయులకు 11:16 => ముదద్లో మొదటి పిడికెడు పరిశుదధ్మైనదైతే ముదద్ంతయు పరిశుదధ్మే; 

వేరు పరిశుదధ్మైనదైతే కొమమ్లును పరిశుదధ్ములే. 

2 కొరిందీయులకు 9:8 => మరియు అనిన్టియందు ఎలల్పుప్డును మీలో మీరు సరవ్సమృదిధ్ గలవారై 

ఉతత్మమైన పర్తికారయ్ము చేయుటకు దేవుడు మీయెడల సమసత్ విధములైన కృపను 

విసత్రింపచేయగలడు. 

2 కొరిందీయులకు 9:11 => ఇటిట్, ఔదారయ్మువలన మాదావ్రా దేవునికి కృతజఞ్తాసుత్తులు 

చెలిల్ంపబడును. 

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

పర్తి అవసరమును తీరుచ్ను. 
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వచనము 13 

జాఞ్నము సంపాదించినవాడు ధనుయ్డు వివేచన కలిగిన నరుడు ధనుయ్డు. 

సామెతలు 11:24 => వెదజలిల్ అభివృదిధ్ పొందువారు కలరు తగినదానికనన్ తకుక్వ ఇచిచ్ లేమికి 

వచుచ్వారు కలరు. 

సామెతలు 11:25 => ఔదారయ్ము గలవారు పుషిట్ నొందుదురు. నీళుల్ పోయువారికి నీళుల్ 

పోయబడును 

సామెతలు 19:17 => బీదలను కనికరించువాడు యెహోవాకు అపిప్చుచ్వాడు వాని ఉపకారమునకు 

ఆయన పర్తుయ్పకారము చేయును. 

సామెతలు 22:9 => దయాదృషిట్ గలవాడు తన ఆహారములో కొంత దరిదుర్నికిచుచ్ను అటిట్వాడు 

దీవెననొందును. 

లేవీయకాండము 26:2 => నేను నియమించిన విశార్ంతిదినములను మీరు ఆచరింపవలెను, నా 

పరిశుదధ్మందిరమును సనామ్నింపవలెను, నేను యెహోవాను. 

లేవీయకాండము 26:3 => మీరు నా కటట్డలనుబటిట్ నడుచుకొని నా ఆజఞ్లను ఆచరించి వాటిని 

అనుసరించి పర్వరిత్ంచినయెడల 

లేవీయకాండము 26:4 => మీ వరష్కాలములలో మీకు వరష్మిచెచ్దను, మీ భూమి పంటలనిచుచ్ను, 

మీ పొలములచెటుల్ ఫలించును, 

లేవీయకాండము 26:5 => మీ దార్క్షపండల్ కాలమువరకు మీ నూరుప్ సాగుచుండును, మీరు తృపిత్గా 

భుజించి మీ దేశములో నిరభ్యముగా నివసించెదరు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:8 => నీ కొటల్లోను నీవు చేయు పర్యతన్ములనిన్టిలోను నీకు దీవెన 

కలుగునటుల్ యెహోవా ఆజాఞ్పించును. నీ దేవుడైన యెహోవా నీకిచుచ్చునన్ దేశములో ఆయన నినున్ 

ఆశీరవ్దించును. 

పర్సంగి 11:1 => నీ ఆహారమును నీళల్మీద వేయుము,చాలా దినములైన తరువాత అది నీకు 

కనబడును. 
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పర్సంగి 11:2 => ఏడుగురికిని ఎనమండుగురికిని భాగము పంచిపెటుట్ము, భూమిమీద ఏమి కీడు 

జరుగునో నీవెరుగవు. 

హగగ్యి 2:19 => కొటల్లో ధానయ్మునన్దా? దార్క్షచెటల్యినను అంజూరపుచెటల్యినను 

దానిమమ్చెటల్యినను ఒలీవచెటల్యినను ఫలించకపోయెను గదా. అయితే ఇది మొదలుకొని నేను 

మిముమ్ను ఆశీరవ్దించెదను. 

మలాకీ 3:10 => నా మందిరములో ఆహారముండునటుల్ పదియవ భాగమంతయు మీరు నా 

మందిరపు నిధిలోనికి తీసికొనిరండి; దీని చేసి మీరు ననున్ శోధించినయెడల నేను ఆకాశపువాకిండల్ను 

విపిప్, పటట్జాలనంత విసాత్రముగా దీవెనలు కుమమ్రించెదనని సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా 

సెలవిచుచ్చునాన్డు. 

మలాకీ 3:11 => మీ పంటను తినివేయు పురుగులను నేను గదిద్ంచెదను, అవి మీ భూమిపంటను 

నాశనము చేయవు, మీ దార్క్షచెటుల్ అకాలఫలములను రాలప్క యుండునని సైనయ్ములకు అధిపతియగు 

యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డు 

మతత్యి 10:42 => మరియు శిషుయ్డని యెవడు ఈ చినన్వారిలో ఒకనికి గినెన్డు చనీన్ళుల్ మాతర్ము 

తార్గనిచుచ్నో వాడు తన ఫలము పోగొటుట్కొనడని నిశచ్యముగా మీతో చెపుప్చునాన్ను. 

2 కొరిందీయులకు 9:6 => కొంచెముగా వితుత్వాడు కొంచెముగా పంటకోయును, సమృదిధ్గా 

వితుత్వాడు సమృదిధ్గా పంటకోయును అని యీ విషయమై చెపప్వచుచ్ను. 

2 కొరిందీయులకు 9:7 => సణుగుకొనకయు బలవంతముగా కాకయు పర్తివాడును తన 

హృదయములో నిశచ్యించుకొనిన పర్కారము ఇయయ్వలెను; దేవుడు ఉతాస్హముగా ఇచుచ్వానిని 

పేర్మించును. 

2 కొరిందీయులకు 9:8 => మరియు అనిన్టియందు ఎలల్పుప్డును మీలో మీరు సరవ్సమృదిధ్ గలవారై 

ఉతత్మమైన పర్తికారయ్ము చేయుటకు దేవుడు మీయెడల సమసత్ విధములైన కృపను 

విసత్రింపచేయగలడు. 

2 కొరిందీయులకు 9:9 => ఇందువిషయమై అతడు వెదజలిల్ దరిదుర్లకిచెచ్ను అతని నీతి 

నిరంతరము నిలుచును అని వార్యబడియునన్ది. 
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2 కొరిందీయులకు 9:10 => వితుత్వానికి వితత్నమును తినుటకు ఆహారమును దయచేయు దేవుడు 

మీకు వితత్నము దయచేసి విసత్రింపచేసి, మీరు పర్తి విషయములో పూరౌణ్దారయ్భాగయ్ము 

గలవారగునటుల్, మీ నీతిఫలములు వృదిధ్పొందించును. 

2 కొరిందీయులకు 9:11 => ఇటిట్, ఔదారయ్మువలన మాదావ్రా దేవునికి కృతజఞ్తాసుత్తులు 

చెలిల్ంపబడును. 

ఆదికాండము 13:2 => అబార్ము వెండి బంగారము పశువులు కలిగి బహు ధనవంతుడై యుండెను. 

ఆదికాండము 40:11 => మరియు ఫరో గినెన్ నాచేతిలో ఉండెను; ఆ దార్క్షఫలములు నేను పటుట్కొని 

ఫరో గినెన్లో వాటిని పిండి ఆ గినెన్ ఫరోచేతికిచిచ్తినని తన కలను అతనితో వివరించి చెపెప్ను. 

నిరగ్మకాండము 22:29 => నీ మొదటి ససయ్దర్వయ్ములను అరిప్ంప తడవు చేయకూడదు. నీ 

కుమారులలో జేయ్షుఠ్ని నాకు అరిప్ంపవలెను. 

నిరగ్మకాండము 23:15 => పులియని రొటెట్ల పండుగ నాచరింపవలెను. నేను నీ కాజాఞ్పించినటుల్ 

ఆబీబు నెలలో నీవు ఐగుపుత్లోనుండి బయలుదేరి వచిచ్తివి గనుక ఆ నెలలో నియామక కాలమందు 

ఏడు దినములు పులియని రొటెట్లను తినవలెను. నా సనిన్ధిని ఎవడును వటిట్చేతులతో కనబడకూడదు. 

నిరగ్మకాండము 34:26 => నీ భూమి యొకక్ పర్థమ ఫలములలో మొదటివి నీ దేవుడైన యెహోవా 

మందిరములోనికి తేవలెను. మేకపిలల్ను దాని తలిల్పాలతో ఉడకబెటట్కూడదనెను. 

లేవీయకాండము 2:14 => నీవు యెహోవాకు పర్థమఫలముల నైవేదయ్మును చేయునపుప్డు సారమైన 

భూమిలో పుటిట్న పచచ్ని వెనున్లలోని ఊచ బియయ్మును వేయించి విసిరి నీ పర్థమఫలముల 

నైవేదయ్ముగా అరిప్ంపవలెను. 

లేవీయకాండము 19:25 => నేను మీ దేవుడనైన యెహోవాను. 

లేవీయకాండము 23:10 => నీవు ఇశార్యేలీయులతో ఇటల్నుము నేను మీకిచుచ్చునన్ దేశమునకు 

మీరు వచిచ్ దాని పంటను కోయునపుప్డు మీ మొదటి పంటలో ఒక పనను యాజకునియొదద్కు 

తేవలెను. 
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లేవీయకాండము 23:17 => మీరు మీ నివాసములలోనుండి తూములో రెండేసి పదియవ వంతుల 

పిండిగల రెండు రొటెట్లను అలాల్డించు అరప్ణముగా తేవలెను. వాటిని గోధుమపిండితో చేసి 

పులియబెటిట్ కాలచ్వలెను. అవి యెహోవాకు పర్థమ ఫలముల అరప్ణము. 

సంఖాయ్కాండము 15:20 => మీరు మీ మొదటి పిండిముదద్ రొటెట్ను పర్తిషాఠ్రప్ణముగా 

అరిప్ంపవలెను; కళల్పు అరప్ణమువలె దాని అరిప్ంపవలెను. 

సంఖాయ్కాండము 18:30 => మరియు నీవు వారితో మీరు దానిలోనుండి పర్శసత్ భాగమును 

అరిప్ంచిన తరువాత మిగిలినది కళల్పు వచుచ్బడివలెను దార్క్షతొటిట్ వచుచ్బడివలెను లేవీయులదని 

యెంచవలెను. 

సంఖాయ్కాండము 31:28 => మరియు సేనగా బయలుదేరిన యోధులమీద యెహోవాకు పనున్కటిట్, 

ఆ మనుషుయ్లలోను పశువులలోను గాడిదలలోను గొఱఱ్మేకలలోను ఐదువందలకు ఒకటిచొపుప్న వారి 

సగములోనుండి తీసికొని  

దివ్తీయోపదేశకాండము 14:29 => అపుప్డు నీ మధయ్ను పాలైనను సావ్సథ్య్మైనను లేని 

లేవీయులును, నీ యింటనునన్ పరదేశులును, తండిర్లేనివారును, విధవరాండుర్ను వచిచ్ భోజనముచేసి 

తృపిత్పొందుదురు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 16:10 => నీ దేవుడైన యెహోవాకు వారముల పండుగ ఆచరించుటకై 

నీచేతనైనంత సేవ్చాఛ్రప్ణమును సిదధ్పరచవలెను. నీ దేవుడైన యెహోవా నినున్ ఆశీరవ్దించినకొలది 

దానినియయ్వలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 16:16 => ఏటికి మూడు మారులు, అనగా పొంగనిరొటెట్ల పండుగలోను 

వారముల పండుగలోను పరణ్శాలల పండుగలోను నీ దేవుడైన యెహోవా ఏరప్రచుకొను సథ్లమున నీ 

మగవారందరు ఆయన సనిన్ధిని కనబడవలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 26:2 => నీ దేవుడైన యెహోవా నీకిచుచ్చునన్ నీ భూమిలోనుండి నీవు 

కూరుచ్కొను భూఫలములనిన్టిలోను పర్థమ ఫలములను తీసికొని గంపలో ఉంచి, నీ దేవుడైన 

యెహోవా తన నామమునకు మందిరమును ఏరప్రచుకొను సథ్లమునకు వెళి ల్  
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1 సమూయేలు 2:30 => నీ యింటి వారును నీ పితరుని యింటివారును నా సనిన్ధిని యాజ 

కతవ్ము జరిగించుదురని యెహోవా ఆజఞ్ యిచిచ్యునన్ను ఇపుప్డు అది నా మనసుస్నకు కేవలము 

పర్తికూలమాయెనని ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డు. కావున యెహోవా 

వాకుక్ ఏదనగా ననున్ ఘనపరచువారిని నేను ఘనపరచుదును. ననున్ తృణీకరించువారు 

తృణీకారమొందుదురు. 

2 సమూయేలు 6:11 => యెహోవా మందసము మూడునెలలు గితీత్యుడగు ఓబేదెదోము ఇంటిలో 

ఉండగా యెహోవా ఓబేదెదోమును అతని ఇంటివారినందరిని ఆశీరవ్దించెను. 

2 రాజులు 4:42 => మరియు ఒకడు బయలా ష్లిషానుండి మొదటిపంట బాపతు యవలపిండితో 

చేయబడిన యిరువది రొటెట్లను, కొర్తత్ గోధుమ వెనున్లను కొనిన్ పండల్ను తీసికొనివచిచ్ దైవజనుడైన 

అతనికి కానుకగా ఇయయ్గా అతడు జనులు భోజనము చేయుటకు దాని వడిడ్ంచుమనెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 13:14 => దేవుని మందసము ఓబేదెదోము ఇంటిలో అతని కుటుంబమునొదద్ 

మూడు నెలలుండగా యెహోవా ఓబేదెదోము ఇంటివారిని అతని సొతత్ంతటిని ఆశీరవ్దించెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 29:3 => మరియు నా దేవుని మందిముమీద నాకు కలిగియునన్ మకుక్వచేత 

నేను ఆ పర్తిషిఠ్తమైన మందిరము నిమితత్ము సంపాదించియుంచిన వసుత్వులు గాక, నా సవ్ంతమైన 

బంగారమును వెండిని నా దేవుని మందిరము నిమితత్ము నేనిచెచ్దను. 

నెహెమాయ్ 10:35 => మరియు మా భూమియొకక్ పర్థమ ఫలములను సకల వృక్షముల పర్థమ 

ఫలములను, పర్తి సవంతస్రము పర్భువు మందిరమునకు మేము తీసికొని వచుచ్నటుల్గా 

నిరణ్యించుకొంటిమి 

కీరత్నలు 132:15 => దాని ఆహారమును నేను నిండారులుగా దీవించెదను దానిలోని బీదలను 

ఆహారముతో తృపిత్పరచెదను 

యెషయా 23:18 => వేశయ్ జీతముగా ఉనన్దాని వరత్కలాభము యెహోవాకు పర్తిషిఠ్తమగును అది 

కూరచ్బడదు ధననిధిలో వేయబడదు యెహోవా సనిన్ధిని నివసించువారికి సంతుషిట్ ఇచుచ్ 

భోజనమునకును పర్శసత్ వసత్రములకును ఆ పటట్ణపు లాభము ఆధారముగా నుండును.  
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యెహెజేక్లు 44:30 => మీ పర్తిషిఠ్తారప్ణములనిన్టిలోను తొలిచూలు వాటనిన్టిలోను 

మొదటివియు, పర్థమ ఫలములనిన్టిలోను మొదటివియు యాజకులవగును; మీ కుటుంబములకు 

ఆశీరావ్దము కలుగునటుల్ మీరు ముందుగా పిసికిన పిండిముదద్ను యాజకులకియయ్వలెను.  

యెహెజేక్లు 45:15 => మరియు ఇశార్యేలీయుల నిమితత్ము పార్యశిచ్తత్ము చేయుటకై 

నైవేదయ్మునకును దహనబలికిని సమాధాన బలికిని మంచి మేపుతగిలిన గొఱఱ్లలో మందకు 

రెండువందలలో ఒకదానిని తేవలెను. 

యోవేలు 2:24 => కొటుల్ ధానయ్ముతో నిండును, కొతత్ దార్కాష్రసమును కొర్తత్ తైలమును గానుగలకు 

పైగా పొరిల్ పారును. 

హగగ్యి 2:16 => నాటనుండి యొకడు ఇరువది కుపప్ల కంకులు వేయగా పది కుపప్లంత ధానయ్మే 

తేలుచునన్ది; తీసికొనవలెనని ఏబది కొలల తొటిట్యొదద్కు ఒకడు రాగా ఇరువదికొలలు మాతర్మే 

దొరకును. 

జెకరాయ్ 8:12 => సమాధాన సూచకమైన దార్క్షచెటుల్ ఫలమిచుచ్ను, భూమి పండును, 

ఆకాశమునుండి మంచు కురియును, ఈ జనులలో శేషించినవారికి వీటిననిన్టిని నేను సావ్సథ్య్ముగా 

ఇతుత్ను; ఇదే సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా వాకుక్. 

మలాకీ 3:8 => మానవుడు దేవునియొదద్ దొంగిలునా? అయితే మీరు నాయొదద్ దొంగిలితిరి; దేని 

విషయములో మేము నీయొదద్ దొంగిలితిమని మీరందురు. పదియవ భాగమును పర్తిషిఠ్తారప్ణలను 

ఇయయ్క దొంగిలితిరి. 

మతత్యి 6:33 => కాబటిట్ మీరు ఆయన రాజయ్మును నీతిని మొదట వెదకుడి; అపుప్డవనిన్యు 

మీకనుగర్హింపబడును. 

మతత్యి 25:17 => ఆలాగుననే రెండు తీసికొనినవాడు మరి రెండు సంపాదించెను. 

మతత్యి 25:35 => నేను ఆకలిగొంటిని, మీరు నాకు భోజనము పెటిట్తిరి; దపిప్గొంటిని, నాకు 

దాహమిచిచ్తిరి, పరదేశినై యుంటిని ననున్ చేరుచ్కొంటిరి; 
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మారుక్ 10:30 => ఇపుప్డు ఇహమందు హింసలతోపాటు నూరంతలుగా ఇండల్ను అనన్దముమ్లను 

అకక్చెలెల్ండర్ను తలుల్లను పిలల్లను భూములను, రాబోవు లోకమందు నితయ్జీవమును పొందునని 

మీతో నిశచ్యముగా చెపుప్చునాన్ను. 

లూకా 6:38 => క్షమించుడి, అపుప్డు మీరు క్షమింపబడుదురు; ఇయుయ్డి, అపుప్డు మీకియయ్బడును; 

అణచి, కుదిలించి, దిగజారునటుల్ నిండు కొలతను మనుషుయ్లు మీ ఒడిలో కొలుతురు. మీరు ఏ 

కొలతతో కొలుతురో ఆ కొలతతోనే మీకు మరల కొలువబడునని చెపెప్ను. 

లూకా 14:13 => అయితే నీవు విందు చేయునపుప్డు బీదలను అంగహీనులను కుంటివాండర్ను 

గుర్డిడ్వాండర్ను పిలువుము. 

2 కొరిందీయులకు 9:11 => ఇటిట్, ఔదారయ్మువలన మాదావ్రా దేవునికి కృతజఞ్తాసుత్తులు 

చెలిల్ంపబడును. 

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

పర్తి అవసరమును తీరుచ్ను. 

వచనము 14 

వెండి సంపాదించుటకంటె జాఞ్నము సంపాదించుట మేలు అపరంజి సంపాదించుటకంటె 

జాఞ్నలాభము నొందుట మేలు. 

యోబు 5:17 => దేవుడు గదిద్ంచు మనుషుయ్డు ధనుయ్డు కాబటిట్ సరవ్శకుత్డగు దేవుని శిక్షను 

తృణీకరింపకుము. 

కీరత్నలు 94:12 => యెహోవా, నీవు శికిష్ంచువాడు నీ ధరమ్శాసత్రమునుబటిట్ నీవు బోధించువాడు 

ధనుయ్డు. 

1 కొరిందీయులకు 11:32 => మనము తీరుప్ పొందినయెడల లోకముతోపాటు మనకు శికాష్విధి 

కలుగకుండునటుల్ పర్భువుచేత శికిష్ంపబడుచునాన్ము. 

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

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

దండించును అని కుమారులతో సంభాషించినటుల్ మీతో సంభాంషించు ఆయన హెచచ్రికను 

మరచితిరి. 

పర్కటన 3:19 => నేను పేర్మించువారినందరిని గదిద్ంచి శికిష్ంచుచునాన్ను గనుక నీవు ఆసకిత్ కలిగి 

మారుమనసుస్ పొందుము. 

సామెతలు 24:10 => శర్మదినమున నీవు కుర్ంగినయెడల నీవు చేతకానివాడవగుదువు. 

యోబు 4:5 => అయితే ఇపుప్డు శర్మ నీకు కలుగగా నీవు దుఃఖాకార్ంతుడవైతివి అది నీకు తగులగా 

నీవు కలవరపడుచునాన్వు. 

యెషయా 40:30 => బాలురు సొమమ్సిలుల్దురు అలయుదురు యౌవనసుథ్లు తపప్క తొటిర్లుల్దురు 

యెషయా 40:31 => యెహోవాకొరకు ఎదురుచూచువారు నూతన బలము పొందుదురు వారు 

పకిష్రాజులవలె రెకక్లు చాపి పైకి ఎగురుదురు అలయక పరుగెతుత్దురు సొమమ్సిలల్క నడిచిపోవుదురు. 

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

అధైరయ్పడము. 

2 కొరిందీయులకు 4:16 => కావున మేము అధైరయ్పడము; మా బాహయ్ పురుషుడు 

కృశించుచునన్ను, ఆంతరయ్ పురుషుడు దినదినము నూతనపరచబడుచునాన్డు. 

2 కొరిందీయులకు 4:17 => మేము దృశయ్మైనవాటిని చూడక అదృశయ్మైనవాటినే నిదానించి 

చూచుచునాన్ము గనుక క్షణమాతర్ముండు మా చులకని శర్మ మాకొరకు అంతకంతకు ఎకుక్వగా 

నితయ్మైన మహిమ భారమును కలుగజేయుచునన్ది.  

హెబీర్యులకు 12:3 => మీరు అలసట పడకయు మీ పార్ణములు విసుకకయు ఉండునటుల్, 

పాపాతుమ్లు తనకు వయ్తిరేకముగ చేసిన తిరసాక్రమంతయు ఓరుచ్కొనిన ఆయనను తలంచుకొనుడి. 

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

మిముమ్ను చూచుచునాన్డు. తండిర్ శికిష్ంపని కుమారుడెవడు? 

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

పొందనియెడల దురీబ్జులేగాని కుమారులు కారు. 
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హెబీర్యులకు 12:9 => మరియు శరీర సంబంధులైన తండుర్లు మనకు శిక్షకులై యుండిరి. 

వారియందు భయభకుత్లు కలిగియుంటిమి; అటల్యితే ఆతమ్లకు తండిర్యైన వానికి మరి యెకుక్వగా 

లోబడి బర్దుకవలెనుగదా? 

హెబీర్యులకు 12:10 => వారు కొనిన్దినములమటుట్కు తమకిషట్ము వచిచ్నటుట్ మనలను శికిష్ంచిరి 

గాని మనము తన పరిశుదధ్తలో పాలుపొందవలెనని మన మేలుకొరకే ఆయన శికిష్ంచుచునాన్డు. 

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

సంతోషకరముగా కనబడదు. అయినను దానియందు అభాయ్సము కలిగినవారికి అది నీతియను 

సమాధానకరమైన ఫలమిచుచ్ను. 

హెబీర్యులకు 12:12 => కాబటిట్ వడలినచేతులను సడలిన మోకాళల్ను బలపరచుడి.  

2 సమూయేలు 7:14 => నేనతనికి తండిర్నైయుందును. అతడు నాకు కుమారుడైయుండును; అతడు 

పాపము చేసినయెడల నరుల దండముతోను మనుషుయ్లకు తగులు దెబబ్లతోను అతని శికిష్ంతును 

గాని 

2 సమూయేలు 12:14 => అయితే ఈ కారయ్మువలన యెహోవాను దూషించుటకు ఆయన 

శతుర్వులకు నీవు గొపప్ హేతువు కలుగజేసితివి  

యోబు 16:7 => ఇపుప్డు ఆయన నాకు ఆయాసము కలుగజేసియునాన్డు నా బంధువరగ్మంతయు 

నీవు పాడుచేసియునాన్వు 

యోబు 42:9 => తేమానీయుడైన ఎలీఫజును, షూహీయుడైన బిలద్దును, నయమాతీయుడైన 

జోఫరును పోయి, యెహోవా తమకు ఆజాఞ్పించినటుల్ చేయగా యెహోవా వారిపక్షమున యోబును 

అంగీకరించెను. 

కీరత్నలు 73:5 => ఇతరులకు కలుగు ఇబబ్ందులు వారికి కలుగవు ఇతరులకు పుటుట్నటుల్ వారికి 

తెగులు పుటట్దు. 

కీరత్నలు 89:32 => నేను వారి తిరుగుబాటునకు దండముతోను వారి దోషమునకు దెబబ్లతోను 

వారిని శికిష్ంచెదను. 
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కీరత్నలు 118:18 => యెహోవా ననున్ కఠినముగా శికిష్ంచెను గాని ఆయన ననున్ మరణమునకు 

అపప్గింపలేదు. 

యిరిమ్యా 12:5 => నీవు పాదచారులతో పరుగెతత్గా వారు నినున్ అలయగొటిట్రి గదా? నీవు 

రౌతులతో ఏలాగు పోరాడుదువు? నెమమ్దిగల సథ్లమున నీవు కేష్మముగా ఉనాన్వు గదా? యొరాద్ను 

పర్వాహముగా వచుచ్నపుప్డు నీవేమి చేయుదువు? 

యిరిమ్యా 31:18 => నీవు ననున్ శికిష్ంచితివి, కాడికి అలవాటుకాని కోడె దెబబ్లకు లోబడునటుల్గా 

నేను శిక్షకు లోబడుచునాన్ను, నీవు నా దేవుడవైన యెహోవావు, నీవు నా మనసుస్ను తిర్పిప్నయెడల 

నేను తిరుగుదును అని ఎఫార్యిము అంగలారుచ్చుండగా నేను ఇపుప్డే వినుచునాన్ను.  

హోషేయ 7:15 => నేను వారికి బుదిధ్నేరిప్ వారిని బలపరచినను వారు నామీద దుర యోచనలు 

చేయుదురు. 

యాకోబు 1:12 => శోధన సహించువాడు ధనుయ్డు; అతడు శోధనకు నిలిచినవాడై పర్భువు తనున్ 

పేర్మించువారికి వాగాద్నము చేసిన జీవకిరీటము పొందును. 

వచనము 15 

పగడములకంటె అది పిర్యమైనది నీ యిషట్వసుత్వులనిన్యు దానితో సమానములు కావు. 

సామెతలు 29:17 => నీ కుమారుని శికిష్ంచినయెడల అతడు నినున్ సంతోషపరచును నీ మనసుస్కు 

ఆనందము కలుగజేయును 

దివ్తీయోపదేశకాండము 8:5 => ఒకడు తన కుమారుని ఎటుల్ శికిష్ంచెనో అటే ల్ నీ దేవుడైన యెహోవా 

నినున్ శికిష్ంచువాడని నీవు తెలిసికొని 

కీరత్నలు 103:13 => తండిర్ తన కుమారులయెడల జాలిపడునటుల్ యెహోవా తనయందు 

భయభకుత్లు గలవారియెడల జాలిపడును. 

2 సమూయేలు 7:14 => నేనతనికి తండిర్నైయుందును. అతడు నాకు కుమారుడైయుండును; అతడు 

పాపము చేసినయెడల నరుల దండముతోను మనుషుయ్లకు తగులు దెబబ్లతోను అతని శికిష్ంతును 

గాని 
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2 సమూయేలు 12:14 => అయితే ఈ కారయ్మువలన యెహోవాను దూషించుటకు ఆయన 

శతుర్వులకు నీవు గొపప్ హేతువు కలుగజేసితివి  

2 సమూయేలు 24:12 => నీవు పోయి దావీదుతో ఇటల్నుము యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా 

మూడు విషయములను నీ యెదుట పెటుట్చునాన్ను; వాటిలో ఒక దానిని నీవు కోరుకొనినయెడల నేనది 

నీమీదికి రపిప్ంచెదను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 21:10 => యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా మూడు విషయములు నేను 

నీయెదుట నుంచుచునాన్ను, వాటిలో ఒకదానిని నీవు కోరుకొనినయెడల దాని నీకు చేయుదును. 

యోబు 5:17 => దేవుడు గదిద్ంచు మనుషుయ్డు ధనుయ్డు కాబటిట్ సరవ్శకుత్డగు దేవుని శిక్షను 

తృణీకరింపకుము. 

యోబు 16:7 => ఇపుప్డు ఆయన నాకు ఆయాసము కలుగజేసియునాన్డు నా బంధువరగ్మంతయు 

నీవు పాడుచేసియునాన్వు 

యోబు 42:9 => తేమానీయుడైన ఎలీఫజును, షూహీయుడైన బిలద్దును, నయమాతీయుడైన 

జోఫరును పోయి, యెహోవా తమకు ఆజాఞ్పించినటుల్ చేయగా యెహోవా వారిపక్షమున యోబును 

అంగీకరించెను. 

కీరత్నలు 73:5 => ఇతరులకు కలుగు ఇబబ్ందులు వారికి కలుగవు ఇతరులకు పుటుట్నటుల్ వారికి 

తెగులు పుటట్దు. 

కీరత్నలు 89:32 => నేను వారి తిరుగుబాటునకు దండముతోను వారి దోషమునకు దెబబ్లతోను 

వారిని శికిష్ంచెదను. 

కీరత్నలు 118:18 => యెహోవా ననున్ కఠినముగా శికిష్ంచెను గాని ఆయన ననున్ మరణమునకు 

అపప్గింపలేదు. 

సామెతలు 13:24 => బెతత్ము వాడనివాడు తన కుమారునికి విరోధి కుమారుని పేర్మించువాడు 

వానిని శికిష్ంచును. 
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యిరిమ్యా 31:20 => ఎఫార్యిము నా కిషట్మైన కుమారుడా? నాకు ముదుద్బిడా డ్? నేనతనికి 

విరోధముగ మాటలాడునపుప్డెలల్ అతని జాఞ్పకము ననున్ విడువకునన్ది, అతనిగూరిచ్ నా కడుపులో 

చాలా వేదనగా నునన్ది, తపప్క నేనతని కరుణింతును; ఇదే యెహోవా వాకుక్.  

1 కొరిందీయులకు 11:32 => మనము తీరుప్ పొందినయెడల లోకముతోపాటు మనకు శికాష్విధి 

కలుగకుండునటుల్ పర్భువుచేత శికిష్ంపబడుచునాన్ము. 

కొలొసస్యులకు 3:21 => తండుర్లారా, మీ పిలల్ల మనసుస్ కుర్ంగకుండునటుల్ వారికి కోపము 

పుటిట్ంపకుడి. 

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

నినున్ గదిద్ంచినపుప్డు విసుకకుము 

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

దండించును అని కుమారులతో సంభాషించినటుల్ మీతో సంభాంషించు ఆయన హెచచ్రికను 

మరచితిరి. 

యాకోబు 1:12 => శోధన సహించువాడు ధనుయ్డు; అతడు శోధనకు నిలిచినవాడై పర్భువు తనున్ 

పేర్మించువారికి వాగాద్నము చేసిన జీవకిరీటము పొందును. 

పర్కటన 3:19 => నేను పేర్మించువారినందరిని గదిద్ంచి శికిష్ంచుచునాన్ను గనుక నీవు ఆసకిత్ కలిగి 

మారుమనసుస్ పొందుము. 

వచనము 16 

దాని కుడిచేతిలో దీరాఘ్యువును దాని యెడమచేతిలో ధనఘనతలును ఉనన్వి. 

సామెతలు 4:5 => జాఞ్నము సంపాదించుకొనుము బుదిధ్ సంపాదించుకొనుము నా నోటి మాటలను 

మరువకుము. వాటినుండి తొలగిపోకుము. 

సామెతలు 4:6 => జాఞ్నమును విడువక యుండినయెడల అది నినున్ కాపాడును దాని 

పేర్మించినయెడల అది నినున్ రకిష్ంచును. 
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సామెతలు 4:7 => జాఞ్నము సంపాదించుకొనుటయే జాఞ్నమునకు ముఖాయ్ంశము. నీ సంపాదన 

అంతయు ఇచిచ్ బుదిధ్ సంపాదించుకొనుము. 

సామెతలు 4:8 => దాని గొపప్ చేసినయెడల అది నినున్ హెచిచ్ంచును. దాని కౌగిలించినయెడల అది 

నీకు ఘనతను తెచుచ్ను. 

సామెతలు 4:9 => అది నీ తలకు అందమైన మాలికకటుట్ను పర్కాశమానమైన కిరీటమును నీకు 

దయచేయును. 

సామెతలు 8:32 => కావున పిలల్లారా, నా మాట ఆలకించుడి నా మారగ్ముల ననుసరించువారు 

ధనుయ్లు 

సామెతలు 8:33 => ఉపదేశమును నిరాకరింపక దానినవలంబించి జాఞ్నులై యుండుడి. 

సామెతలు 8:34 => అనుదినము నా గడపయొదద్ కనిపెటుట్కొని నా దావ్రబంధములయొదద్ కాచుకొని 

నా ఉపదేశము వినువారు ధనుయ్లు. 

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

కలుగును. 

1 రాజులు 10:1 => షేబదేశపు రాణి యెహోవా నామమును గూరిచ్యు, సొలొమోనునకు కలిగిన 

కీరిత్ని గూరిచ్యు విని, గూఢారథ్ముగల మాటలచేత అతనిని శోధించుటకై వచెచ్ను. 

1 రాజులు 10:2 => ఆమె గొపప్ పరివారముతో, గంధవరగ్మును విసాత్రమైన బంగారమును 

రతన్ములను ఒంటెలమీద ఎకిక్ంచుకొని యెరూషలేమునకు వచెచ్ను. సొలొమోను దరశ్నముచేసి 

తనకు తోచినదాని నంతటినిబటిట్ అతనితో మాటలాడగా 

1 రాజులు 10:3 => ఆమె వేసిన పర్శన్లనిన్టికి సొలొమోను పర్తుయ్తత్రము చెపెప్ను; రాజునకు 

మరుగైనదేదియు లేనందున ఆమె పర్శన్ వేసిన వాటనిన్టి భావము చెపెప్ను. 

1 రాజులు 10:4 => షేబరాణి సొలొమోనుయొకక్ జాఞ్నమును అతడు కటిట్ంచిన మందిరమును, 

1 రాజులు 10:5 => అతని బలల్మీదనునన్ భోజనదర్వయ్ములను, అతని సేవకులు కూరుచ్ండు 

పీఠములను అతని ఉపచారులు కనిపెటుట్టను, వారి వసత్రములను, అతనికి గినెన్ నందించువారిని, 

యెహోవా మందిరమందు అతడు అరిప్ంచు దహనబలులను చూచి విసమ్యమొందినదై 
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1 రాజులు 10:6 => రాజుతో ఇటల్నెను నీ కారయ్ములను గూరిచ్యు జాఞ్నమును గూరిచ్యు నా 

దేశమందు నేను వినిన మాట నిజమే; 

1 రాజులు 10:7 => అయినను నేను వచిచ్ కనున్లార చూడకమునుపు ఆ మాటలను 

నమమ్కయుంటిని; ఉనన్దానిలో సగమైనను నాతో చెపప్బడలేదని యిపుప్డు నేను తెలిసికొనుచునాన్ను. 

నీ జాఞ్నమును నీ భాగయ్మును నేను వినినదానిని బహుగా మించియునన్వి; 

1 రాజులు 10:8 => నీ జనులు భాగయ్వంతులు, నీ ముందర ఎలల్పుప్డును నిలిచి నీ 

జాఞ్నవచనములను వినుచుండు నీ సేవకులును భాగయ్వంతులు 

1 రాజులు 10:9 => నీయందు ఆనందించి నినున్ ఇశార్యేలీయులమీద రాజుగా నియమించిన నీ 

దేవుడైన యెహోవాకు సోత్తర్ము కలుగును గాక. యెహోవా ఇశార్యేలీయులందు శాశవ్త 

పేర్మయుంచెను గనుక నీతినాయ్యములను అనుసరించి రాజకారయ్ములను జరిగించుటకు ఆయన 

నినున్ నియమించెను అనెను. 

1 రాజులు 10:23 => ఈ పర్కారము రాజైన సొలొమోను ధనముచేతను జాఞ్నముచేతను 

భూపతులందరిలో అధికుడై యుండెను. 

1 రాజులు 10:24 => అతని హృదయమందు దేవుడు ఉంచిన జాఞ్నవాకుక్లను వినుటకై 

లోకులందరును అతని చూడగోరిరి. 

పర్సంగి 9:15 => అయితే అందులో జాఞ్నముగల యొక బీదవాడుండి తన జాఞ్నముచేత ఆ 

పటట్ణమును రకిష్ంచెను, అయినను ఎవరును ఆ బీదవానిని జాఞ్పకముంచుకొనలేదు. 

పర్సంగి 9:16 => కాగా నేనిటల్నుకొంటిని-బలముకంటె జాఞ్నము శేర్షఠ్మేగాని బీదవారి జాఞ్నము 

తృణీకరింపబడును, వారి మాటలు ఎవరును లక్షయ్ము చేయరు. 

పర్సంగి 9:17 => బుదిధ్హీనులలో ఏలువాని కేకలకంటె మెలల్గా వినబడిన జాఞ్నుల మాటలు 

శేర్షఠ్ములు. 

పర్సంగి 9:18 => యుదాధ్యుధములకంటె జాఞ్నము శేర్షఠ్ము; ఒక పాపాతుమ్డు అనేకమైన మంచి 

పనులను చెరుపును. 
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సామెతలు 2:4 => వెండిని వెదకినటుల్ దాని వెదకినయెడల దాచబడిన ధనమును వెదకినటుల్ దాని 

వెదకినయెడల 

సామెతలు 18:1 => వేరుండ గోరువాడు సేవ్చాఛ్నుసారముగా నడచువాడు అటిట్వాడు లెసైస్న 

జాఞ్నమునకు విరోధి. బుదిధ్హీనుడు వివేచనయందు సంతోషింపక 

దివ్తీయోపదేశకాండము 30:13 => మనము దాని విని గైకొనునటుల్, ఎవడు సముదర్ము దాటి 

మనయొదద్కు దాని తెచుచ్ను అని నీవనుకొననేల? అది సముదర్పు అదద్రి మించునది కాదు. 

1 రాజులు 3:9 => ఇంత గొపప్దైన నీ జనమునకు నాయ్యము తీరచ్గలవాడు ఎవవ్డు? కాబటిట్ నేను 

మంచి చెడ డ్లు వివేచించి నీ జనులకు నాయ్యము తీరుచ్నటుల్ నీ దాసుడనైన నాకు వివేకముగల 

హృదయము దయచేయుము. 

1 రాజులు 10:8 => నీ జనులు భాగయ్వంతులు, నీ ముందర ఎలల్పుప్డును నిలిచి నీ 

జాఞ్నవచనములను వినుచుండు నీ సేవకులును భాగయ్వంతులు 

1 రాజులు 10:10 => మరియు ఆమె రాజునకు రెండువందల నలువది మణుగుల బంగార మును, 

బహు విసాత్రమైన గంధవరగ్మును, రతన్ములను ఇచెచ్ను. షేబదేశపు రాణి రాజైన సొలొమోనునకు 

ఇచిచ్న గంధ వరగ్ములంత విసాత్రము మరి ఎనన్డైనను రాలేదు. 

2 దినవృతాత్ంతములు 1:10 => ఈ నీ గొపప్ జనమునకు నాయ్యము తీరచ్ శకిత్గలవాడెవడు? నేను 

ఈ జనులమధయ్ను ఉండి కారయ్ములను చకక్పెటుట్నటుల్ తగిన జాఞ్నమును తెలివిని నాకు 

దయచేయుము. 

యోబు 22:2 => నరులు దేవునికి పర్యోజనకారులగుదురా? కారు; బుదిధ్మంతులు తమమటుట్కు 

తామే పర్యోజనకారులై యునాన్రు 

యోబు 28:15 => సువరణ్ము దానికి సాటియైనది కాదు దాని విలువకొరకై వెండి తూచరాదు. 

కీరత్నలు 19:10 => అవి బంగారుకంటెను విసాత్రమైన మేలిమి బంగారుకంటెను కోరదగినవి 

తేనెకంటెను జుంటితేనె ధారలకంటెను మధురమైనవి. 

కీరత్నలు 90:12 => మాకు జాఞ్నహృదయము కలుగునటుల్గా చేయుము మా దినములు లెకిక్ంచుటకు 

మాకు నేరుప్ము. 
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కీరత్నలు 119:127 => బంగారుకంటెను అపరంజికంటెను నీ ఆజఞ్లు నాకు పిర్యముగానునన్వి. 

సామెతలు 8:10 => వెండికి ఆశపడక నా ఉపదేశము అంగీకరించుడి మేలిమి బంగారు నాశింపక 

తెలివినొందుడి. 

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

కలుగును. 

సామెతలు 24:14 => నీ ఆతమ్కు జాఞ్నము అటిట్దని తెలిసికొనుము అది నీకు దొరికినయెడల 

ముందుకు నీకు మంచిగతి కలుగును నీ ఆశ భంగము కానేరదు. 

పర్సంగి 2:26 => ఏలయనగా దైవదృషిట్కి మంచివాడుగా నుండువానికి దేవుడు జాఞ్నమును తెలివిని 

ఆనందమును అనుగర్హించును; అయితే దైవదృషిట్కి ఇషు ట్డగు వానికిచుచ్టకై పర్యాసపడి పోగుచేయు 

పనిని ఆయన పాపాతుమ్నికి నిరణ్యించును . ఇదియు వయ్రథ్ముగాను ఒకడు గాలికై 

పర్యాసపడినటుట్గాను ఉనన్ది. 

మతత్యి 13:45 => మరియు పరలోకరాజయ్ము, మంచి ముతయ్ములను కొన వెదకుచునన్ వరత్కుని 

పోలియునన్ది. 

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

సంపూరణ్మునైయునన్ దేవుని చితత్మేదో పరీకిష్ంచి తెలిసికొనునటుల్ మీ మనసుస్ మారి 

నూతనమగుటవలన రూపాంతరము పొందుడి.  

1 తిమోతి 6:6 => సంతుషిట్ సహితమైన దైవభకిత్ గొపప్ లాభసాధనమైయునన్ది. 

1 పేతురు 1:7 => నశించిపోవు సువరణ్ము అగిన్పరీక్షవలన శుదధ్పరచబడుచునన్ది గదా? దానికంటె 

అమూలయ్మైన మీ విశావ్సము ఈ శోధనలచేత పరీక్షకు నిలిచినదై, యేసుకీర్సుత్ పర్తయ్క్షమైనపుప్డు మీకు 

మెపుప్ను మహిమయు ఘనతయు కలుగుటకు కారణమగును. 

వచనము 17 

దాని మారగ్ములు రమయ్మారగ్ములు దాని తోర్వలనిన్యు కేష్మకరములు. 
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సామెతలు 2:4 => వెండిని వెదకినటుల్ దాని వెదకినయెడల దాచబడిన ధనమును వెదకినటుల్ దాని 

వెదకినయెడల 

సామెతలు 8:10 => వెండికి ఆశపడక నా ఉపదేశము అంగీకరించుడి మేలిమి బంగారు నాశింపక 

తెలివినొందుడి. 

సామెతలు 8:11 => జాఞ్నము ముతయ్ములకనన్ శేర్షఠ్మైనది విలువగల సొతుత్లేవియు దానితో సాటి 

కావు. 

సామెతలు 8:19 => మేలిమి బంగారముకంటెను అపరంజికంటెను నావలన కలుగు ఫలము 

మంచిది పర్శసత్మైన వెండికంటె నావలన కలుగు వచుచ్బడి దొడ డ్ది. 

సామెతలు 16:16 => అపరంజిని సంపాదించుటకంటె జాఞ్నమును సంపాదించుట ఎంతో శేర్షఠ్ము 

వెండిని సంపాదించుటకంటె తెలివిని సంపాదించుట ఎంతో మేలు. 

2 దినవృతాత్ంతములు 1:11 => అందుకు దేవుడు సొలొమోనుతో ఈలాగు సెలవిచెచ్ను నీవు ఈ 

పర్కారము యోచించుకొని, ఐశవ్రయ్మునైనను సొముమ్నైనను ఘనతనైనను నీ శతుర్వుల పార్ణమునైనను 

దీరాఘ్యువునైనను అడుగక, నేను నినున్ వారిమీద రాజుగా నియమించిన నా జనులకు నాయ్యము 

తీరుచ్టకు తగిన జాఞ్నమును తెలివిని అడిగియునాన్వు. 

2 దినవృతాత్ంతములు 1:12 => కాబటిట్ జాఞ్నమును తెలివియు నీకియయ్బడును, నీకనన్ 

ముందుగానునన్ రాజులకైనను నీ తరువాత వచుచ్ రాజులకైనను కలుగని ఐశవ్రయ్మును సొముమ్ను 

ఘనతను నీకిచెచ్దను అని చెపెప్ను. 

యోబు 28:13 => నరులు దాని విలువను ఎరుగరు పార్ణులునన్ దేశములో అది దొరకదు. 

యోబు 28:14 => అగాధము అది నాలో లేదనును సముదర్ము నాయొదద్ లేదనును. 

యోబు 28:15 => సువరణ్ము దానికి సాటియైనది కాదు దాని విలువకొరకై వెండి తూచరాదు. 

యోబు 28:16 => అది ఓఫీరు బంగారమునకైనను విలువగల గోమేధికమునకైనను నీలమునకైనను 

కొనబడునది కాదు. 

యోబు 28:17 => సువరణ్మైనను సఫ్టికమైనను దానితో సాటికావు పర్శసత్మైన బంగారు నగలకు 

పర్తిగా అది ఇయయ్బడదు. 
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యోబు 28:18 => పగడముల పేరు ముతయ్ముల పేరు దానియెదుట ఎతత్నేకూడదు. 

జాఞ్నసంపాదయ్ము కెంపులకనన్ కోరతగినది 

యోబు 28:19 => కూషుదేశపు పుషయ్రాగము దానితో సాటికాదు. శుదధ్సువరణ్మునకు కొనబడునది 

కాదు. 

కీరత్నలు 119:72 => వేలకొలది వెండి బంగారు నాణములకంటె నీవిచిచ్న ధరమ్శాసత్రము నాకు 

మేలు. 

కీరత్నలు 119:111 => నీ శాసనములు నాకు హృదయానందకరములు అవి నాకు నితయ్సావ్సథ్య్మని 

భావించుచునాన్ను. 

కీరత్నలు 119:162 => విసాత్రమైన దోపుసొముమ్ సంపాదించినవానివలె నీవిచిచ్న మాటనుబటిట్ నేను 

సంతోషించుచునాన్ను. 

మతత్యి 16:26 => ఒక మనుషుయ్డు లోకమంతయు సంపాదించుకొని తన పార్ణమును 

పోగొటుట్కొంటే అతనికేమి పర్యోజనము? ఒక మనుషుయ్డు తన పార్ణమునకు పర్తిగా నేమి 

యియయ్గలడు? 

ఫిలిపీప్యులకు 3:8 => నిశచ్యముగా నా పర్భువైన యేసుకీర్సుత్నుగూరిచ్న అతిశేర్షఠ్మైన జాఞ్నము 

నిమితత్మై సమసత్మును నషట్ముగా ఎంచుకొనుచునాన్ను. 

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

విశావ్సమువలననైన నీతి, అనగా విశావ్సమునుబటిట్ దేవుడు అనుగర్హించు నీతిగలవాడనై 

ఆయనయందు అగపడు నిమితత్మును, 

పర్కటన 3:18 => నీవు ధనవృదిధ్ చేసికొనునటుల్ అగిన్లో పుటము వేయబడిన బంగారమును, నీ 

దిసమొల సిగుగ్ కనబడకుండునటుల్ ధరించుకొనుటకు తెలల్ని వసత్రములను, నీకు దృషిట్ కలుగునటుల్ నీ 

కనున్లకు కాటుకను నాయొదద్ కొనుమని నీకు బుదిధ్ చెపుప్చునాన్ను. 

1 రాజులు 10:8 => నీ జనులు భాగయ్వంతులు, నీ ముందర ఎలల్పుప్డును నిలిచి నీ 

జాఞ్నవచనములను వినుచుండు నీ సేవకులును భాగయ్వంతులు 
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2 దినవృతాత్ంతములు 9:7 => నీ సేవకుల భాగయ్ము మంచిది, ఎలల్పుప్డును నీ సముఖమున నిలిచి నీ 

జాఞ్నసంభాషణ వినుచుండు నీ సేవకులైన వీరి భాగయ్ము మంచిది. 

పర్కటన 18:11 => లోకములోని వరత్కులును, ఆ పటట్ణమును చూచి యేడుచ్చు, తమ సరకులను, 

అనగా బంగారు వెండి రతన్ములు ముతయ్ములు సనన్పు నారబటట్లు ఊదా రంగు బటట్లు పటుట్బటట్లు 

రకత్వరణ్పు బటట్లు మొదలైన సరకులను, 

వచనము 18 

దాని నవలంబించువారికి అది జీవవృక్షము దాని పటుట్కొనువారందరు ధనుయ్లు. 

సామెతలు 8:11 => జాఞ్నము ముతయ్ములకనన్ శేర్షఠ్మైనది విలువగల సొతుత్లేవియు దానితో సాటి 

కావు. 

సామెతలు 20:15 => బంగారును విసాత్రమైన ముతయ్ములును కలవు. తెలివినుచచ్రించు పెదవులు 

అమూలయ్మైన సొతుత్. 

సామెతలు 31:10 => గుణవతియైన భారయ్ దొరుకుట అరుదు అటిట్ది ముతయ్ముకంటె 

అమూలయ్మైనది. 

మతత్యి 13:44 => పరలోకరాజయ్ము, పొలములో దాచబడిన ధనమును పోలియునన్ది. ఒక 

మనుషుయ్డు దాని కనుగొని దాచిపెటిట్, అది దొరికిన సంతోషముతో వెళి ల్, తనకు కలిగినదంతయు 

అమిమ్ ఆ పొలమును కొనును. 

మతత్యి 13:45 => మరియు పరలోకరాజయ్ము, మంచి ముతయ్ములను కొన వెదకుచునన్ వరత్కుని 

పోలియునన్ది. 

మతత్యి 13:46 => అతడు అమూలయ్మైన యొక ముతయ్మును కనుగొని, పోయి తనకు 

కలిగినదంతయు అమిమ్ దాని కొనును. 

కీరత్నలు 63:3 => నీ కృప జీవముకంటె ఉతత్మము నా పెదవులు నినున్ సుత్తించును. 

కీరత్నలు 73:25 => ఆకాశమందు నీవు తపప్ నాకెవరునాన్రు? నీవు నాకుండగా లోకములోనిది 

ఏదియు నా కకక్రలేదు. 
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కీరత్నలు 73:26 => నా శరీరము నా హృదయము కీష్ణించిపోయినను దేవుడు నితయ్ము నా 

హృదయమునకు ఆశర్య దురగ్మును సావ్సథ్య్మునైయునాన్డు. 

రోమీయులకు 8:18 => మనయెడల పర్తయ్క్షముకాబోవు మహిమయెదుట ఇపప్టికాలపు శర్మలు 

ఎనన్తగినవి కావని యెంచుచునాన్ను. 

నిరగ్మకాండము 28:17 => దానిలో నాలుగు పంకుత్ల రతన్ములుండునటుల్ రతన్ముల జవలను 

చేయవలెను. మాణికయ్ గోమేధిక మరకతములు గల పంకిత్ మొదటిది; 

2 దినవృతాత్ంతములు 20:25 => యెహోషాపాతును అతని జనులును వారి వసుత్వులను 

దోచుకొనుటకు దగగ్రకు రాగా ఆ శవములయొదద్ విసాత్రమైన ధనమును పర్శసత్మైన నగలును 

కనబడెను; వారు తమకిషట్మైనంతమటుట్కు తీసికొని తాము కొనిపోగలిగినంతకంటె ఎకుక్వగా 

ఒలుచుకొనిరి; కొలల్సొముమ్ అతి విసాత్రమైనందున దానిని కూరుచ్టకు మూడు దినములు పటెట్ను. 

యోబు 28:13 => నరులు దాని విలువను ఎరుగరు పార్ణులునన్ దేశములో అది దొరకదు. 

యోబు 28:18 => పగడముల పేరు ముతయ్ముల పేరు దానియెదుట ఎతత్నేకూడదు. 

జాఞ్నసంపాదయ్ము కెంపులకనన్ కోరతగినది 

కీరత్నలు 119:72 => వేలకొలది వెండి బంగారు నాణములకంటె నీవిచిచ్న ధరమ్శాసత్రము నాకు 

మేలు. 

సామెతలు 2:4 => వెండిని వెదకినటుల్ దాని వెదకినయెడల దాచబడిన ధనమును వెదకినటుల్ దాని 

వెదకినయెడల 

సామెతలు 16:16 => అపరంజిని సంపాదించుటకంటె జాఞ్నమును సంపాదించుట ఎంతో శేర్షఠ్ము 

వెండిని సంపాదించుటకంటె తెలివిని సంపాదించుట ఎంతో మేలు. 

పర్కటన 21:19 => ఆ పటట్ణపు పార్కారపు పునాదులు అమూలయ్మైన నానావిధ రతన్ములతో 

అలంకరింపబడి యుండెను. మొదటి పునాది సూరయ్కాంతపు రాయి, రెండవది నీలము, మూడవది 

యమునా రాయి, నాలుగవది పచచ్, 

వచనము 19 
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జాఞ్నమువలన యెహోవా భూమిని సాథ్పించెను వివేచనవలన ఆయన ఆకాశవిశాలమును సిథ్రపరచెను. 

సామెతలు 3:2 => అవి దీరాఘ్యువును సుఖజీవముతో గడచు సంవతస్రములను శాంతిని నీకు 

కలుగజేయును. 

సామెతలు 4:10 => నా కుమారుడా, నీవు ఆలకించి నా మాటల నంగీకరించినయెడల నీవు 

దీరాఘ్యుషమ్ంతుడవగుదువు. 

కీరత్నలు 21:4 => ఆయుసుస్ నిమమ్ని అతడు నినున్ వరమడుగగా నీవు దానిని అతని కనుగర్హించి 

యునాన్వు సదాకాలము నిలుచు దీరాఘ్యువు నీవు దయచేసియునాన్వు. 

కీరత్నలు 71:9 => వృదాధ్పయ్మందు ననున్ విడనాడకుము నా బలము కీష్ణించినపుప్డు ననున్ 

విడువకుము. 

1 తిమోతి 4:8 => శరీర సంబంధమైన సాధకము కొంచెము మటుట్కే పర్యోజనకరమవును గాని 

దైవభకిత్ యిపప్టి జీవము విషయములోను రాబోవు జీవము విషయములోను వాగాద్నముతో 

కూడినదైనందున అది అనిన్ విషయములలో పర్యోజనకరమవును. 

సామెతలు 4:6 => జాఞ్నమును విడువక యుండినయెడల అది నినున్ కాపాడును దాని 

పేర్మించినయెడల అది నినున్ రకిష్ంచును. 

సామెతలు 4:7 => జాఞ్నము సంపాదించుకొనుటయే జాఞ్నమునకు ముఖాయ్ంశము. నీ సంపాదన 

అంతయు ఇచిచ్ బుదిధ్ సంపాదించుకొనుము. 

సామెతలు 4:8 => దాని గొపప్ చేసినయెడల అది నినున్ హెచిచ్ంచును. దాని కౌగిలించినయెడల అది 

నీకు ఘనతను తెచుచ్ను. 

సామెతలు 4:9 => అది నీ తలకు అందమైన మాలికకటుట్ను పర్కాశమానమైన కిరీటమును నీకు 

దయచేయును. 

సామెతలు 8:18 => ఐశవ్రయ్ ఘనతలును సిథ్రమైన కలిమియు నీతియు నాయొదద్ నునన్వి. 

సామెతలు 8:19 => మేలిమి బంగారముకంటెను అపరంజికంటెను నావలన కలుగు ఫలము 

మంచిది పర్శసత్మైన వెండికంటె నావలన కలుగు వచుచ్బడి దొడ డ్ది. 
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సామెతలు 8:20 => నీతిమారగ్మునందును నాయ్యమారగ్ములయందును నేను నడచుచునాన్ను. 

సామెతలు 8:21 => ననున్ పేర్మించువారిని ఆసిత్కరత్లుగా చేయుదును వారి నిధులను నింపుదును. 

1 రాజులు 3:13 => మరియు నీవు ఐశవ్రయ్మును ఘనతను ఇమమ్ని అడుగకపోయినను నేను 

వాటినికూడ నీకిచుచ్చునాన్ను; అందువలన నీ దినములనిన్టను రాజులలో నీవంటివాడొకడైనను 

నుండడు. 

మారుక్ 10:30 => ఇపుప్డు ఇహమందు హింసలతోపాటు నూరంతలుగా ఇండల్ను అనన్దముమ్లను 

అకక్చెలెల్ండర్ను తలుల్లను పిలల్లను భూములను, రాబోవు లోకమందు నితయ్జీవమును పొందునని 

మీతో నిశచ్యముగా చెపుప్చునాన్ను. 

1 కొరిందీయులకు 3:21 => కాబటిట్ యెవడును మనుషుయ్లయందు అతిశయింపకూడదు; 

సమసత్మును మీవి. 

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

మరణమైనను, పర్సుత్తమందునన్వియైనను రాబోవునవియైనను సమసత్మును మీవే. 

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

2 కొరిందీయులకు 6:10 => దుఃఖపడినవారమైనటుల్ండియు ఎలల్పుప్డు సంతోషించువారము; 

దరిదుర్లమైనటుల్ండియు అనేకులకు ఐశవ్రయ్ము కలిగించువారము; ఏమియు లేనివారమైనటుల్ండియు 

సమసత్మును కలిగినవారము. 

నిరగ్మకాండము 20:12 => నీ దేవుడైన యెహోవా నీకనుగర్హించు దేశములో నీవు 

దీరాఘ్యుషమ్ంతుడవగునటుల్ నీ తండిర్ని నీ తలిల్ని సనామ్నించుము. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 6:2 => నీ దేవుడైన యెహోవాకు భయపడి, నేను నీకాజాఞ్పించు ఆయన 

కటట్డలనిన్యు ఆజఞ్లనిన్యు నీ జీవితదినములనిన్టను గైకొనుచు నీవు దీరాఘ్యుషమ్ంతుడవగునటుల్ 

మీరు సావ్ధీనపరచుకొనుటకు ఏరు దాటి వెళుల్చునన్ దేశమందు మీరు జరుపుకొనుటకు మీకు 

బోధింపవలెనని మీ దేవుడైన యెహోవా ఆజాఞ్పించిన ధరమ్మంతయు అనగా కటట్డలు విధులు ఇవే. 
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దివ్తీయోపదేశకాండము 11:9 => యెహోవా వారికిని వారి సంతానమునకును దయచేసెదనని మీ 

పితరులతో పర్మాణము చేసిన దేశమున, అనగా పాలు తేనెలు పర్వహించు దేశమున మీరు 

దీరాఘ్యుషమ్ంతులగునటుల్ను నేను ఈ దినమున మీకాజాఞ్పించు ఆజఞ్లననిన్టిని మీరు గైకొనవలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 11:21 => ఆలాగు చేసినయెడల యెహోవా మీ పితరులకిచెచ్దనని 

పర్మాణము చేసిన దేశమున మీ దినములును మీ సంతతివారి దినములును భూమికి పైగా ఆకాశము 

నిలుచునంతకాలము విసత్రించును. 

యెహోషువ 22:8 => మీరు మికిక్లి కలిమి గలవారై అతి విసాత్రమైన పశువులతోను వెండితోను 

బంగారుతోను ఇతత్డితోను ఇనుముతోను అతివిసాత్రమైన వసత్రములతోను తిరిగి మీ నివాసములకు 

వెళుల్చునాన్రు. మీ శతుర్వుల దోపుడు సొముమ్ను మీరును మీ సహోదరులును కలిసి పంచుకొనుడి. 

1 రాజులు 3:14 => మరియు నీ తండిర్యైన దావీదు నా మారగ్ములలో నడచి నా కటట్డలను నేను 

నియమించిన ధరమ్మంతటిని గైకొనినటుల్ నీవు నడచి వాటిని గైకొనినయెడల నినున్ 

దీరాఘ్యుషమ్ంతునిగా చేసెదను అనెను. 

యోబు 39:12 => అది నీ ధానయ్మును ఇంటికి తెచిచ్ నీ కళల్మందునన్ ధానయ్మును కూరుచ్నని దాని 

నముమ్దువా? 

యోబు 42:17 => పిమమ్ట యోబు కాలము నిండిన వృదుధ్డై మృతినొందెను  

కీరత్నలు 19:11 => వాటివలన నీ సేవకుడు హెచచ్రికనొందును వాటిని గైకొనుటవలన గొపప్ 

లాభము కలుగును. 

కీరత్నలు 91:16 => దీరాఘ్యువుచేత అతనిని తృపిత్పరచెదను నా రక్షణ అతనికి చూపించెదను. 

కీరత్నలు 112:3 => కలిమియు సంపదయు వాని యింటనుండును వాని నీతి నితయ్ము నిలుచును. 

సామెతలు 9:11 => నావలన నీకు దీరాఘ్యువు కలుగును నీవు జీవించు సంవతస్రములు 

అధికములగును. 

సామెతలు 10:27 => యెహోవాయందు భయభకుత్లు కలిగియుండుట దీరాఘ్యువునకు కారణము 

భకిత్హీనుల ఆయుసుస్ తకుక్వైపోవును. 
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సామెతలు 22:4 => యెహోవాయందు భయభకుత్లు కలిగియుండుట వినయమునకు పర్తిఫలము 

ఐశవ్రయ్మును ఘనతయు జీవమును దానివలన కలుగును. 

దానియేలు 6:2 => వారిపైన ముగుగ్రిని పర్ధానులగా నియమించెను; ఆ ముగుగ్రిలో దానియేలు 

ముఖుయ్డు. రాజునకు నషట్ము కలుగకుండునటుల్ ఆ యధిపతులు తపప్కుండ వీరికి లెకక్లు 

ఒపప్జెపప్వలెనని ఆజఞ్ ఇచెచ్ను. 

రోమీయులకు 2:10 => సత  కిర్య చేయు పర్తివానికి, మొదట యూదునికి గీర్సు దేశసుథ్నికి కూడ, 

మహిమయు ఘనతయు సమాధానమును కలుగును. 

2 కొరిందీయులకు 6:7 => సతయ్వాకయ్ము చెపుప్టవలనను దేవుని బలమువలనను కుడియెడమల నీతి 

ఆయుధములు కలిగి, 

వచనము 20 

ఆయన తెలివివలన అగాధజలములు పర్వహించుచునన్వి మేఘములనుండి మంచుబిందువులు 

కురియుచునన్వి. 

సామెతలు 2:10 => జాఞ్నము నీ హృదయమున జొచుచ్ను తెలివి నీకు మనోహరముగా నుండును 

సామెతలు 22:18 => నీ అంతరంగమందు వాటిని నిలుపుకొనుట ఎంతో మంచిది పోకుండ అవి నీ 

పెదవులమీద ఉండనిముమ్. 

కీరత్నలు 19:10 => అవి బంగారుకంటెను విసాత్రమైన మేలిమి బంగారుకంటెను కోరదగినవి 

తేనెకంటెను జుంటితేనె ధారలకంటెను మధురమైనవి. 

కీరత్నలు 19:11 => వాటివలన నీ సేవకుడు హెచచ్రికనొందును వాటిని గైకొనుటవలన గొపప్ 

లాభము కలుగును. 

కీరత్నలు 63:3 => నీ కృప జీవముకంటె ఉతత్మము నా పెదవులు నినున్ సుత్తించును. 

కీరత్నలు 63:4 => నా మంచముమీద నినున్ జాఞ్పకము చేసికొని రాతిర్ జాములయందు నినున్ 

ధాయ్నించునపుప్డు 
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కీరత్నలు 63:5 => కొర్వువ్ మెదడు నాకు దొరకినటుల్గా నా పార్ణము తృపిత్పొందుచునన్ది ఉతస్హించు 

పెదవులతో నా నోరు నినున్గూరిచ్ గానము చేయుచునన్ది  

కీరత్నలు 112:1 => యెహోవాను సుత్తించుడి యెహోవాయందు భయభకుత్లు గలవాడు ఆయన 

ఆజఞ్లనుబటిట్ అధికముగా ఆనందించువాడు ధనుయ్డు. 

కీరత్నలు 119:14 => సరవ్సంపదలు దొరికినటుల్ నీ శాసనముల మారగ్మునుబటిట్ నేను 

సంతోషించుచునాన్ను. 

కీరత్నలు 119:47 => నీ ఆజఞ్లనుబటిట్ నేను హరిష్ంచెదను అవి నాకు పిర్యములు. 

కీరత్నలు 119:103 => నీ వాకయ్ములు నా జిహవ్కు ఎంతో మధురములు అవి నా నోటికి తేనెకంటె 

తీపిగా నునన్వి. 

కీరత్నలు 119:174 => యెహోవా, నీ రక్షణకొరకు నేను మిగుల ఆశపడుచునాన్ను నీ ధరమ్శాసత్రము 

నాకు సంతోషకరము. 

మతత్యి 11:28 => పర్యాసపడి భారము మోసికొనుచునన్ సమసత్ జనులారా, నాయొదద్కు రండి; 

నేను మీకు విశార్ంతి కలుగజేతును. 

మతత్యి 11:29 => నేను సాతివ్కుడను దీనమనసుస్ గలవాడను గనుక మీమీద నా కాడి ఎతిత్కొని 

నాయొదద్ నేరుచ్కొనుడి; అపుప్డు మీ పార్ణములకు విశార్ంతి దొరకును. 

మతత్యి 11:30 => ఏలయనగా నా కాడి సుళువుగాను నా భారము తేలికగాను ఉనన్వి. 

కీరత్నలు 25:10 => ఆయన చేసిన నిబంధనను ఆయన నియమించిన శాసనములను గైకొనువారి 

విషయములో యెహోవా తోర్వలనిన్యు కృపా సతయ్మయములై యునన్వి  

కీరత్నలు 37:11 => దీనులు భూమిని సవ్తంతిర్ంచుకొందురు బహు కేష్మము కలిగి సుఖించెదరు 

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

తొటిర్లుల్టకు కారణమేమియులేదు 

యెషయా 26:3 => ఎవనిమనసుస్ నీమీద ఆనుకొనునో వానిని నీవు పూరణ్శాంతిగలవానిగా 

కాపాడుదువు. ఏలయనగా అతడు నీయందు విశావ్సముంచియునాన్డు. 
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యెషయా 57:19 => వారిలో కృతజఞ్తాబుదిధ్ పుటిట్ంచుచు దూరసుథ్లకును సమీపసుథ్లకును 

సమాధానము సమాధానమని చెపిప్ నేనే వారిని సవ్సథ్పరచెదనని యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డు.  

లూకా 1:79 => మన పాదములను సమాధాన మారగ్ములోనికి నడిపించునటుల్ చీకటిలోను 

మరణచాఛ్యలోను కూరుచ్ండువారికి వెలుగిచుచ్టకై ఆ మహా వాతస్లయ్మునుబటిట్ పైనుండి ఆయన 

మనకు అరుణోదయ దరశ్నమనుగర్హించెను. 

రోమీయులకు 5:1 => కాబటిట్ విశావ్సమూలమున మనము నీతిమంతులముగా తీరచ్బడి, మన 

పర్భువైన యేసుకీర్సుత్దావ్రా దేవునితో సమాధానము కలిగియుందము 

ఫిలిపీప్యులకు 4:8 => మెటుట్కు సహోదరులారా, యే యోగయ్తయైనను మెపైప్నను ఉండినయెడల, 

ఏవి సతయ్మైనవో, ఏవి మానయ్మైనవో, ఏవి నాయ్యమైనవో, ఏవి పవితర్మైనవో, ఏవి రమయ్మైనవో, ఏవి 

ఖాయ్తిగలవో, వాటిమీద ధాయ్నముంచుకొనుడి. 

ఫిలిపీప్యులకు 4:9 => మరియు మీరు నావలన ఏవి నేరుచ్కొని అంగీకరించితిరో, 

నాయందునన్టుట్గా ఏవి వింటిరో ఏవి చూచితిరో, అటిట్వాటిని చేయుడి; అపుప్డు సమాధాన కరత్యగు 

దేవుడు మీకు తోడైయుండును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 12:18 => నీ దేవుడైన యెహోవా ఏరప్రచుకొను సథ్లముననే నీవు, నీ 

కుమారుడు, నీ కుమారెత్, నీ దాసుడు, నీ దాసి, నీ యింటనుండు లేవీయులు, కలిసికొని నీ దేవుడైన 

యెహోవా సనిన్ధిని తిని, నీవు చేయు పర్యతన్ములనిన్టిలో నీ దేవుడైన యెహోవా సనిన్ధిని 

సంతోషించుదువు.  

2 దినవృతాత్ంతములు 15:15 => ఈలాగు పర్మాణము చేయబడగా యూదావారందరును 

సంతోషించిరి; వారు పూరణ్హృదయముతో పర్మాణముచేసి పూరణ్మనసుస్తో ఆయనను వెదకియుండిరి 

గనుక యెహోవా వారికి పర్తయ్క్షమై చుటుట్నునన్ దేశసుథ్లతో యుదధ్ములు లేకుండ వారికి నెమమ్ది 

కలుగజేసెను. 

కీరత్నలు 119:35 => నీ ఆజఞ్ల జాడను చూచి నేను ఆనందించుచునాన్ను దానియందు ననున్ 

నడువజేయుము. 
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సామెతలు 3:2 => అవి దీరాఘ్యువును సుఖజీవముతో గడచు సంవతస్రములను శాంతిని నీకు 

కలుగజేయును. 

యెషయా 59:8 => శాంతవరత్నమును వారెరుగరు వారి నడవడులలో నాయ్యము కనబడదు వారు 

తమకొరకు వంకరతోర్వలు కలిప్ంచుకొనుచునాన్రు వాటిలో నడచువాడెవడును శాంతినొందడు.  

మతత్యి 11:30 => ఏలయనగా నా కాడి సుళువుగాను నా భారము తేలికగాను ఉనన్వి. 

రోమీయులకు 2:10 => సత  కిర్య చేయు పర్తివానికి, మొదట యూదునికి గీర్సు దేశసుథ్నికి కూడ, 

మహిమయు ఘనతయు సమాధానమును కలుగును. 

1 యోహాను 5:3 => మనమాయన ఆజఞ్లను గైకొనుటయే. దేవుని పేర్మించుట; ఆయన ఆజఞ్లు 

భారమైనవి కావు. 

వచనము 21 

నా కుమారుడా, లెసస్యైన జాఞ్నమును వివేచనను భదర్ము చేసికొనుము వాటిని నీ కనున్ల 

ఎదుటనుండి తొలగిపోనియయ్కుము  

సామెతలు 11:30 => నీతిమంతులు ఇచుచ్ ఫలము జీవవృక్షము జాఞ్నము గలవారు ఇతరులను 

రకిష్ంచుదురు 

సామెతలు 13:12 => కోరిక సఫలము కాకుండుటచేత హృదయము నొచుచ్ను సిదిధ్ంచిన 

మనోవాంఛ జీవవృక్షము. 

ఆదికాండము 2:9 => మరియు దేవుడైన యెహోవా చూపునకు రమయ్మైనదియు ఆహారమునకు 

మంచిదియునైన పర్తి వృక్షమును, ఆ తోటమధయ్ను జీవవృక్షమును, మంచిచెడ డ్ల తెలివినిచుచ్ 

వృక్షమును నేలనుండి మొలిపించెను. 

ఆదికాండము 3:22 => అపుప్డు దేవుడైన యెహోవా ఇదిగో మంచిచెడ డ్లను ఎరుగునటుల్, ఆదాము 

మనలో ఒకనివంటివాడాయెను. కాబటిట్ అతడు ఒకవేళ తన చెయియ్ చాచి జీవవృక్షఫలమును కూడ 

తీసికొని తిని నిరంతరము జీవించునేమో అని 
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పర్కటన 22:2 => ఆ పటట్ణపు రాజవీధి మధయ్ను పర్వహించుట ఆ దూత నాకు చూపెను. ఆ నది 

యొకక్ ఈవలను ఆవలను జీవవృక్షముండెను; అది నెలనెలకు ఫలించుచు పండెర్ండు కాపులు 

కాయును. ఆ వృక్షము యొకక్ ఆకులు జనములను సవ్సథ్పరచుటకై వినియోగించును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 32:47 => ఇది మీకు నిరరథ్కమైన మాటకాదు, ఇది మీకు జీవమే. మరియు 

మీరు సావ్ధీనపరచుకొనుటకు యొరాద్నును దాటబోవుచునన్ దేశములో దీనినిబటిట్ మీరు 

దీరాఘ్యుషమ్ంతులగుదురు. 

సామెతలు 4:13 => ఉపదేశమును విడిచిపెటట్క దాని గటిట్గా పటుట్కొనుము అది నీకు జీవము గనుక 

దాని పొందియుండుము 

సామెతలు 6:23 => ఆజఞ్ దీపముగాను ఉపదేశము వెలుగుగాను ఉండును. శికాష్రథ్మైన గదిద్ంపులు 

జీవమారగ్ములు. 

సామెతలు 10:17 => ఉపదేశము నంగీకరించువాడు జీవమారగ్ములో ఉనాన్డు గదిద్ంపునకు 

లోబడనివాడు తోర్వ తపుప్ను. 

సామెతలు 15:4 => సాతివ్కమైన నాలుక జీవవృక్షము దానిలో కుటిలత యుండినయెడల ఆతమ్కు 

భంగము కలుగును. 

సామెతలు 19:8 => బుదిధ్ సంపాదించుకొనువాడు తన పార్ణమునకు ఉపకారి వివేచనను లక్షయ్ము 

చేయువాడు మేలుపొందును. 

పర్సంగి 7:12 => జాఞ్నము ఆశర్యాసప్దము, దర్వయ్ము ఆశర్యాసప్దము; అయితే జాఞ్నము దాని 

పొందిన వారి పార్ణమును రకిష్ంచును; ఇదే జాఞ్నమువలన కలుగు లాభము. 

యోహాను 1:38 => యేసు వెనుకకు తిరిగి, వారు తనున్ వెంబడించుట చూచి మీరేమి 

వెదకుచునాన్రని వారినడుగగా వారు రబీబ్, నీవు ఎకక్డ కాపురమునాన్వని ఆయనను అడిగిరి. రబిబ్ 

యను మాటకు బోధకుడని అరథ్ము.  

1 తిమోతి 6:12 => విశావ్స సంబంధమైన మంచి పోరాటము పోరాడుము, నితయ్జీవమును 

చేపటుట్ము. దాని పొందుటకు నీవు పిలువబడి అనేక సాకుష్ల యెదుట మంచి ఒపుప్కోలు 

ఒపుప్కొంటివి. 
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2 తిమోతి 1:13 => కీర్సుత్యేసునందుంచవలసిన విశావ్స పేర్మలు కలిగినవాడవై, నీవు నావలన 

వినిన హితవాకయ్ పర్మాణమును గైకొనుము; 

హెబీర్యులకు 6:18 => మనయెదుట ఉంచబడిన నిరీక్షణను చేపటుట్టకు శరణాగతులమైన మనకు 

బలమైన ధైరయ్ము కలుగునటుల్ పర్మాణము చేసి వాగాద్నమును దృఢపరచెను. 

1 పేతురు 3:10 => జీవమును పేర్మించి మంచి దినములు చూడగోరు వాడు చెడ డ్దాని పలుకకుండ 

తన నాలుకను, కపటపు మాటలు చెపప్కుండ తన పెదవులను కాచుకొనవలెను. 

పర్కటన 2:7 => చెవిగలవాడు ఆతమ్ సంఘములతో చెపుప్చునన్ మాట వినునుగాక. జయించు వానికి 

దేవుని పరదైసులో ఉనన్ జీవవృక్ష ఫలములు భుజింపనితుత్ను. 

వచనము 22 

అవి నీకు జీవముగాను నీ మెడకు అలంకారముగాను ఉండును  

సామెతలు 8:27 => ఆయన ఆకాశవిశాలమును సిథ్రపరచినపుప్డు మహాజలములమీద 

మండలమును నిరణ్యించినపుప్డు నేనకక్డ నుంటిని. 

సామెతలు 8:28 => ఆయన పైన ఆకాశమును సిథ్రపరచినపుప్డు జలధారలను ఆయన 

బిగించినపుప్డు 

సామెతలు 8:29 => జలములు తమ సరిహదుద్లు మీరకుండునటుల్ ఆయన సముదర్మునకు 

పొలిమేరను ఏరప్రచినపుప్డు భూమియొకక్ పునాదులను నిరణ్యించినపుప్డు 

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

వాటనిన్టిని నిరిమ్ంచితివి నీవు కలుగజేసినవాటితో భూమి నిండియునన్ది. 

కీరత్నలు 136:5 => తన జాఞ్నముచేత ఆయన ఆకాశమును కలుగజేసెను ఆయన కృప 

నిరంతరముండును. 

యిరిమ్యా 10:12 => ఆయన తన బలముచేత భూమిని సృషిట్ంచెను, తన జాఞ్నముచేత 

పర్పంచమును సాథ్పించెను, తన పర్జఞ్చేత ఆకాశమును విశాలపరచెను. 
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యిరిమ్యా 51:15 => నా జీవముతోడని సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా పర్మాణము 

చేయుచునాన్డు ఆయన తన బలముచేత భూమిని సృషిట్ంచెను తన జాఞ్నముచేత పర్పంచమును 

సాథ్పించెను తన పర్జఞ్చేత ఆకాశమును విశాలపరచెను.  

యోహాను 1:3 => కలిగియునన్దేదియు ఆయన లేకుండ కలుగలేదు. 

ఆదికాండము 1:1 => ఆదియందు దేవుడు భూమాయ్కాశములను సృజించెను. 

యోబు 28:12 => అయితే జాఞ్నము ఎకక్డ దొరకును? వివేచన దొరకు సథ్లము ఎకక్డ నునన్ది? 

యోబు 37:16 => మేఘములను తేల చేయుటయు పరిపూరణ్జాఞ్నము గలవాని మహా కారయ్ములును 

నీకు తెలియునా? 

సామెతలు 8:22 => పూరవ్కాలమందు తన సృషాట్య్రంభమున తన కారయ్ములలో పర్థమమైనదానిగా 

యెహోవా ననున్ కలుగజేసెను. 

వచనము 23 

అపుప్డు నీ మారగ్మున నీవు సురకిష్తముగా నడిచెదవు నీ పాదము ఎపుప్డును తొటిర్లల్దు. 

ఆదికాండము 1:9 => దేవుడు ఆకాశము కిర్ందనునన్ జలములొకచోటనే కూరచ్బడి ఆరిన నేల 

కనబడును గాకని పలుకగా ఆ పర్కారమాయెను. 

ఆదికాండము 7:11 => నోవహు వయసు యొకక్ ఆరువందల సంవతస్రము రెండవ నెల పదియేడవ 

దినమున మహాగాధజలముల ఊటలనిన్యు ఆ దినమందే విడబడెను, ఆకాశపుతూములు విపప్బడెను. 

యోబు 38:8 => సముదర్ము దాని గరభ్మునుండి పొరిల్ రాగా తలుపులచేత దానిని 

మూసినవాడెవడు? 

యోబు 38:9 => నేను మేఘమును దానికి వసత్రముగాను గాఢాంధకారమును దానికి పొతిత్గుడ డ్గాను 

వేసినపుప్డు నీవుంటివా?  

యోబు 38:10 => దానికి సరిహదుద్ నియమించి దానికి అడ డ్గడియలను తలుపులను పెటిట్ంచినపుప్డు 

యోబు 38:11 => నీవు ఇంతవరకే గాని మరి దగగ్రకు రాకూడదనియు ఇకక్డనే నీ తరంగముల 

పొంగు అణపబడుననియు నేను చెపిప్నపుప్డు నీవుంటివా?  
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కీరత్నలు 104:8 => నీవు వాటికి నియమించినచోటికి పోవుటకై అవి పరవ్తములెకెక్ను పలల్ములకు 

దిగెను. 

కీరత్నలు 104:9 => అవి మరలివచిచ్ భూమిని కపప్కయుండునటుల్ అవి దాటలేని సరిహదుద్లు నీవు 

వాటికి నియమించితివి. 

ఆదికాండము 27:28 => ఆకాశపుమంచును భూసారమును విసాత్రమైన ధానయ్మును 

దార్కాష్రసమును దేవుడు నీ కనుగర్హించు గాక  

ఆదికాండము 27:37 => అందుకు ఇసాస్కు ఇదిగో అతని నీకు ఏలికనుగా నియమించి అతని 

బంధుజనులందరిని అతనికి దాసులుగా ఇచిచ్తిని; ధానయ్మును దార్కాష్రసమును ఇచిచ్ అతని 

పోషించితిని గనుక నా కుమారుడా, నీకేమి చేయగలననిఏశావుతో పర్తుయ్తత్రమియయ్గా 

ఆదికాండము 27:38 => ఏశావు నా తండీర్, నీయొదద్ ఒక దీవెనయే ఉనన్దా? నా తండీర్, ననున్, 

ననున్ కూడ దీవించుమని తన తండిర్తో చెపిప్ ఏశావు ఎలుగెతిత్ యేడవ్గా అతని తండిర్యైన ఇసాస్కు 

ఆదికాండము 27:39 => నీ నివాసము భూసారము లేకయు పైనుండిపడు ఆకాశపు మంచు లేకయు 

నుండును.  

దివ్తీయోపదేశకాండము 33:28 => ఇశార్యేలు నిరభ్యముగా నివసించును యాకోబు ఊట 

పర్తేయ్కింపబడును అతడు ధానయ్ దార్కాష్రసములు గల దేశములో నుండును అతనిపై ఆకాశము 

మంచును కురిపించును.  

యోబు 36:27 => ఆయన ఉదకబిందువులను పైనుండి కురిపించును మంచుతోకూడిన వరష్మువలె 

అవి పడును 

యోబు 36:28 => మేఘములు వాటిని కుమమ్రించును మనుషుయ్లమీదికి అవి సమృదిధ్గా దిగును. 

యోబు 38:26 => పాడైన యెడారిని తృపిత్పరచుటకును లేత గడిడ్ మొలిపించుటకును వరదనీటికి 

కాలువలను  

యోబు 38:27 => ఉరుములోని మెరుపునకు మారగ్మును నిరణ్యించువాడెవడు? 

యోబు 38:28 => వరష్మునకు తండిర్ యునాన్డా? మంచు బిందువులను పుటిట్ంచువాడెవడు? 
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కీరత్నలు 65:9 => నీవు భూమిని దరిశ్ంచి దాని తడుపుచునాన్వు దానికి మహదైశవ్రయ్ము 

కలుగజేయుచునాన్వు దేవుని నది నీళల్తో నిండియునన్ది నీవు భూమిని అటుల్ సిదధ్పరచిన తరువాత 

వారికి ధానయ్ము దయచేయుచునాన్వు.  

కీరత్నలు 65:10 => దాని దుకుక్లను విసాత్రమైన నీళల్తో తడిపి దాని గనిమలను చదును 

చేయుచునాన్వు. వాన జలుల్లచేత దానిని పదునుచేయుచునాన్వు అది మొలకెతత్గా నీవు దాని 

నాశీరవ్దించుచునాన్వు.  

కీరత్నలు 65:11 => సంవతస్రమును నీ దయాకిరీటము ధరింపజేసియునాన్వు నీ జాడలు సారము 

వెదజలుల్చునన్వి. 

కీరత్నలు 65:12 => అడవి బీడులు సారము చిలకరించుచునన్వి కొండలు ఆనందమును నడికటుట్గా 

ధరించుకొనియునన్వి. 

యిరిమ్యా 14:22 => జనముల వయ్రథ్ దేవతలలో వరష్ము కురిపింపగలవారునాన్రా? ఆకాశము 

వాననియయ్గలదా? మా దేవుడవైన యెహోవా, నీవే గదా దాని చేయుచునాన్వు? నీవే యీ 

కిర్యలనిన్యు చేయుచునాన్వు; నీకొరకే మేము కనిపెటుట్చునాన్ము. 

యోవేలు 2:23 => సీయోను జనులారా, ఉతస్హించి మీ దేవుడైన యెహోవాయందు సంతోషించుడి; 

తన నీతినిబటిట్ ఆయన తొలకరి వరష్మును మీకనుగర్హించును, వాన కురిపించి పూరవ్మందువలె 

తొలకరి వరష్మును కడవరి వరష్మును మీకనుగిర్హించును 

దివ్తీయోపదేశకాండము 33:13 => యోసేపునుగూరిచ్ యిటల్నెను ఆకాశ పరమారథ్ములవలన 

మంచువలన కిర్ంద కుర్ంగియునన్ అగాధ జలములవలన 

యోబు 37:16 => మేఘములను తేల చేయుటయు పరిపూరణ్జాఞ్నము గలవాని మహా కారయ్ములును 

నీకు తెలియునా? 

యోబు 38:28 => వరష్మునకు తండిర్ యునాన్డా? మంచు బిందువులను పుటిట్ంచువాడెవడు? 

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

వాటనిన్టిని నిరిమ్ంచితివి నీవు కలుగజేసినవాటితో భూమి నిండియునన్ది. 
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కీరత్నలు 136:5 => తన జాఞ్నముచేత ఆయన ఆకాశమును కలుగజేసెను ఆయన కృప 

నిరంతరముండును. 

వచనము 24 

పండుకొనునపుప్డు నీవు భయపడవు నీవు పరుండి సుఖముగా నిదిర్ంచెదవు. 

సామెతలు 3:1 => నా కుమారుడా, నా ఉపదేశమును మరువకుము నా ఆజఞ్లను 

హృదయపూరవ్కముగా గైకొనుము. 

సామెతలు 3:2 => అవి దీరాఘ్యువును సుఖజీవముతో గడచు సంవతస్రములను శాంతిని నీకు 

కలుగజేయును. 

సామెతలు 3:3 => దయను సతయ్మును ఎనన్డును నినున్ విడిచి పోనియయ్కుము వాటిని 

కంఠభూషణముగా ధరించుకొనుము. నీ హృదయమను పలకమీద వాటిని వార్సికొనుము.  

దివ్తీయోపదేశకాండము 4:9 => అయితే నీవు జాగర్తత్పడుము; నీవు కనున్లార చూచినవాటిని 

మరువక యుండునటుల్ను , అవి నీ జీవితకాలమంతయు నీ హృదయములోనుండి 

తొలగిపోకుండునటుల్ను, నీ మనసుస్ను బహు జాగర్తత్గా కాపాడుకొనుము. నీ కుమారులకును నీ 

కుమారుల కుమారులకును వాటిని నేరిప్ 

దివ్తీయోపదేశకాండము 6:6 => నేడు నేను నీకాజాఞ్పించు ఈ మాటలు నీ హృదయములో 

ఉండవలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 6:7 => నీవు నీ కుమారులకు వాటిని అభయ్సింపజేసి, నీ యింట 

కూరుచ్ండునపుప్డును తోర్వను నడుచునపుప్డును పండుకొనునపుప్డును లేచునపుప్డును వాటినిగూరిచ్ 

మాటలాడవలెను; సూచనగా వాటిని నీచేతికి కటుట్కొనవలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 6:8 => అవి నీ కనున్ల నడుమ బాసికమువలె ఉండవలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 6:9 => నీ యింటి దావ్రబంధములమీదను నీ గవునులమీదను వాటిని 

వార్యవలెను. 
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యెహోషువ 1:8 => ఈ ధరమ్శాసత్రగర్ంథమును నీవు బోధింపక తపిప్పోకూడదు. దానిలో వార్యబడిన 

వాటనిన్టి పర్కారము చేయుటకు నీవు జాగర్తత్పడునటుల్ దివారాతర్ము దాని ధాయ్నించిన యెడల నీ 

మారగ్మును వరిధ్లల్జేసికొని చకక్గా పర్వరిత్ంచెదవు. 

యోహాను 8:31 => కాబటిట్ యేసు, తనను నమిమ్న యూదులతో మీరు నా వాకయ్మందు 

నిలిచినవారైతే నిజముగా నాకు శిషుయ్లైయుండి సతయ్మును గర్హించెదరు; 

యోహాను 15:6 => ఎవడైనను నాయందు నిలిచియుండనియెడల వాడు తీగెవలె బయట 

పారవేయబడి యెండిపోవును; మనుషుయ్లు అటిట్వాటిని పోగుచేసి అగిన్లో పారవేతురు, అవి 

కాలిపోవును. 

యోహాను 15:7 => నాయందు మీరును మీయందు నా మాటలును నిలిచియుండినయెడల మీకేది 

యిషట్మో అడుగుడి, అది మీకు అనుగర్హింపబడును. 

హెబీర్యులకు 2:1 => కావున మనము వినిన సంగతులను విడిచిపెటిట్ కొటుట్కొని పోకుండునటుల్ 

వాటియందు మరి విశేష జాగర్తత్ కలిగియుండవలెను. 

హెబీర్యులకు 2:2 => ఎందుకనగా దేవదూతల దావ్రా పలుకబడిన వాకయ్ము సిథ్రపరచబడినందున, 

పర్తి అతికర్మమును అవిధేయతయు నాయ్యమైన పర్తిఫలము పొందియుండగా 

హెబీర్యులకు 2:3 => ఇంత గొపప్ రక్షణను మనము నిరల్క్షయ్ము చేసినయెడల ఏలాగు 

తపిప్ంచుకొందుము? అటిట్ రక్షణ పర్భువు భోధించుటచేత ఆరంభమై, 

1 యోహాను 2:24 => అయితే మీరు మొదటనుండి దేనిని వింటిరో అది మీలో నిలువనియుయ్డి; 

మీరు మొదటనుండి వినినది మీలో నిలిచినయెడల, మీరు కూడ కుమారుని యందును తండిర్ 

యందును నిలుతురు. 

1 యోహాను 2:27 => అయితే ఆయనవలన మీరు పొందిన అభిషేకము మీలో నిలుచుచునన్ది 

గనుక ఎవడును మీకు బోధింపనకక్రలేదు; ఆయన ఇచిచ్న అభిషేకము సతయ్మే గాని అబదధ్ము కాదు; 

అది అనిన్టినిగూరిచ్ మీకు భోదించుచునన్ పర్కారముగాను, ఆయన మీకు భోదించిన పర్కారముగాను, 

ఆయనలో మీరు నిలుచుచునాన్రు (నిలిచియుండుడి). 
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సామెతలు 2:7 => ఆయన యథారథ్వంతులను వరిధ్లల్జేయును యుకత్మారగ్ము తపప్క 

నడుచుకొనువారికి ఆయన కేడెముగా నునాన్డు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 32:46 => మరల వారితో ఇటల్నెను మీతో సాక్షయ్ముగా నేడు నేను పలికిన 

మాటలనిన్టిని మీ మనసుస్లలో పెటుట్కొని, మీ సంతతివారు ఈ ధరమ్శాసత్ర వాకయ్ములనిన్టిని 

అనుసరించి నడుచుకొనవలెనని వారికాజాఞ్పింపవలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 32:47 => ఇది మీకు నిరరథ్కమైన మాటకాదు, ఇది మీకు జీవమే. మరియు 

మీరు సావ్ధీనపరచుకొనుటకు యొరాద్నును దాటబోవుచునన్ దేశములో దీనినిబటిట్ మీరు 

దీరాఘ్యుషమ్ంతులగుదురు. 

నిరగ్మకాండము 13:9 => యెహోవా ధరమ్శాసత్రము నీ నోట నుండునటుల్ బలమైన చేతితో యెహోవా 

ఐగుపుత్లోనుండి నినున్ బయటికి రపిప్ంచెననుటకు, ఈ ఆచారము నీ చేతిమీద నీకు సూచనగాను నీ 

కనున్ల మధయ్ జాఞ్పకారథ్ముగా ఉండును.  

లేవీయకాండము 15:12 => సార్వము గలవాడు ముటుట్కొనిన మంటిపాతర్ను పగలగొటట్వలెను, పర్తి 

చెకక్ పాతర్ను నీళల్తో కడుగవలెను. 

సామెతలు 1:33 => నా ఉపదేశము నంగీకరించువాడు సురకిష్తముగా నివసించును వాడు కీడు 

వచుచ్ననన్ భయము లేక నెమమ్దిగా నుండును. 

సామెతలు 2:8 => నాయ్యము తపిప్పోకుండ ఆయన కనిపెటుట్ను తన భకుత్ల పర్వరత్నను ఆయన 

కాచును. 

సామెతలు 4:21 => నీ కనున్ల యెదుటనుండి వాటిని తొలగిపోనియయ్కుము నీ హృదయమందు 

వాటిని భదర్ము చేసికొనుము.  

సామెతలు 4:23 => నీ హృదయములోనుండి జీవధారలు బయలుదేరును కాబటిట్ అనిన్టికంటె 

ముఖయ్ముగా నీ హృదయమును భదర్ముగా కాపాడుకొనుము 

సామెతలు 5:7 => కుమారులారా, నా మాట ఆలకింపుడి నేను చెపుప్ ఉపదేశమునుండి తొలగకుడి. 

సామెతలు 19:8 => బుదిధ్ సంపాదించుకొనువాడు తన పార్ణమునకు ఉపకారి వివేచనను లక్షయ్ము 

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

2 తిమోతి 1:13 => కీర్సుత్యేసునందుంచవలసిన విశావ్స పేర్మలు కలిగినవాడవై, నీవు నావలన 

వినిన హితవాకయ్ పర్మాణమును గైకొనుము; 

వచనము 25 

ఆకసిమ్కముగా భయము కలుగునపుప్డు దురామ్రుగ్లకు నాశనము వచుచ్నపుప్డు నీవు భయపడవదుద్ 

సామెతలు 4:22 => దొరికినవారికి అవి జీవమును వారి సరవ్శరీరమునకు ఆరోగయ్మును ఇచుచ్ను. 

యెషయా 38:16 => పర్భువా, వీటివలన మనుషుయ్లు జీవించుదురు వీటివలననే నా ఆతమ్ 

జీవించుచునన్ది నీవు ననున్ బాగుచేయుదువు ననున్ జీవింపజేయుదువు 

యోహాను 12:49 => ఏలయనగా నా అంతట నేనే మాటలాడలేదు; నేను ఏమనవలెనో యేమి 

మాటలాడవలెనో దానినిగూరిచ్ ననున్ పంపిన తండిర్యే నాకాజఞ్ యిచిచ్యునాన్డు. 

యోహాను 12:50 => మరియు ఆయన ఆజఞ్ నితయ్జీవమని నేనెరుగుదును గనుక నేను చెపుప్ 

సంగతులను తండిర్ నాతో చెపిప్నపర్కారము చెపుప్చునాన్ననెను. 

సామెతలు 1:9 => అవి నీ తలకు సొగసైన మాలికయు నీ కంఠమునకు హారములునై యుండును 

దివ్తీయోపదేశకాండము 32:47 => ఇది మీకు నిరరథ్కమైన మాటకాదు, ఇది మీకు జీవమే. మరియు 

మీరు సావ్ధీనపరచుకొనుటకు యొరాద్నును దాటబోవుచునన్ దేశములో దీనినిబటిట్ మీరు 

దీరాఘ్యుషమ్ంతులగుదురు. 

సామెతలు 4:9 => అది నీ తలకు అందమైన మాలికకటుట్ను పర్కాశమానమైన కిరీటమును నీకు 

దయచేయును. 

సామెతలు 4:13 => ఉపదేశమును విడిచిపెటట్క దాని గటిట్గా పటుట్కొనుము అది నీకు జీవము గనుక 

దాని పొందియుండుము 

వచనము 26 

యెహోవా నీకు ఆధారమగును నీ కాలు చికుక్బడకుండునటుల్ ఆయన నినున్ కాపాడును. 
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సామెతలు 2:8 => నాయ్యము తపిప్పోకుండ ఆయన కనిపెటుట్ను తన భకుత్ల పర్వరత్నను ఆయన 

కాచును. 

సామెతలు 4:12 => నీవు నడచునపుప్డు నీ అడుగు ఇరుకున పడదు. నీవు పరుగెతుత్నపుప్డు నీ 

పాదము తొటిర్లల్దు. 

సామెతలు 10:9 => యథారథ్ముగా పర్వరిత్ంచువాడు నిరభ్యముగా పర్వరిత్ంచును. కుటిలవరత్నుడు 

బయలుపడును. 

కీరత్నలు 37:23 => ఒకని నడత యెహోవా చేతనే సిథ్రపరచబడును వాని పర్వరత్న చూచి ఆయన 

ఆనందించును. 

కీరత్నలు 37:24 => యెహోవా అతని చెయియ్ పటుట్కొనియునాన్డు గనుక అతడు నేలను పడినను 

లేవలేక యుండడు. 

కీరత్నలు 37:31 => వారి దేవుని ధరమ్శాసత్రము వారి హృదయములో నునన్ది వారి అడుగులు జారవు. 

కీరత్నలు 91:11 => నీ మారగ్ములనిన్టిలో నినున్ కాపాడుటకు ఆయన నినున్గూరిచ్ తన దూతలను 

ఆజాఞ్పించును 

కీరత్నలు 121:3 => ఆయన నీ పాదము తొటిర్లల్నియయ్డు నినున్ కాపాడువాడు కునుకడు. 

కీరత్నలు 121:8 => ఇది మొదలుకొని నిరంతరము నీ రాకపోకలయందు యెహోవా నినున్ 

కాపాడును 

జెకరాయ్ 10:12 => నేను వారిని యెహోవాయందు బలశాలురగా చేయుదును, ఆయన నామము 

సమ్రించుచు వారు వయ్వహరింతురు; ఇదే యెహోవా వాకుక్. 

ఆదికాండము 7:16 => పర్వేశించినవనిన్యు దేవుడు అతని కాజాఞ్పించిన పర్కారము సమసత్ 

శరీరులలో మగదియు ఆడుదియు పర్వేశించెను; అపుప్డు యెహోవా ఓడలో అతని మూసివేసెను. 

కీరత్నలు 91:5 => రాతిర్వేళ కలుగు భయమునకైనను పగటివేళ ఎగురు బాణమునకైనను 

కీరత్నలు 91:12 => నీ పాదములకు రాయి తగులకుండ వారు నినున్ తమచేతులమీద ఎతిత్ 

పటుట్కొందురు 
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సామెతలు 6:22 => నీవు తోర్వను వెళుల్నపుప్డు అది నినున్ నడిపించును నీవు పండుకొనునపుప్డు 

అది నినున్ కాపాడును. నీవు మేలుకొనునపుప్డు అది నీతో ముచచ్టించును.  

యోహాను 11:9 => అందుకు యేసు పగలు పండెర్ండు గంటలునన్వి గదా, ఒకడు పగటివేళ 

నడిచినయెడల ఈ లోకపు వెలుగును చూచును గనుక తొటుర్పడడు. 

వచనము 27 

మేలుచేయుట నీచేతనైనపుప్డు దాని పొందదగినవారికి చేయకుండ వెనుకతియయ్కుము. 

సామెతలు 6:22 => నీవు తోర్వను వెళుల్నపుప్డు అది నినున్ నడిపించును నీవు పండుకొనునపుప్డు 

అది నినున్ కాపాడును. నీవు మేలుకొనునపుప్డు అది నీతో ముచచ్టించును.  

లేవీయకాండము 26:6 => ఆ దేశములో నేను మీకు కేష్మము కలుగజేసెదను. మీరు 

పండుకొనునపుప్డు ఎవడును మిముమ్ను భయపెటట్డు, ఆ దేశములో దుషట్మృగములు లేకుండ 

చేసెదను, మీ దేశములోనికి ఖడగ్మురాదు; 

కీరత్నలు 3:5 => యెహోవా నాకు ఆధారము, కావున నేను పండుకొని నిదర్పోయి మేలుకొందును 

కీరత్నలు 4:8 => యెహోవా, నెమమ్దితో పండుకొని నిదర్పోవుదును నేను ఒంటరిగా నుండినను నీవే 

ననున్ సురకిష్తముగా నివసింపజేయుదువు. 

కీరత్నలు 121:4 => ఇశార్యేలును కాపాడువాడు కునుకడు నిదర్పోడు 

కీరత్నలు 121:5 => యెహోవాయే నినున్ కాపాడువాడు నీ కుడిపర్కక్ను యెహోవా నీకు నీడగా 

ఉండును. 

కీరత్నలు 121:6 => పగలు ఎండ దెబబ్యైనను నీకు తగులదు. రాతిర్ వెనెన్ల దెబబ్యైనను నీకు 

తగులదు. 

కీరత్నలు 121:7 => ఏ అపాయమును రాకుండ యెహోవా నినున్ కాపాడును ఆయన నీ పార్ణమును 

కాపాడును 

యెహెజేక్లు 34:15 => నేనే నా గొఱఱ్లను మేపి పరుండబెటుట్దును; ఇదే పర్భువగు యెహోవా 

వాకుక్. 
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కీరత్నలు 127:2 => మీరు వేకువనే లేచి చాల రాతిర్యైన తరువాత పండుకొనుచు కషాట్రిజ్తమైన 

ఆహారము తినుచునుండుట వయ్రథ్మే. తన పిర్యులు నిదిర్ంచుచుండగా ఆయన వారికిచుచ్చునాన్డు.  

యిరిమ్యా 31:26 => అంతలో నేను మేలుకొని ఆలోచింపగా నా నిదర్ బహు వినోదమాయెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 12:6 => హేరోదు అతనిని వెలుపలికి తీసికొనిరావలెనని యుండగా, ఆ 

రాతిర్యే పేతురు రెండు సంకెళల్తో బంధింపబడి యిదద్రు సైనికుల మధయ్ నిదిర్ంచుచుండెను; మరియు 

కావలివారు తలుపు ఎదుట చెరసాల కాచుకొనుచుండిరి. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 4:13 => సహోదరులారా, నిరీక్షణ లేని యితరులవలె మీరు దుఃఖపడకుండు 

నిమితత్ము, నిదిర్ంచుచునన్ వారినిగూరిచ్ మీకు తెలియకుండుట మాకిషట్ములేదు. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 4:14 => యేసు మృతిపొంది తిరిగి లేచెనని మనము నమిమ్నయెడల, అదే 

పర్కారము యేసునందు నిదిర్ంచినవారిని దేవుడాయనతో కూడ వెంటబెటుట్కొని వచుచ్ను. 

యోబు 11:18 => నమమ్కమునకు ఆసప్దము కలుగును గనుక నీవు ధైరయ్ముగా ఉందువు. నీ 

యింటిని నీవు పరిశోధించి సురకిష్తముగా పండుకొందువు. 

పర్సంగి 5:12 => కషట్జీవులు కొదిద్గా తినినను ఎకుక్వగా తినినను సుఖనిదర్ నొందుదురు; అయితే 

ఐశవ్రయ్వంతులకు తమ ధనసమృధిథ్చేత నిదర్పటట్దు. 

వచనము 28 

దర్వయ్ము నీయొదద్ నుండగా రేపు ఇచెచ్దను పోయి రమమ్ని నీ పొరుగువానితో అనవదుద్. 

యోబు 5:21 => నోటిమాటలచేత కలుగు నొపిప్ నీకు తగులకుండ ఆయన నినున్ చాటుచేయును 

పర్ళయము వచిచ్నను నీవు దానికి భయపడవు. 

యోబు 5:22 => పొలములోని రాళల్తో నీవు నిబంధన చేసికొనియుందువు అడవిమృగములు నీతో 

సమమ్తిగానుండును. 

యోబు 11:13 => నీవు నీ మనసుస్ను తినన్గా నిలిపినయెడల నీచేతులు ఆయనవైపు చాపినయెడల 

యోబు 11:14 => పాపము నీచేతిలోనుండుట చూచి నీవు దాని విడిచినయెడల నీ 

గుడారములలోనుండి దురామ్రగ్తను నీవు కొటిట్వేసినయెడల 
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యోబు 11:15 => నిశచ్యముగా నిరోద్షివై నీవు సంతోషించెదవు నిరభ్యుడవై నీవు 

సిథ్రపడియుందువు. 

కీరత్నలు 27:1 => యెహోవా నాకు వెలుగును రక్షణయునై యునాన్డు, నేను ఎవరికి 

భయపడుదును? యెహోవా నా పార్ణదురగ్ము, ఎవరికి వెరతును? 

కీరత్నలు 27:2 => నా శరీరమాంసము తినుటకై దుషు ట్లు నామీదికి వచిచ్నపుప్డు ననున్ బాధించు 

శతుర్వులు నామీదికి వచిచ్నపుప్డు వారు తొటిర్లిల్కూలిరి  

కీరత్నలు 46:1 => దేవుడు మనకు ఆశర్యమును దురగ్మునైయునాన్డు ఆపతాక్లములో ఆయన 

నముమ్కొనదగిన సహాయకుడు 

కీరత్నలు 46:2 => కావున భూమి మారుప్నొందినను నడిసముదర్ములలో పరవ్తములు మునిగినను 

కీరత్నలు 46:3 => వాటి జలములు ఘోషించుచు నురుగుకటిట్నను ఆ పొంగునకు పరవ్తములు 

కదలినను మనము భయపడము.(సెలా.) 

కీరత్నలు 91:5 => రాతిర్వేళ కలుగు భయమునకైనను పగటివేళ ఎగురు బాణమునకైనను 

కీరత్నలు 112:7 => వాని హృదయము యెహోవాను ఆశర్యించి సిథ్రముగా నుండును వాడు 

దురావ్రత్కు జడియడు. 

యెషయా 8:12 => ఈ పర్జలు బందుకటుట్ అని చెపుప్నదంతయు బందుకటుట్ అనుకొనకుడి వారు 

భయపడుదానికి భయపడకుడి దానివలన దిగులు పడకుడి. 

యెషయా 8:13 => సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవాయే పరిశుదుధ్డనుకొనుడి మీరు 

భయపడవలసినవాడు ఆయనే, ఆయన కోసరమే దిగులు పడవలెను అపుప్డాయన మీకు 

పరిశుదధ్సథ్లముగా నుండును. 

యెషయా 41:10 => నీవు నా దాసుడవనియు నేను నినున్ ఉపేకిష్ంపక యేరప్రచుకొంటిననియు నేను 

నీతో చెపిప్యునాన్ను నీకు తోడైయునాన్ను భయపడకుము నేను నీ దేవుడనైయునాన్ను 

దిగులుపడకుము నేను నినున్ బలపరతును నీకు సహాయము చేయువాడను నేనే నీతియను నా 

దకిష్ణహసత్ముతో నినున్ ఆదుకొందును. 
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యెషయా 41:11 => నీమీద కోపపడిన వారందరు సిగుగ్పడి విసమ్యమొందెదరు నీతో 

వాదించువారు మాయమై నశించిపోవుదురు  

యెషయా 41:12 => నీతో కలహించువారిని నీవు వెదకుదువు గాని వారిని కనుగొనలేకపోవుదువు 

నీతో యుదధ్ము చేయువారు మాయమై పోవుదురు అభావులగుదురు.  

యెషయా 41:13 => నీ దేవుడనైన యెహోవానగు నేను భయపడకుము నేను నీకు సహాయము 

చేసెదనని చెపుప్చు నీ కుడిచేతిని పటుట్కొనుచునాన్ను.  

యెషయా 41:14 => పురుగువంటి యాకోబూ, సవ్లప్జనమగు ఇశార్యేలూ, భయపడకుడి నేను 

నీకు సహాయము చేయుచునాన్ను అని యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డు నీ విమోచకుడు ఇశార్యేలు 

పరిశుదధ్ దేవుడే. 

దానియేలు 3:17 => మేము సేవించుచునన్ దేవుడు మండుచునన్ వేడిమిగల యీ అగిన్గుండములో 

నుండి మముమ్ను తపిప్ంచి రకిష్ంచుటకు సమరుథ్డు; మరియు నీ వశమున పడకుండ ఆయన మముమ్ను 

రకిష్ంచును; ఒక వేళ ఆయన రకిష్ంపకపోయినను 

దానియేలు 3:18 => రాజా, నీ దేవతలను మేము పూజింపమనియు, నీవు నిలువబెటిట్ంచిన బంగారు 

పర్తిమకు నమసక్రింపమనియు తెలిసికొనుము. 

మతత్యి 8:24 => అంతట సముదర్ముమీద తుపాను లేచినందున ఆ దోనె అలలచేత కపప్బడెను. 

అపుప్డాయన నిదిర్ంచుచుండగా 

మతత్యి 8:25 => వారు ఆయనయొదద్కు వచిచ్ పర్భువా, నశించిపోవుచునాన్ము, మముమ్ను 

రకిష్ంచుమని చెపిప్ ఆయనను లేపిరి. 

మతత్యి 8:26 => అందుకాయన అలప్విశావ్సులారా, యెందుకు భయపడుచునాన్రని వారితో చెపిప్, 

లేచి గాలిని సముదర్మును గదిద్ంపగా మికిక్లి నిమమ్ళమాయెను. 

మతత్యి 24:6 => మరియు మీరు యుదధ్ములను గూరిచ్యు యుదధ్ సమాచారములను గూరిచ్యు 

వినబోదురు; మీరు కలవరపడకుండ చూచుకొనుడి. ఇవి జరుగవలసియునన్వి గాని అంతము వెంటనే 

రాదు. 
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మారుక్ 4:40 => అపుప్డాయన మీరెందుకు భయపడుచునాన్రు? మీరింకను నమిమ్కలేక యునాన్రా? 

అని వారితో చెపెప్ను. 

లూకా 21:9 => మీరు యుదధ్ములను గూరిచ్యు కలహములను గూరిచ్యు వినినపుప్డు 

జడియకుడి; ఇవి మొదట జరుగవలసియునన్వి గాని అంతము వెంటనే రాదని చెపెప్ను. 

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

విశావ్సముంచుచునాన్రు నాయందును విశావ్సముంచుడి. 

1 పేతురు 3:14 => మీరొకవేళ నీతి నిమితత్ము శర్మపడినను మీరు ధనుయ్లే; వారి బెదరింపునకు 

భయపడకుడి కలవరపడకుడి; 

సామెతలు 1:27 => భయము మీమీదికి తుపానువలె వచుచ్నపుప్డు సుడిగాలి వచుచ్నటుల్ మీకు 

అపాయము కలుగునపుప్డు మీకు కషట్మును దుఃఖమును పార్పిత్ంచునపుప్డు నేను అపహాసయ్ము 

చేసెదను. 

కీరత్నలు 73:19 => క్షణమాతర్ములోనే వారు పాడైపోవుదురు మహాభయముచేత వారు కడముటట్ 

నశించుదురు.  

మతత్యి 24:15 => కాబటిట్ పర్వకత్యైన దానియేలు దావ్రా చెపప్బడిన నాశనకరమైన హేయవసుత్వు 

పరిశుదధ్సథ్లమందు నిలుచుట మీరు చూడగానే చదువువాడు గర్హించుగాక 

లూకా 21:18 => గాని మీ తలవెండుర్కలలో ఒకటైనను నశింపదు. 

లూకా 21:19 => మీరు మీ ఓరుప్చేత మీ పార్ణములను దకిక్ంచుకొందురు. 

లూకా 21:20 => యెరూషలేము దండల్చేత చుటట్బడుట మీరు చూచునపుప్డు దాని నాశనము 

సమీపమైయునన్దని తెలిసికొనుడి. 

లూకా 21:21 => అపుప్డు యూదయలో ఉండువారు కొండలకు పారిపోవలెను; దాని 

మధయ్నుండువారు వెలుపలికి పోవలెను; పలెల్టూళల్లోనివారు దానిలో పర్వేశింపకూడదు. 

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

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

యిబబ్ందియు ఈ పర్జలమీద కోపమును వచుచ్ను. 
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లూకా 21:24 => వారు కతిత్వాత కూలుదురు; చెరపటట్బడినవారై సమసత్మైన అనయ్జనముల మధయ్కు 

పోవుదురు; అనయ్జనముల కాలములు సంపూరణ్మగువరకు యెరూషలేము అనయ్జనములచేత 

తొర్కక్బడును. 

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

సముదర్తరంగముల ఘోషవలన కలవరపడిన జనములకు శర్మయు కలుగును. 

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

వాటి విషయమై భయము కలిగి, మనుషుయ్లు ఎదురుచూచుచు ధైరయ్ముచెడి కూలుదురు. 

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

వచుచ్ట చూతురు. 

లూకా 21:28 => ఇవి జరుగనారంభించినపుప్డు మీరు ధైరయ్ము తెచుచ్కొని మీ తలలెతిత్కొనుడి, మీ 

విడుదల సమీపించుచునన్దనెను. 

యోబు 22:10 => కావుననే బోనులు నినున్ చుటుట్కొనుచునన్వి ఆకసిమ్క భయము నినున్ 

బెదరించుచునన్ది. 

కీరత్నలు 91:8 => నీవు కనున్లార చూచుచుండగా భకిత్హీనులకు పర్తిఫలము కలుగును 

సామెతలు 14:26 => యెహోవాయందు భయభకుత్లు కలిగియుండుట బహు ధైరయ్ము పుటిట్ంచును 

యెషయా 44:8 => మీరు వెరవకుడి భయపడకుడి పూరవ్కాలమునుండి నేను నీకు ఆ సంగతి 

వినిపించి తెలియజేయలేదా? మీరే నాకు సాకుష్లు, నేను తపప్ వేరొక దేవుడునాన్డా? నేను తపప్ 

ఆశర్యదురగ్మేదియు లేదు, ఉనన్టుట్ నేనెరుగను. 

యెషయా 54:14 => నీవు నీతిగలదానవై సాథ్పింపబడుదువు నీవు భయపడనకక్రలేదు, 

బాధించువారు నీకు దూరముగా నుందురు భీతి నీకు దూరముగా ఉండును అది నీ దగగ్రకు రానేరాదు.  

మారుక్ 13:7 => మీరు యుదధ్ములను గూరిచ్యు యుదధ్సమాచారములను గూరిచ్యు వినునపుప్డు 

కలవరపడకుడి; ఇవి జరుగవలసియునన్వి గాని అంతము వెంటనే రాదు. 
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యో హా ను 1 4 : 2 7 = > శాం తి మీ క ను గర్ హిం చి వె ళుల్ చు నాన్ ను ; నా శాం తి నే 

మీకనుగర్హించుచునాన్ను; లోకమిచుచ్నటుట్గా నేను మీకనుగర్హించుటలేదు; మీ హృదయమును 

కలవరపడనియయ్కుడి, వెరవనియయ్కుడి. 

వచనము 29 

నీ పొరుగువాడు నీయొదద్ నిరభ్యముగా నివసించునపుడు వానికి అపకారము కలిప్ంపవదుద్.  

సామెతలు 14:26 => యెహోవాయందు భయభకుత్లు కలిగియుండుట బహు ధైరయ్ము పుటిట్ంచును 

కీరత్నలు 91:3 => వేటకాని ఉరిలోనుండి ఆయన నినున్ విడిపించును నాశనకరమైన తెగులు 

రాకుండ నినున్ రకిష్ంచును 

కీరత్నలు 91:9 => యెహోవా, నీవే నా ఆశర్యము అని నీవు మహోనన్తుడైన దేవుని నీకు 

నివాససథ్లముగా చేసికొనియునాన్వు 

కీరత్నలు 91:10 => నీకు అపాయమేమియు రాదు ఏ తెగులును నీ గుడారమును సమీపించదు 

హబకూక్కు 3:17 => అంజూరపు చెటుల్ పూయకుండినను దార్క్షచెటుల్ ఫలింపకపోయినను ఒలీవచెటుల్ 

కాపులేకయుండినను చేనిలోని పైరు పంటకు రాకపోయినను గొఱఱ్లు దొడిడ్లో లేకపోయినను సాలలో 

పశువులు లేకపోయినను  

హబకూక్కు 3:18 => నేను యెహోవాయందు ఆనందించెదను నా రక్షణకరత్యైన నా దేవునియందు 

నేను సంతో షించెదను. 

1 సమూయేలు 2:9 => తన భకుత్ల పాదములు తొటిర్లల్కుండ ఆయన వారిని కాపాడును దురామ్రుగ్లు 

అంధకారమందు మాటు మణుగుదురు బలముచేత ఎవడును జయము నొందడు. 

యోబు 4:6 => నీ భకిత్ నీకు ధైరయ్ము పుటిట్ంపదా? నీ యథారథ్ పర్వరత్న నీ నిరీక్షణకు ఆధారము 

కాదా? 

యోబు 22:10 => కావుననే బోనులు నినున్ చుటుట్కొనుచునన్వి ఆకసిమ్క భయము నినున్ 

బెదరించుచునన్ది. 

కీరత్నలు 91:8 => నీవు కనున్లార చూచుచుండగా భకిత్హీనులకు పర్తిఫలము కలుగును 
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కీరత్నలు 112:7 => వాని హృదయము యెహోవాను ఆశర్యించి సిథ్రముగా నుండును వాడు 

దురావ్రత్కు జడియడు. 

కీరత్నలు 121:3 => ఆయన నీ పాదము తొటిర్లల్నియయ్డు నినున్ కాపాడువాడు కునుకడు. 

సామెతలు 1:27 => భయము మీమీదికి తుపానువలె వచుచ్నపుప్డు సుడిగాలి వచుచ్నటుల్ మీకు 

అపాయము కలుగునపుప్డు మీకు కషట్మును దుఃఖమును పార్పిత్ంచునపుప్డు నేను అపహాసయ్ము 

చేసెదను. 

యెషయా 44:8 => మీరు వెరవకుడి భయపడకుడి పూరవ్కాలమునుండి నేను నీకు ఆ సంగతి 

వినిపించి తెలియజేయలేదా? మీరే నాకు సాకుష్లు, నేను తపప్ వేరొక దేవుడునాన్డా? నేను తపప్ 

ఆశర్యదురగ్మేదియు లేదు, ఉనన్టుట్ నేనెరుగను. 

యెషయా 54:14 => నీవు నీతిగలదానవై సాథ్పింపబడుదువు నీవు భయపడనకక్రలేదు, 

బాధించువారు నీకు దూరముగా నుందురు భీతి నీకు దూరముగా ఉండును అది నీ దగగ్రకు రానేరాదు.  

లూకా 21:9 => మీరు యుదధ్ములను గూరిచ్యు కలహములను గూరిచ్యు వినినపుప్డు 

జడియకుడి; ఇవి మొదట జరుగవలసియునన్వి గాని అంతము వెంటనే రాదని చెపెప్ను. 

వచనము 30 

నీకు హాని చేయనివానితో నిరిన్మితత్ముగా జగడమాడవదుద్. 

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

వానికి పనున్ను, ఎవనికి సుంకమో వానికి సుంకమును చెలిల్ంచుడి. ఎవనియెడల భయముండవలెనో 

వానియెడల భయమును, ఎవనియెడల సనామ్నముండవలెనో వానియెడల సనామ్నమును కలిగియుండి, 

అందరికిని వారి వారి ఋణములను తీరుచ్డి. 

గలతీయులకు 6:10 => కాబటిట్ మనకు సమయము దొరకిన కొలది అందరియెడలను, విశేషముగా 

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

సత కిర్యలయందాసకిత్గల పర్జలను తన కోసరము పవితర్పరచుకొని తన సొతుత్గా చేసికొనుటకు 

తనున్తానే మనకొరకు అరిప్ంచుకొనెను. 

యాకోబు 2:15 => సహోదరుడైనను సహోదరియైనను దిగంబరులై ఆ నాటికి భోజనములేక 

యునన్పుప్డు. 

యాకోబు 2:16 => మీలో ఎవడైనను శరీరమునకు కావలసినవాటిని ఇయయ్క సమాధానముగా 

వెళుల్డి, చలి కాచుకొనుడి, తృపిత్పొందుడని చెపిప్నయెడల ఏమి పర్యోజనము? 

యాకోబు 5:4 => ఇదిగో మీ చేలు కోసిన పనివారికియయ్క, మీరు మోసముగా బిగపటిట్న కూలి 

మొఱఱ్పెటుట్చునన్ది. మీ కోతవారి కేకలు సైనయ్ములకు అధిపతియగు పర్భువు యొకక్ చెవులలో 

చొచిచ్యునన్వి. 

ఆదికాండము 31:29 => మీకు హాని చేయుటకు నాచేతనవును; అయితే పోయిన రాతిర్ మీ 

తండిర్యొకక్ దేవుడు నీవు యాకోబుతో మంచి గాని చెడ డ్ గాని పలుకకుము జాగర్తత్ సుమీ అని నాతో 

చెపెప్ను. 

మీకా 2:1 => మంచములమీద పరుండి మోసపు కిర్యలు యోచించుచు దుషాక్రయ్ములు 

చేయువారికి శర్మ; ఆలాగు చేయుట వారి సావ్ధీనములో నునన్ది గనుక వారు పొర్దుద్ పొడవగానే 

చేయుదురు. 

ఆదికాండము 14:24 => అయితే ఈ పడుచువారు భుజించినది తపప్ నాతో కూడ వచిచ్న ఆనేరు 

ఎషోక్లు మమేర్ అను వారికి ఏయే భాగములు రావలెనో ఆ యా భాగములు మాతర్ము వారిని 

తీసికొననిమమ్ని సొదొమ రాజుతో చెపెప్ను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 15:13 => అయితే వాని విడిపించి నీయొదద్నుండి పంపివేయునపుప్డు నీవు 

వటిట్చేతులతో వాని పంపివేయకూడదు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 24:15 => సూరుయ్డు అసత్మింపకమునుపు వానికియయ్వలెను. వాడు 

బీదవాడు గనుక దానిమీద ఆశపెటుట్కొనియుండును. వాడు నినున్బటిట్ యెహోవాకు మొఱఱ్పెటుట్నేమో 

అది నీకు పాపమగును. 
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ఎసేత్రు 6:4 => అపుప్డు ఆవరణములో ఎవరో యునాన్రని రాజు చెపెప్ను. అపప్టికి హామాను తాను 

చేయించిన ఉరికొయయ్మీద మొరెద్కైని ఉరితీయింప సెలవిమమ్ని రాజుతో మనవి చేయుటకై రాజనగరు 

యొకక్ ఆవరణములోనికి వచిచ్యుండెను. 

పర్సంగి 11:4 => గాలిని గురుతు పటుట్వాడు వితత్డు, మేఘములను కనిపెటుట్వాడు కోయడు. 

మతత్యి 5:42 => నినున్ అడుగువానికిముమ్, నినున్ అపుప్ అడుగగోరు వానినుండి నీ ముఖము 

తిర్పుప్కొనవదుద్. 

లూకా 6:30 => నినన్డుగు పర్తివానికిని ఇముమ్; నీ సొతుత్ ఎతిత్కొనిపోవు వానియొదద్ దాని మరల 

అడుగవదుద్. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 16:10 => అతనికి ఆ దరశ్నము కలిగినపుప్డు వారికి సువారత్ 

పర్కటించుటకు దేవుడు మముమ్ను పిలిచియునాన్డని మేము నిశచ్యించుకొని వెంటనే మాసిదోనియకు 

బయలుదేరుటకు యతన్ము చేసితివి 

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

యుండవదుద్. పొరుగువానిని పేర్మించువాడే ధరమ్శాసత్రము నెరవేరిచ్నవాడు. 

వచనము 31 

బలాతాక్రము చేయువాని చూచి మతస్రపడకుము వాడు చేయు కిర్యలను ఏమాతర్మును 

చేయగోరవదుద్ 

సామెతలు 27:1 => రేపటి దినమునుగూరిచ్ అతిశయపడకుము ఏ దినమున ఏది సంభవించునో 

అది నీకు తెలియదు. 

లేవీయకాండము 19:13 => నీ పొరుగువాని హింసింపకూడదు, వాని దోచుకొనకూడదు, కూలివాని 

కూలి మరునాటివరకు నీయొదద్ ఉంచుకొనకూడదు; 

దివ్తీయోపదేశకాండము 24:12 => ఆ మనుషుయ్డు బీదవాడైనయెడల నీవు అతని తాకటుట్ను 

ఉంచుకొని పండుకొనకూడదు. అతడు తన బటట్ను వేసికొని పండుకొని నినున్ దీవించునటుల్ సూరుయ్డు 

అసత్మించునపుప్డు నిశచ్యముగా ఆ తాకటుట్ వసుత్వును అతనికి మరల అపప్గింపవలెను. 
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దివ్తీయోపదేశకాండము 24:13 => అది నీ దేవుడైన యెహోవా దృషిట్కి నీకు నీతియగును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 24:14 => నీ సహోదరులలోనేమి నీ దేశమందలి నీ గార్మములలోనునన్ 

పరదేశులలోనేమి దీనదరిదుర్డైన కూలివానిని బాధింపకూడదు. ఏనాటి కూలి ఆనాడియయ్వలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 24:15 => సూరుయ్డు అసత్మింపకమునుపు వానికియయ్వలెను. వాడు 

బీదవాడు గనుక దానిమీద ఆశపెటుట్కొనియుండును. వాడు నినున్బటిట్ యెహోవాకు మొఱఱ్పెటుట్నేమో 

అది నీకు పాపమగును. 

పర్సంగి 9:10 => చేయుటకు నీచేతికి వచిచ్న యే పనినైనను నీ శకిత్లోపము లేకుండ చేయుము; నీవు 

పోవు పాతాళమునందు పనియైనను ఉపాయమైనను తెలివియైనను జాఞ్నమైనను లేదు. 

పర్సంగి 11:6 => ఉదయమందు వితత్నమును వితుత్ము, అసత్మయమందును నీ చేయి వెనుక 

తియయ్క వితుత్ము, అది ఫలించునో యిది ఫలించునో లేక రెండును సరిసమానముగా ఎదుగునో 

నీవెరుగవు. 

2 కొరిందీయులకు 8:11 => కావున తలపెటుట్టకు సిదధ్మైన మనసుస్ మీలో ఏలాగు కలిగెనో, ఆలాగే 

మీ కలిమికొలది సంపూరిత్యగునటుల్ మీరు ఆ కారయ్మును ఇపుప్డు నెరవేరుచ్డి. 

2 కొరిందీయులకు 9:3 => అయితే మిముమ్నుగూరిచ్న మా అతిశయము ఈ విషయములో వయ్రథ్ము 

కాకుండునటుల్, నేను చెపిప్న పర్కారము మీరు సిదధ్ముగా ఉండుటకై యీ సహోదరులను పంపితిని.  

1 తిమోతి 6:18 => వారు వాసత్వమైన జీవమును సంపాదించుకొను నిమితత్ము, రాబోవు 

కాలమునకు మంచి పునాది తమకొరకు వేసికొనుచు, మేలు చేయువారును,  

దివ్తీయోపదేశకాండము 15:13 => అయితే వాని విడిపించి నీయొదద్నుండి పంపివేయునపుప్డు నీవు 

వటిట్చేతులతో వాని పంపివేయకూడదు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 24:15 => సూరుయ్డు అసత్మింపకమునుపు వానికియయ్వలెను. వాడు 

బీదవాడు గనుక దానిమీద ఆశపెటుట్కొనియుండును. వాడు నినున్బటిట్ యెహోవాకు మొఱఱ్పెటుట్నేమో 

అది నీకు పాపమగును. 

2 దినవృతాత్ంతములు 10:5 => అతడు మీరు మూడు దినములు తాళి మరల నాయొదద్కు రండని 

చెపెప్ను గనుక జనులు వెళి ల్పోయిరి. 
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ఎసేత్రు 6:4 => అపుప్డు ఆవరణములో ఎవరో యునాన్రని రాజు చెపెప్ను. అపప్టికి హామాను తాను 

చేయించిన ఉరికొయయ్మీద మొరెద్కైని ఉరితీయింప సెలవిమమ్ని రాజుతో మనవి చేయుటకై రాజనగరు 

యొకక్ ఆవరణములోనికి వచిచ్యుండెను. 

పరమగీతము 5:3 => నేను వసత్రము తీసివేసితిని నేను మరల దాని ధరింపనేల? నా పాదములు 

కడుగుకొంటిని నేను మరల వాటిని మురికి చేయనేల?  

మతత్యి 5:42 => నినున్ అడుగువానికిముమ్, నినున్ అపుప్ అడుగగోరు వానినుండి నీ ముఖము 

తిర్పుప్కొనవదుద్. 

లూకా 6:30 => నినన్డుగు పర్తివానికిని ఇముమ్; నీ సొతుత్ ఎతిత్కొనిపోవు వానియొదద్ దాని మరల 

అడుగవదుద్. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 16:10 => అతనికి ఆ దరశ్నము కలిగినపుప్డు వారికి సువారత్ 

పర్కటించుటకు దేవుడు మముమ్ను పిలిచియునాన్డని మేము నిశచ్యించుకొని వెంటనే మాసిదోనియకు 

బయలుదేరుటకు యతన్ము చేసితివి 

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

యుండవదుద్. పొరుగువానిని పేర్మించువాడే ధరమ్శాసత్రము నెరవేరిచ్నవాడు. 

యాకోబు 2:16 => మీలో ఎవడైనను శరీరమునకు కావలసినవాటిని ఇయయ్క సమాధానముగా 

వెళుల్డి, చలి కాచుకొనుడి, తృపిత్పొందుడని చెపిప్నయెడల ఏమి పర్యోజనము? 

వచనము 32 

కుటిలవరత్నుడు యెహోవాకు అసహుయ్డు యథారథ్వంతులకు ఆయన తోడుగా నుండును. 

సామెతలు 6:14 => వాని హృదయము అతిమూరఖ్ సవ్భావము గలది వాడెలల్పుప్డు కీడు కలిప్ంచుచు 

జగడములు పుటిట్ంచును. 

సామెతలు 6:18 => దురోయ్చనలు యోచించు హృదయమును కీడు చేయుటకు తవ్రపడి పరుగులెతుత్ 

పాదములును 
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సామెతలు 16:29 => బలాతాక్రి తన పొరుగువానిని లాలనచేయును కానిమారగ్ములో వాని 

నడిపించును. 

సామెతలు 16:30 => కృతిర్మములు కలిప్ంపవలెనని కనున్లు మూసికొని తన పెదవులు 

బిగబటుట్వాడే కీడు పుటిట్ంచువాడు. 

కీరత్నలు 35:20 => వారు సమాధానపు మాటలు ఆడరు దేశమందు నెమమ్దిగా నునన్వారికి 

విరోధముగా వారు కపట యోచనలు చేయుదురు. 

కీరత్నలు 55:20 => తమతో సమాధానముగా నునన్వారికి వారు బలాతాక్రము చేయుదురు తాము 

చేసిన నిబంధన నతికర్మింతురు.  

కీరత్నలు 59:3 => నా పార్ణము తీయవలెనని వారు పొంచియునాన్రు యెహోవా, నా దోషమునుబటిట్ 

కాదు నా పాపమునుబటిట్కాదు ఊరకయే బలవంతులు నాపైని పోగుబడియునాన్రు. 

యిరిమ్యా 18:18 => అపుప్డు జనులు యిరీమ్యా విషయమై యుకిత్గల యోచన చేతము రండి, 

యాజకుడు ధరమ్శాసత్రము వినిపించక మానడు, జాఞ్ని యోచనలేకుండ నుండడు, పర్వకత్ వాకయ్ము 

చెపప్క మానడు, వాని మాటలలో దేనిని వినకుండ మాటలతో వాని కొటుట్దము రండి అని 

చెపుప్కొనుచుండిరి.  

యిరిమ్యా 18:19 => యెహోవా, నా మొఱఱ్ నాలకించుము, నాతో వాదించువారి మాటను వినుము. 

యిరిమ్యా 18:20 => వారు నా పార్ణము తీయవలెనని గుంట తర్వివ్యునాన్రు; చేసిన మేలునకు 

పర్తిగా కీడు చేయవలెనా? వారికి మేలు కలుగవలెనని వారిమీదనుండి నీ కోపము తపిప్ంచుటకై నీ 

సనిన్ధిని నిలిచి నేను వారిపక్షముగా మాటలాడిన సంగతి జాఞ్పకము చేసికొనుము. 

మీకా 2:1 => మంచములమీద పరుండి మోసపు కిర్యలు యోచించుచు దుషాక్రయ్ములు 

చేయువారికి శర్మ; ఆలాగు చేయుట వారి సావ్ధీనములో నునన్ది గనుక వారు పొర్దుద్ పొడవగానే 

చేయుదురు. 

మీకా 2:2 => వారు భూములు ఆశించి పటుట్కొందురు, ఇండుల్ ఆశించి ఆకర్మించుకొందురు, ఒక 

మనిషిని వాని కుటుంబమును ఇంటివానిని వాని సావ్సథ్య్మును అనాయ్యముగా ఆకర్మింతురు. 
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సామెతలు 21:10 => భకిత్హీనుని మనసుస్ కీడు చేయగోరును వాడు తన పొరుగువానికైనను దయ 

తలచడు. 

యెహెజేక్లు 38:11 => నీవు దురాలోచనచేసి ఇటల్నుకొందువు నేను పార్కారములులేని 

గార్మములుగల దేశముమీదికి పోయెదను, పార్కారములును అడ డ్గడియలును గవునులునులేని 

దేశముమీదికి పోయెదను, నిమమ్ళముగాను నిరభ్యముగాను నివసించు వారిమీదికి పోయెదను. 

జెకరాయ్ 7:10 => విధవరాండర్ను తండిర్లేనివారిని పరదేశులను దరిదుర్లను బాధపెటట్కుడి, మీ 

హృదయమందు సహోదరులలో ఎవరికిని కీడు చేయదలచకుడి. 

జెకరాయ్ 8:17 => తన పొరుగువాని మీద ఎవడును దురోయ్చన యోచింపకూడదు, అబదద్ 

పర్మాణముచేయ నిషట్పడకూడదు, ఇటిట్వనిన్యు నాకు అసహయ్ములు; ఇదే యెహోవా వాకుక్. 

వచనము 33 

భకిత్హీనుల యింటిమీదికి యెహోవా శాపము వచుచ్ను నీతిమంతుల నివాససథ్లమును ఆయన 

ఆశీరవ్దించును. 

సామెతలు 17:14 => కలహారంభము నీటిగటుట్న పుటుట్ ఊట వివాదము అధికము కాకమునుపే 

దాని విడిచిపెటుట్ము. దుషు ట్లు నిరోద్షులని తీరుప్ తీరుచ్వాడు  

సామెతలు 18:6 => బుదిధ్హీనుని పెదవులు కలహమునకు సిదధ్ముగా నునన్వి. దెబబ్లు కావలెనని 

వాడు కేకలువేయును.  

సామెతలు 25:8 => ఆలోచన లేక వాయ్జెయ్మాడుటకు పోకుము నీ పొరుగువాడు నినున్ 

అవమానపరచిదాని అంతమున ఇక నీవేమి చేయుదువని నీతో అనునేమో. 

సామెతలు 25:9 => నీ పొరుగువానితో నీవు వాయ్జెయ్మాడవచుచ్ను గాని పరుని గుటుట్ 

బయటపెటట్కుము. 

సామెతలు 29:22 => కోపిషుఠ్డు కలహము రేపును ముంగోపి అధికమైన దుషిర్క్యలు చేయును. 

మతత్యి 5:39 => నేను మీతో చెపుప్నదేమనగా దుషు ట్ని ఎదిరింపక, నినున్ కుడిచెంపమీద కొటుట్వాని 

వైపునకు ఎడమచెంప కూడ తిర్పుప్ము. 
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మతత్యి 5:40 => ఎవడైన నీమీద వాయ్జెయ్ము వేసి నీ అంగీ తీసికొనగోరినయెడల వానికి నీ పైవసత్రము 

కూడ ఇచిచ్వేయుము. 

మతత్యి 5:41 => ఒకడు ఒక మైలు దూరము రమమ్ని నినున్ బలవంతము చేసినయెడల, వానితో 

కూడ రెండు మైళుల్ వెళుల్ము. 

రోమీయులకు 12:18 => శకయ్మైతే మీచేతనైనంతమటుట్కు సమసత్ మనుషుయ్లతో సమాధానముగా 

ఉండుడి. 

రోమీయులకు 12:19 => పిర్యులారా, మీకు మీరే పగతీరుచ్కొనక, దేవుని ఉగర్తకు చోటియుయ్డి 

పగతీరుచ్ట నా పని, నేనే పర్తిఫలము నితుత్ను అని పర్భువు చెపుప్చునాన్డని వార్యబడియునన్ది. 

రోమీయులకు 12:20 => కాబటిట్, నీ శతుర్వు ఆకలిగొనియుంటే అతనికి భోజనము పెటుట్ము, 

దపిప్గొనియుంటే దాహమిముమ్; ఆలాగు చేయుటవలన అతని తలమీద నిపుప్లు కుపప్గా పోయుదువు. 

రోమీయులకు 12:21 => కీడువలన జయింపబడక, మేలుచేత కీడును జయించుము. 

1 కొరిందీయులకు 6:6 => అయితే సహోదరుడు సహోదరునిమీద వాయ్జెయ్మాడుచునాన్డు, మరి 

అవిశావ్సుల యెదుటనే వాయ్జెయ్మాడుచునాన్డు. 

1 కొరిందీయులకు 6:7 => ఒకనిమీద ఒకడు వాయ్జెయ్మాడుట మీలో ఇపప్టికే కేవలము లోపము. 

అంతకంటె అనాయ్యము సహించుట మేలు కాదా? దానికంటె మీ సొతుత్లనపహరింపబడనిచుచ్ట 

మేలు కాదా? 

1 కొరిందీయులకు 6:8 => అయితే మీరే అనాయ్యము చేయుచునాన్రు, అపహరించుచునాన్రు, మీ 

సహోదరులకే యీలాగు చేయుచునాన్రు. 

2 తిమోతి 2:24 => సతయ్విషయమైన అనుభవజాఞ్నము వారికి కలుగుటకై, దేవుడొకవేళ ఎదురాడు 

వారికి మారుమనసుస్ దయచేయును; 

2 రాజులు 14:10 => నీవు ఎదోమీయులను హతము చేసినందున నీ హృదయమందు నీవు 

అతిశయపడుచునాన్వు సరే; యిపుప్డు నీ నగరునందు నీవుండి నీకునన్ ఘనతనుబటిట్ నీవు 

అతిశయపడుము. నీవు మాతర్ము గాక నీతొకూడ యూదావారును కూలునటుల్గా నీవెందుకు 

అపాయములో దిగుదువని చెపిప్నను 
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యెహెజేక్లు 38:11 => నీవు దురాలోచనచేసి ఇటల్నుకొందువు నేను పార్కారములులేని 

గార్మములుగల దేశముమీదికి పోయెదను, పార్కారములును అడ డ్గడియలును గవునులునులేని 

దేశముమీదికి పోయెదను, నిమమ్ళముగాను నిరభ్యముగాను నివసించు వారిమీదికి పోయెదను. 

వచనము 34 

అపహాసకులను ఆయన అపహసించును దీనునియెడల ఆయన దయ చూపును. 

సామెతలు 23:17 => పాపులను చూచి నీ హృదయమునందు మతస్రపడకుము నితయ్ము 

యెహోవాయందు భయభకుత్లు కలిగియుండుము. 

సామెతలు 24:1 => దురజ్నులను చూచి మతస్రపడకుము వారి సహవాసము కోరకుము 

సామెతలు 24:19 => దురామ్రుగ్లను చూచి నీవు వయ్సనపడకుము భకిత్హీనులయెడల 

మతస్రపడకుము. 

సామెతలు 24:20 => దురజ్నునికి ముందుగతి లేదు భకిత్హీనుల దీపము ఆరిపోవును 

కీరత్నలు 37:1 => చెడ డ్వారిని చూచి నీవు వయ్సనపడకుము దుషాక్రయ్ములు చేయువారిని చూచి 

మతస్రపడకుము. 

కీరత్నలు 37:7 => యెహోవా యెదుట మౌనముగానుండి ఆయనకొరకు కనిపెటుట్కొనుము. తన 

మారగ్మున వరిథ్లుల్వాని చూచి వయ్సనపడకుము దురాలోచనలు నెరవేరుచ్కొనువాని చూచి 

వయ్సనపడకుము. 

కీరత్నలు 37:8 => కోపము మానుము ఆగర్హము విడిచిపెటుట్ము వయ్సనపడకుము అది కీడుకే 

కారణము 

కీరత్నలు 37:9 => కీడు చేయువారు నిరూమ్లమగుదురు యెహోవా కొరకు కనిపెటుట్కొనువారు 

దేశమును సవ్తంతిర్ంచుకొందురు. 

కీరత్నలు 73:3 => భకిత్హీనుల కేష్మము నా కంటబడినపుప్డు గరివ్ంచువారినిబటిట్ నేను 

మతస్రపడితిని. 
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గలతీయులకు 5:21 => భేదములు, విమతములు, అసూయలు, మతత్తలు, అలల్రితో కూడిన 

ఆటపాటలు మొదలైనవి. వీటినిగూరిచ్ నేను మునుపు చెపిప్న పర్కారము ఇటిట్ వాటిని చేయువారు దేవుని 

రాజయ్మును సవ్తంతిర్ంచుకొనరని మీతో సప్షట్ముగా చెపుప్చునాన్ను. 

పర్సంగి 5:8 => ఒక రాజయ్మందు బీదలను బాధించుటయు, ధరమ్మును నాయ్యమును 

బలాతాక్రముచేత మీరుటయు నీకు కనబడినయెడల దానికి ఆశచ్రయ్పడకుము; అధికారము 

నొందినవారిమీద మరి ఎకుక్వ అధికారము నొందినవారునాన్రు; మరియు మరి ఎకుక్వైన అధికారము 

నొందినవాడు వారికి పైగా నునాన్డు. 

సామెతలు 1:15 => నా కుమారుడా, నీవు వారి మారగ్మున పోకుము వారి తోర్వలయందు 

నడువకుండ నీ పాదము వెనుకకు తీసికొనుము. 

సామెతలు 1:16 => కీడు చేయుటకై వారి పాదములు పరుగులెతుత్ను నరహతయ్ చేయుటకై వారు 

తవ్రపడుచుందురు. 

సామెతలు 1:17 => పకిష్ చూచుచుండగా వల వేయుట వయ్రథ్ము. 

సామెతలు 1:18 => వారు సవ్నాశనమునకే పొంచియుందురు తముమ్ను తామే పటుట్కొనుటకై 

దాగియుందురు. 

సామెతలు 2:12 => అది దుషు ట్ల మారగ్ము నుండియు మూరఖ్ముగా మాటలాడువారి చేతిలో 

నుండియు నినున్ రకిష్ంచును. 

సామెతలు 2:13 => అటిట్వారు చీకటి తోర్వలలో నడువవలెనని యథారథ్ మారగ్ములను 

విడిచిపెటెట్దరు 

సామెతలు 2:14 => కీడుచేయ సంతోషించుదురు అతిమూరు ఖ్ల పర్వరత్నయందు ఉలల్సించుదురు. 

సామెతలు 2:15 => వారు నడుచుకొను తోర్వలు వంకరవి వారు కుటిలవరత్నులు 

సామెతలు 12:12 => భకిత్హీనులు చెడ డ్వారికి దొరుకు దోపుడుసొముమ్ను అపేకిష్ంచుదురు 

నీతిమంతుల వేరు చిగురుచ్ను. 

సామెతలు 22:22 => దరిదుర్డని దరిదుర్ని దోచుకొనవదుద్ గుమమ్మునొదద్ దీనులను బాధపరచవదుద్. 
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సామెతలు 22:23 => యెహోవా వారి పక్షమున వాయ్జెయ్మాడును ఆయన వారిని దోచుకొనువారి 

పార్ణమును దోచుకొనును.  

సామెతలు 22:24 => కోపచితుత్నితో సహవాసము చేయకుము కోర్ధము గలవానితో పరిచయము 

కలిగియుండకుము  

సామెతలు 22:25 => నీవు వాని మారగ్ములను అనుసరించి నీ పార్ణమునకు ఉరి 

తెచుచ్కొందువేమో. 

కీరత్నలు 73:6 => కావున గరవ్ము కంఠహారమువలె వారిని చుటుట్కొనుచునన్ది వసత్రమువలె వారు 

బలాతాక్రము ధరించుకొందురు. 

సామెతలు 16:29 => బలాతాక్రి తన పొరుగువానిని లాలనచేయును కానిమారగ్ములో వాని 

నడిపించును. 

యెహెజేక్లు 18:7 => ఎవనినైనను భాదపెటట్కయు, ఋణసుథ్నికి అతని తాకటుట్ను చెలిల్ంచి 

బలాతాక్రముచేత ఎవనికైనను నషట్ము కలుగజేయకయు నుండువాడై, ఆకలి గలవానికి ఆహారమిచిచ్ 

దిగంబరికి బటట్యిచిచ్ 

1 పేతురు 2:1 => పర్భువు దయాళుడని మీరు రుచి చూచియునన్యెడల 

వచనము 35 

జాఞ్నులు ఘనతను సవ్తంతిర్ంచుకొందురు. బుదిధ్హీనులు అవమానభరితులగుదురు. 

సామెతలు 6:6 => సోమరీ, చీమల యొదద్కు వెళుల్ము వాటి నడతలు కనిపెటిట్ జాఞ్నము 

తెచుచ్కొనుము. 

సామెతలు 6:7 => వాటికి నాయ్యాధిపతి లేకునన్ను పై విచారణకరత్ లేకునన్ను అధిపతి లేకునన్ను 

సామెతలు 6:8 => అవి వేసవికాలమందు ఆహారము సిదధ్పరచుకొనును కోతకాలమందు ధానయ్ము 

కూరుచ్కొనును. 

సామెతలు 6:9 => సోమరీ, ఎందాక నీవు పండుకొనియుందువు? ఎపుప్డు నిదర్లేచెదవు?  
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సామెతలు 6:10 => ఇక కొంచెము నిదిర్ంచెదనని కొంచెము కునికెదనని కొంచెముసేపు చేతులు 

ముడుచుకొని పరుండెదనని నీవనుచుందువు 

సామెతలు 6:11 => అందుచేత దోపిడిగాడు వచుచ్నటుల్ దారిదర్య్ము నీయొదద్కు వచుచ్ను. 

ఆయుధధారుడు వచుచ్నటుల్ లేమి నీయొదద్కు వచుచ్ను. 

సామెతలు 6:12 => కుటిలమైన మాటలు పలుకువాడు పనికిమాలినవాడును దుషు ట్డునైయునాన్డు 

సామెతలు 6:13 => వాడు కనున్ గీటుచు కాళల్తో సైగ చేయును వేర్ళల్తో గురుతులు చూపును. 

సామెతలు 6:14 => వాని హృదయము అతిమూరఖ్ సవ్భావము గలది వాడెలల్పుప్డు కీడు కలిప్ంచుచు 

జగడములు పుటిట్ంచును. 

సామెతలు 6:15 => కాబటిట్ ఆపద వానిమీదికి హఠాతుత్గా వచుచ్ను వాడు తిరుగలేకుండ ఆ 

క్షణమందే నలుగగొటట్బడును. 

సామెతలు 6:16 => యెహోవాకు అసహయ్ములైనవి ఆరు గలవు ఏడును ఆయనకు హేయములు 

సామెతలు 6:17 => అవేవనగా, అహంకార దృషిట్యు కలల్లాడు నాలుకయు నిరపరాధులను చంపు 

చేతులును 

సామెతలు 6:18 => దురోయ్చనలు యోచించు హృదయమును కీడు చేయుటకు తవ్రపడి పరుగులెతుత్ 

పాదములును 

సామెతలు 6:19 => లేనివాటిని పలుకు అబదధ్సాకిష్యు అనన్దముమ్లలో జగడములు 

పుటిట్ంచువాడును. 

సామెతలు 8 :13 => యెహోవాయందు భయభకుత్లు గలిగియుండుట చెడుతనము 

నసహియ్ంచుకొనుటయే. గరవ్ము అహంకారము దురామ్రగ్త కుటిలమైన మాటలు నాకు అసహయ్ములు.  

సామెతలు 11:20 => మూరఖ్చితుత్లు యెహోవాకు హేయులు యథారథ్ముగా పర్వరిత్ంచువారు 

ఆయనకిషు ట్లు. 

సామెతలు 17:15 => నీతిమంతులు దోషులని తీరుప్ తీరుచ్వాడు వీరిదద్రును యెహోవాకు 

హేయులు. 
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కీరత్నలు 18:26 => సదాభ్వముగలవారియెడల నీవు సదాభ్వము చూపుదువు. మూరు ఖ్లయెడల నీవు 

వికటముగా నుందువు 

లూకా 16:15 => ఆయన మీరు మనుషుయ్లయెదుట నీతిమంతులని అనిపించుకొనువారు గాని 

దేవుడు మీ హృదయములను ఎరుగును. మనుషుయ్లలో ఘనముగా ఎంచబడునది దేవుని దృషిట్కి 

అసహయ్ము. 

సామెతలు 14:10 => ఎవని దుఃఖము వాని హృదయమునకే తెలియును ఒకని సంతోషములో 

అనుయ్డు పాలివాడు కానేరడు. 

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

ఆయన తన నిబంధనను వారికి తెలియజేయును.  

మతత్యి 11:25 => ఆ సమయమున యేసు చెపిప్నదేమనగా తండీర్, ఆకాశమునకును భూమికిని 

పర్భువా, నీవు జాఞ్నులకును వివేకులకును ఈ సంగతులను మరుగుచేసి పసిబాలురకు 

బయలుపరచినావని నినున్ సుత్తించుచునాన్ను. 

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

వారికి అనుగర్హింపబడలేదు. 

యోహాను 14:21 => నా ఆజఞ్లను అంగీకరించి వాటిని గైకొనువాడే ననున్ పేర్మించువాడు; ననున్ 

పేర్మించువాడు నా తండిర్వలన పేర్మింపబడును; నేనును వానిని పేర్మించి, వానికి ననున్ 

కనబరచుకొందునని చెపెప్ను. 

యోహాను 14:22 => ఇసక్రియోతు కాని యూదా పర్భువా, నీవు లోకమునకు కాక మాకు మాతర్మే 

నినున్ నీవు కనబరచుకొనుటకేమి సంభవించెనని అడుగగా 

యోహాను 14:23 => యేసు ఒకడు ననున్ పేర్మించినయెడల వాడు నా మాట గైకొనును, అపుప్డు నా 

తండిర్ వానిని పేర్మించును, మేము వానియొదద్కు వచిచ్ వానియొదద్ నివాసము చేతుము. 

యోహాను 14:24 => ననున్ పేర్మింపనివాడు నా మాటలు గైకొనడు; మీరు వినుచునన్ మాట 

నామాట కాదు, ననున్ పంపిన తండిర్దే. 
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యోహాను 15:15 => దాసుడు తన యజమానుడు చేయుదానిని ఎరుగడు గనుక ఇక మిముమ్ను 

దాసులని పిలువక సేన్హితులని పిలుచుచునాన్ను, ఎందుకనగా నేను నా తండిర్వలన వినిన 

సంగతులనిన్టిని మీకు తెలియజేసితిని. 

పర్కటన 2:17 => సంఘములతో ఆతమ్ చెపుప్చునన్ మాట చెవిగలవాడు వినునుగాక. 

జయించువానికి మరుగైయునన్ మనాన్ను భుజింపనితుత్ను. మరియు అతనికి తెలల్రాతినితుత్ను; ఆ 

రాతిమీద చెకక్బడిన యొక కొర్తత్ పేరుండును; పొందినవానికే గాని అది మరి యెవనికిని తెలియదు. 

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

మనము ఈ ధరమ్శాసత్ర వాకయ్ములనిన్టిననుసరించి నడుచుకొనునటుల్ బయలుపరచబడినవి యెలల్పుప్డు 

మనవియు మన సంతతివారివియు నగునని చెపుప్దురు. 

నాయ్యాధిపతులు 13:23 => అతని భారయ్ యెహోవా మనలను చంపగోరినయెడల ఆయన 

దహనబలిని నైవేదయ్మును మనచేత అంగీకరింపడు, ఈ సంగతులనిన్టిని మనకు చూపింపడు, ఈ 

కాలమున ఇటిట్ సంగతులను మనకు వినిపింపడని అతనితో చెపెప్ను. 

యోబు 5:13 => జాఞ్నులను వారి కృతిర్మములోనే ఆయన పటుట్కొనును కపటుల ఆలోచనను 

తలకిర్ందుచేయును 

యోబు 15:8 => నీవు దేవుని ఆలోచన సభలో చేరియునన్వాడవా? నీవు మాతర్మే జాఞ్నవంతుడవా? 

యోబు 29:4 => నా పరిపకవ్ దినములలో ఉండినటుల్ నేనుండినయెడల ఎంతో మేలు అపుప్డు 

దేవుని రహసయ్ము నా గుడారమునకు పైగా నుండెను. 

కీరత్నలు 101:4 => మూరఖ్చితుత్డు నాయొదద్నుండి తొలగిపోవలెను దౌషట్య్మును నేననుసరింపను. 

సామెతలు 2:12 => అది దుషు ట్ల మారగ్ము నుండియు మూరఖ్ముగా మాటలాడువారి చేతిలో 

నుండియు నినున్ రకిష్ంచును. 

సామెతలు 6:16 => యెహోవాకు అసహయ్ములైనవి ఆరు గలవు ఏడును ఆయనకు హేయములు 

సామెతలు 17:20 => కుటిలవరత్నుడు మేలుపొందడు మూరఖ్ముగా మాటలాడువాడు కీడులో 

పడును. 

Page  of 297 2507



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   !"త$

1 పేతురు 2:18 => పనివారలారా, మంచివారును సాతివ్కులునైనవారికి మాతర్ము కాక 

ముషక్రులైన మీ యజమానులకును పూరణ్భయముతో లోబడియుండుడి. 

1 యోహాను 5:10 => ఆ సాక్షయ్మేమనగా దేవుడు మనకు నితయ్జీవమును దయచేసెను; ఈ జీవము 

ఆయన కుమారుని యందునన్ది. 
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వచనము 1 

కుమారులారా, తండిర్ యుపదేశము వినుడి మీరు వివేకము నొందునటుల్ ఆలకించుడి 

సామెతలు 21:12 => నీతిమంతుడైన వాడు భకిత్హీనుని యిలుల్ ఏమైనది కనిపెటుట్ను భకిత్హీనులను 

ఆయన నాశనములో కూలుచ్ను. 

లేవీయకాండము 26:14 => మీరు నా మాట వినక నా ఆజఞ్లనిన్టిని అనుసరింపక 

లేవీయకాండము 26:15 => నా కటట్డలను నిరాకరించినయెడలను, నా ఆజఞ్లనిన్టిని అనుసరింపక 

నా నిబంధనను మీరునటుల్ మీరు నా తీరుప్ల విషయమై అసహియ్ంచుకొనినయెడలను, 

లేవీయకాండము 26:16 => నేను మీకు చేయునదేమనగా, మీ కనున్లను కీష్ణింపచేయునటిట్యు 

పార్ణమును ఆయాసపరచునటిట్యు తాప జవ్రమును క్షయ రోగమును మీ మీదికి రపిప్ంచెదను. మీరు 

వితిత్న వితత్నములు మీకు వయ్రథ్ములగును, మీ శతుర్వులు వాటిపంటను తినెదరు; 

లేవీయకాండము 26:17 => నేను మీకు పగవాడనవుదును; మీ శతుర్వుల యెదుట మీరు 

చంపబడెదరు; మీ విరోధులు మిముమ్ను ఏలెదరు; మిముమ్ను ఎవరును తరుమకపోయినను మీరు 

పారిపోయెదరు. 

లేవీయకాండము 26:18 => ఇవనిన్యు సంభవించినను మీరింక నా మాటలు విననియెడల నేను మీ 

పాపములనుబటిట్ మరి ఏడంతలుగా మిముమ్ను దండించెదను. 

లేవీయకాండము 26:19 => మీ బల గరవ్మును భంగపరచి, ఆకాశము ఇనుమువలెను భూమి 

ఇతత్డివలెను ఉండచేసెదను. 

లేవీయకాండము 26:20 => మీ బలము ఉడిగిపోవును; మీ భూమి ఫలింపకుండును; మీ 

దేశవృక్షములు ఫలమియయ్కుండును. 

లేవీయకాండము 26:21 => మీరు నా మాట విననొలల్క నాకు విరోధముగా నడిచినయెడల నేను మీ 

పాపములనుబటిట్ మరి ఏడంతలుగా మిముమ్ను బాధించెదను. 
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లేవీయకాండము 26:22 => మీ మధయ్కు అడవిమృగములను రపిప్ంచెదను; అవి మిముమ్ను 

సంతానరహితులగా చేసి మీ పశువులను హరించి మిముమ్ను కొదిద్మందిగా చేయును. మీ మారగ్ములు 

పాడైపోవును. 

లేవీయకాండము 26:23 => శిక్షల మూలముగా మీరు నాయెదుట గుణపడక నాకు విరోధముగా 

నడిచినయెడల 

లేవీయకాండము 26:24 => నేనుకూడ మీకు విరోధముగా నడిచెదను; మీ పాపములనుబటిట్ ఇక 

ఏడంతలుగా మిముమ్ను దండించెదను. 

లేవీయకాండము 26:25 => మీమీదికి ఖడగ్మును రపిప్ంచెదను; అది నా నిబంధన విషయమై 

పర్తిదండన చేయును; మీరు మీ పటట్ణములలో కూడియుండగా మీ మధయ్కు తెగులును రపిప్ంచెదను; 

మీరు శతుర్వులచేతికి అపప్గింపబడెదరు. 

లేవీయకాండము 26:26 => నేను మీ ఆహారమును, అనగా మీ పార్ణాధారమును తీసివేసిన 

తరువాత పదిమంది సతరీలు ఒకక్ పొయియ్లోనే మీకు ఆహారము వండి తూనికెచొపుప్న మీ ఆహారమును 

మీకు మరల ఇచెచ్దరు, మీరు తినెదరు గాని తృపిత్పొందరు. 

లేవీయకాండము 26:27 => నేను ఈలాగు చేసిన తరువాత మీరు నా మాట వినక నాకు 

విరోధముగా నడిచినయెడల 

లేవీయకాండము 26:28 => నేను కోపపడి మీకు విరోధముగా నడిచెదను. నేనే మీ పాపములనుబటిట్ 

యేడంతలుగా మిముమ్ను దండించెదను. 

లేవీయకాండము 26:29 => మీరు మీ కుమారుల మాంసమును తినెదరు, మీ కుమారెత్ల 

మాంసమును తినెదరు. 

లేవీయకాండము 26:30 => నేను మీ యునన్తసథ్లములను పాడుచేసెదను; మీ విగర్హములను 

పడగొటెట్దను; మీ బొమమ్ల పీనుగులమీద మీ పీనుగులను పడవేయించెదను. 

లేవీయకాండము 26:31 => నా మనసుస్ మీయందు అసహయ్పడును, నేను మీ పటట్ణములను 

పాడుచేసెదను; మీ పరిశుదధ్సథ్లములను పాడుచేసెదను; మీ సువాసనగల వాటి సువాసనను 

ఆఘార్ణింపను. 
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లేవీయకాండము 26:32 => నేనే మీ దేశమును పాడుచేసిన తరువాత దానిలో కాపురముండు మీ 

శతుర్వులు దాని చూచి ఆశచ్రయ్పడెదరు. 

లేవీయకాండము 26:33 => జనములలోనికి మిముమ్ను చెదరగొటిట్ మీవెంట కతిత్ దూసెదను, మీ 

దేశము పాడైపోవును, మీ పటట్ములు పాడుపడును. 

లేవీయకాండము 26:34 => మీరు మీ శతుర్వుల దేశములో ఉండగా మీ దేశము పాడైయునన్ 

దినములనిన్యు అది తన విశార్ంతికాలములను అనుభవించును. 

లేవీయకాండము 26:35 => అది పాడైయుండు దినములనిన్యు అది విశర్మించును. మీరు దానిలో 

నివసించినపుప్డు అది విశార్ంతికాలములో పొందకపోయిన విశార్ంతిని అది పాడైయుండు దినములలో 

అనుభవించును. 

లేవీయకాండము 26:36 => మీలో మిగిలినవారు తమ శతుర్వుల దేశములలో ఉండగా వారి 

హృదయములలో అధైరయ్ము పుటిట్ంచెదను; కొటుట్కొనిపోవుచునన్ ఆకు చపుప్డు వారిని తరుమును, 

ఖడగ్ము ఎదుటనుండి పారిపోవునటుల్ వారు ఆ చపుప్డు విని పారిపోయెదరు; తరుమువాడు లేకయే 

పడెదరు. 

లేవీయకాండము 26:37 => తరుమువాడు లేకయే వారు ఖడగ్మును చూచినటుట్గా ఒకనిమీదనొకడు 

పడెదరు; మీ శతుర్వులయెదుట మీరు నిలువలేకపోయెదరు. 

లేవీయకాండము 26:38 => మీరు జనముగానుండక నశించెదరు. మీ శతుర్వుల దేశము మిముమ్ను 

తినివేయును. 

లేవీయకాండము 26:39 => మీలో మిగిలినవారు మీ శతుర్వుల దేశములలో తమ దోషములనుబటిట్ 

కీష్ణించిపోయెదరు. మరియు వారు తమమీదికి వచిచ్న తమ తండుర్ల దోషములనుబటిట్ 

కీష్ణించిపోయెదరు. 

లేవీయకాండము 26:40 => వారు నాకు విరోధముగా చేసిన తిరుగుబాటును తమ దోషమును తమ 

తండుర్ల దోషమును ఒపుప్కొని, తాము నాకు విరోధముగా నడిచితిమనియు 
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లేవీయకాండము 26:41 => నేను తమకు విరోధముగా నడిచితిననియు, తమ శతుర్వుల 

దేశములోనికి తముమ్ను రపిప్ంచితిననియు, ఒపుప్కొనినయెడల, అనగా లోబడని తమ హృదయములు 

లొంగి తాము చేసిన దోషమునకు పర్తిదండనను అనుభవించితిమని ఒపుప్కొనినయెడల, 

లేవీయకాండము 26:42 => నేను యాకోబుతో చేసిన నా నిబంధనను జాఞ్పకము చేసికొందును; 

నేను ఇసాస్కుతో చేసిన నా నిబంధనను నేను అబార్హాముతో చేసిన నా నిబంధనను జాఞ్పకము 

చేసికొందును; ఆ దేశమును కూడ జాఞ్పకము చేసికొందును. 

లేవీయకాండము 26:43 => వారిచేత విడువబడి వారు లేనపుప్డు పాడైపోయిన వారి దేశమును తన 

విశార్ంతిదినములను అనుభవించును. వారు నా తీరుప్లను తిరసక్రించి నా కటట్డలను 

అసహియ్ంచుకొనిరి. ఆ హేతువు చేతనే వారు తమ దోషశిక్ష నాయ్యమని ఒపుప్కొందురు. 

లేవీయకాండము 26:44 => అయితే వారు తమ శతుర్వుల దేశములో ఉనన్పుప్డు వారిని 

నిరాకరింపను; నా నిబంధనను భంగపరచి వారిని కేవలము నశింపజేయునటుల్ వారియందు 

అసహయ్పడను. ఏలయనగా నేను వారి దేవుడనైన యెహోవాను. 

లేవీయకాండము 26:45 => నేను వారికి దేవుడనై యుండునటుల్ వారి పూరివ్కులను 

జనములయెదుట ఐగుపుత్లోనుండి రపిప్ంచి వారితో చేసిన నిబంధనను ఆ పూరివ్కులనుబటిట్ జాఞ్పకము 

చేసికొందును. నేను యెహోవాను అని చెపుప్ము అనెను. 

లేవీయకాండము 26:46 => యెహోవా మోషే దావ్రా సీనాయి కొండమీద తనకును 

ఇశార్యేలీయులకును మధయ్ నియమించిన కటట్డలును తీరుప్లును ఆజఞ్లును ఇవే. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 7:26 => దానివలె నీవు శాపగర్సుత్డవు కాకుండునటుల్ నీవు హేయమైన దాని 

నీయింటికి తేకూడదు. అది శాపగర్సత్మే గనుక దాని పూరిత్గా రోసి దానియందు బొతిత్గా 

అసహయ్పడవలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:15 => నేను నేడు నీకాజాఞ్పించు ఆయన సమసత్మైన ఆజఞ్లను 

కటట్డలను నీవు అనుసరించి నడుచుకొనవలెనని నీ దేవుడైన యెహోవా సెలవిచిచ్నమాట విననియెడల 

ఈ శాపములనిన్యు నీకు సంభవించును. 
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దివ్తీయోపదేశకాండము 28:16 => పటట్ణములో నీవు శపింపబడుదువు; పొలములో నీవు 

శపింపబడుదువు; 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:17 => నీ గంపయు పిండి పిసుకు నీ తొటిట్యు శపింపబడును; 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:18 => నీ గరభ్ఫలము నీ భూమిపంట నీ ఆవులు నీ గొఱఱ్మేకల 

మందలు శపింపబడును; 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:19 => నీవు లోపలికి వచుచ్నపుప్డు శపింపబడుదువు; వెలుపలికి 

వెళుల్నపుప్డును శపింపబడుదువు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:20 => నీవు ననున్ విడిచి చేసిన నీ దుషాక్రయ్ములచేత నీవు హతము 

చేయబడి వేగముగా నశించువరకు, నీవు చేయబూనుకొను కారయ్ములనిన్టి విషయములోను యెహోవా 

శాపమును కలవరమును గదిద్ంపును నీ మీదికి తెపిప్ంచును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:21 => నీవు సావ్ధీనపరచుకొనబోవు దేశములో నుండకుండ నినున్ 

కీష్ణింపజేయువరకు యెహోవా తెగులు నినున్ వెంటాడును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:22 => యెహోవా క్షయరోగముచేతను జవ్రముచేతను మంటచేతను 

మహాతాపముచేతను ఖడగ్ముచేతను కంకి కాటుకచేతను బూజుచేతను నినున్ కొటుట్ను; నీవు 

నశించువరకు అవి నినున్ తరుమును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:23 => నీ తలపైని ఆకాశము ఇతత్డివలె ఉండును, నీ కిర్ందనునన్ నేల 

యినుమువలె ఉండును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:24 => యెహోవా నీ దేశపు వరష్మును ధూళిగాను బుగిగ్గాను చేయును; 

నీవు నశించువరకు అది ఆకాశమునుండి నీమీదికి వచుచ్ను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:25 => యెహోవా నీ శతుర్వులయెదుట నినున్ ఓడించును. 

ఒకక్మారగ్మున వారియెదుటికి బయలుదేరి నీవు యేడు మారగ్ముల వారి యెదుటనుండి పారిపోయి, 

భూరాజయ్ములనిన్టిలోనికి యిటు అటు చెదరగొటట్బడుదువు.  

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:26 => నీ కళేబరము సకలమైన ఆకాశపకుష్లకును భూజంతువులకును 

ఆహారమగును; వాటిని బెదరించువాడెవడును ఉండడు. 

Page  of 304 2507



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   !"త$

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:27 => యెహోవా ఐగుపుత్ పుంటిచేతను మూలవాయ్ధిచేతను కుషు ట్చేతను 

గజిజ్చేతను నినున్ బాధించును; నీవు వాటిని పోగొటుట్కొనజాలకుందువు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:28 => వెఱి ఱ్తనముచేతను గుర్డిడ్తనముచేతను హృదయ 

విసమ్యముచేతను యెహోవా నినున్ బాధించును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:29 => అపుప్డు గుర్డిడ్వాడు చీకటిలో తడువులాడు రీతిగా నీవు 

మధాయ్హన్మందు తడువులాడుదువు; నీ మారగ్ములను వరిధ్లల్చేసికొనలేవు; నీవు హింసింపబడి 

నితయ్మును దోచుకొనబడెదవు; నినున్ తపిప్ంచువాడెవడును లేకపోవును, 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:30 => సతరీని పర్ధానము చేసికొందువు గాని వేరొకడు ఆమెను కూడును. 

ఇలుల్కటుట్దువు గాని దానిలో నివసింపవు. దార్క్షతోట నాటుదువు గాని దాని పండుల్ తినవు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:31 => నీ యెదుద్ నీ కనున్లయెదుట వధింపబడునుగాని దాని 

మాంసము నీవు తినవు. నీ గాడిద నీ యెదుటనుండి బలాతాక్రముచేత కొనిపోబడి నీయొదద్కు మరల 

తేబడదు. నీ గొఱఱ్మేకలు నీ శతుర్వులకు ఇయయ్బడును, నినున్ రకిష్ంచువాడెవడును ఉండడు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:32 => నీ కుమారులును నీ కుమారెత్లును అనయ్జనమునకు 

ఇయయ్బడుదురు. వారి నిమితత్ము నీ కనున్లు దినమెలల్ చూచి చూచి కీష్ణించిపోవునుగాని నీచేత 

నేమియు కాకపోవును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:33 => నీవెరుగని జనము నీ పొలము పంటను నీ కషాట్రిజ్తమంతయు 

తినివేయును. నీవు హింసను బాధను మాతర్మే నితయ్ము పొందుదువు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:34 => నీ కనున్లయెదుట జరుగుదానిని చూచుటవలన నీకు 

వెఱి ఱ్యెతుత్ను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:35 => యెహోవా నీ అరకాలు మొదలుకొని నీ నడినెతిత్వరకు 

మోకాళల్మీదను తొడలమీదను కుదరని చెడుపుండుల్ పుటిట్ంచి నినున్ బాధించును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:36 => యెహోవా నినున్ను నీవు నీమీద నియమించుకొను నీ రాజును, 

నీవేగాని నీ పితరులేగాని యెరుగని జనమునకపప్గించును. అకక్డ నీవు కొయయ్దేవతలను 

రాతిదేవతలను పూజించెదవు 
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దివ్తీయోపదేశకాండము 28:37 => యెహోవా నినున్ చెదరగొటుట్ చోటి పర్జలలో విసమ్యమునకు 

సామెతకు, నిందకు నీవు హేతువైయుందువు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:38 => విసాత్రమైన వితత్నములు పొలములోనికి తీసికొనిపోయి 

కొంచెమే యింటికి తెచుచ్కొందువు; ఏలయనగా మిడతలుదాని తినివేయును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:39 => దార్క్షతోటలను నీవు నాటి బాగుచేయుదువు గాని ఆ 

దార్క్షలరసమును తార్గవు, దార్క్షపండల్ను సమకూరుచ్కొనవు; ఏలయనగా పురుగు వాటిని తినివేయును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:40 => ఒలీవచెటుల్ నీ సమసత్ పార్ంతములలో నుండును గాని తైలముతో 

తలనంటుకొనవు; నీ ఒలీవకాయలు రాలిపోవును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:41 => కుమారులను కుమారెత్లను కందువు గాని వారు నీయొదద్ 

నుండరు, వారు చెరపటట్బడుదురు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:42 => మిడతల దండు నీ చెటల్నిన్టిని నీ భూమి పంటను 

ఆకర్మించుకొనును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:43 => నీ మధయ్నునన్ పరదేశి నీకంటె మికిక్లి హెచచ్గును నీవు మికిక్లి 

తగిగ్పోదువు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:44 => అతడు నీకు అపిప్చుచ్నుగాని నీవు అతనికి అపిప్యయ్లేవు. 

అతడు తలగానుండును నీవు తోకగానుందువు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:45 => నీవు నాశనము చేయబడువరకు ఈ శాపములనిన్యు నీమీదికి 

వచిచ్ నినున్ తరిమి నినున్ పటుట్కొనును; ఏలయనగా నీ దేవుడైన యెహోవా నీకాజాఞ్పించిన ఆయన 

ఆజఞ్లను ఆయన కటట్డలను అనుసరించి నడుచుకొనునటుల్ నీవు ఆయన మాట వినలేదు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:46 => మరియు అవి చిరకాలమువరకు నీమీదను నీ 

సంతానముమీదను సూచనగాను విసమ్యకారణముగాను ఉండును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:47 => నీకు సరవ్సమృదిధ్ కలిగియుండియు నీవు సంతోషముతోను 

హృదయానందముతోను నీ దేవుడైన యెహోవాకు నీవు దాసుడవు కాలేదు 
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దివ్తీయోపదేశకాండము 28:48 => గనుక ఆకలిదపుప్లతోను వసత్రహీనతతోను అనిన్ 

లోపములతోను యెహోవా నీమీదికి రపిప్ంచు నీ శతుర్వులకు దాసుడవగుదువు. వారు నినున్ 

నశింపజేయువరకు నీ మెడమీద ఇనుపకాడి యుంచుదురు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:49 => యెహోవా దూరమైయునన్ భూదిగంతమునుండి ఒక జనమును, 

అనగా నీకు రాని భాష కలిగిన జనమును, 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:50 => కూర్రముఖము కలిగి వృదుధ్లను యౌవనసుథ్లను కటాకిష్ంపని 

జనమును గదద్ యెగిరివచుచ్నటుల్ నీమీదికి రపిప్ంచును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:51 => నినున్ నశింపజేయువరకు నీ పశువులను నీ పొలముల 

ఫలములను వారు తినివేతురు నినున్ నశింపజేయువరకు ధానయ్మునేగాని దార్కాష్రసమునేగాని 

తైలమునేగాని పశువుల మందలనేగాని గొఱఱ్మేక మందలనేగాని నీకు నిలువనియయ్రు.  

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:52 => మరియు నీవు ఆశర్యించిన ఉనన్త పార్కారములుగల నీ 

కోటలు పడువరకును నీ దేశమందంతటను నీ గార్మములనిన్టిలోను వారు నినున్ ముటట్డివేయుదురు. 

నీ దేవుడైన యెహోవా నీకిచిచ్న నీ దేశమందంతటను నీ గార్మములనిన్టిలోను నినున్ 

ముటట్డివేయుదురు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:53 => అపుప్డు ముటట్డిలోను నీ శతుర్వులు నినున్ పెటుట్ ఇబబ్ందిలోను 

నీ గరభ్ఫలమును, అనగా నీ దేవుడైన యెహోవా నీకిచిచ్న నీ కుమారులయొకక్యు నీ 

కుమారెత్లయొకక్యు మాంసమును తిందువు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28 :54 => మీలో బహు మృదువైన సవ్భావమును అతి 

సుకుమారమునుగల మనుషుయ్ని కనున్ తన సహోదరునియెడలను తన కౌగిటి భారయ్యెడలను తాను 

చంపక విడుచు తన కడమ పిలల్లయెడలను చెడ డ్దైనందున 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:55 => అతడు తాను తిను తన పిలల్లమాంసములో కొంచెమైనను 

వారిలో నెవనికిని పెటట్డు; ఏలయనగా మీ శతుర్వులు మీ గార్మములనిన్టియందు మిముమ్ను 

ఇరుకుపరచుటవలనను ముటట్డివేయుటవలనను వానికి మిగిలినదేమియు ఉండదు. 
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దివ్తీయోపదేశకాండము 28:56 => నీ గార్మములలో నీ శతుర్వులు నినున్ ఇరుకుపరచుటవలనను 

ముటట్డివేయుటవలనను ఏమియు లేకపోవుటచేత మీలో మృదుతవ్మును  

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:57 => అతి సుకుమారమును కలిగి మృదుతవ్ముచేతను అతి 

సుకుమారముచేతను నేలమీద తన అరకాలు మోప తెగింపని సతరీ తన కాళల్మధయ్నుండి పడు మావిని 

తాను కనబోవు పిలల్లను తాను రహసయ్ముగా తినవలెనని తన కౌగిటి పెనిమిటియెడలనైనను తన 

కుమారునియెడలనైనను తన కుమారెత్యెడలనైనను కటాక్షము చూపకపోవును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:58 => నీవు జాగర్తత్పడి యీ గర్ంథములో వార్యబడిన యీ ధరమ్శాసత్ర 

వాకయ్ములనిన్టిని అనుసరించి గైకొనుచు, నీ దేవుడైన యెహోవా అను ఆ మహిమగల భీకరమైన 

నామమునకు భయపడనియెడల 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:59 => యెహోవా నీకును నీ సంతతికిని ఆశచ్రయ్మైన తెగుళల్ను 

కలుగజేయును. అవి దీరఘ్కాలముండు గొపప్ తెగుళుల్ను చెడ డ్ రోగములునై యుండును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:60 => నీవు భయపడిన ఐగుపుత్ క్షయవాయ్ధులనిన్టిని ఆయన నీమీదికి 

తెపిప్ంచును; అవి నినున్ వెంటాడును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:61 => మరియు నీవు నశించువరకు ఈ ధరమ్శాసత్రగర్ంథములో 

వార్యబడని పర్తి రోగమును పర్తి తెగులును ఆయన నీకు కలుగజేయును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:62 => నీవు నీ దేవుడైన యెహోవా మాట వినలేదుగనుక 

ఆకాశనక్షతర్ములవలె విసాత్రములైన మీరు, లెకక్కు తకుక్వై కొదిద్మందే మిగిలియుందురు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:63 => కాబటిట్ మీకు మేలు చేయుచు మిముమ్ను విసత్రింపజేయుటకు 

మీ దేవుడైన యెహోవా మీయందు ఎటుల్ సంతోషించెనో అటుల్ మిముమ్ను నశింపజేయుటకును మిముమ్ 

సంహరించుటకును యెహోవా సంతోషించును గనుక నీవు సావ్ధీనపరచుకొనుటకు పర్వేశించుచునన్ 

దేశములోనుండి పెలల్గింపబడుదువు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:64 => దేశముయొకక్ యీ కొన మొదలుకొని ఆ కొనవరకును సమసత్ 

జనములలోనికి యెహోవా నినున్ చెదరగొటుట్ను. అకక్డ నీవైనను నీ పితరులైనను ఎరుగని 

కొయయ్వియు రాతివియునైన అనయ్దేవతలను పూజింతువు. 
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దివ్తీయోపదేశకాండము 28:65 => ఆ జనములలో నీకు నెమమ్ది కలుగదు; నీ అరకాలికి విశార్ంతి 

కలుగదు. అకక్డ యెహోవా హృదయకంపమును నేతర్కీష్ణతయు మనోవేదనయు నీకు కలుగజేయును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:66 => నీకు ఎలల్పుప్డు పార్ణభయము కలిగియుండును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:67 => నీవు రేయింబగళుల్ భయపడుదువు. నీ పార్ణము నీకు దకుక్నను 

నమమ్కము నీకేమియు ఉండదు. నీ హృదయములో పుటుట్ భయముచేతను, నీ కనున్ చూచువా అయోయ్ 

యెపుప్డు సాయంకాలమగునా అనియు, సాయంకాలమున అయోయ్ యెపుప్డు ఉదయమగునా అనియు 

అనుకొందువు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:68 => మరియు నీవు మరిఎపుప్డును దీనిని చూడకూడదని నేను నీతో 

చెపిప్న మారగ్మున యెహోవా ఐగుపుత్నకు ఓడలమీద నినున్ మరల రపిప్ంచును. అకక్డ మీరు 

దాసులగాను దాసీలగాను నీ శతుర్వులకు మిముమ్ను అమమ్జూపు కొనువారుందురు గాని మిముమ్ను 

కొనువాడొకడైన నుండడు. 

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

వినునపుప్డు, మదయ్ముచేత దపిప్ తీరుచ్కొనవలెనని నేను నా హృదయ కాఠినయ్మున నడుచుచుండినను 

నాకు కేష్మము కలుగునని, నేను ఆశీరావ్దము నొందెదనని అనుకొనును. 

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

మీలోనుండినయెడల నిశచ్యముగా యెహోవా కోపమును ఓరవ్మియు ఆ మనుషుయ్నిమీద 

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

ఆకాశము కిర్ందనుండకుండ తుడిచివేయును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 29:21 => ఈ ధరమ్శాసత్రగర్ంథములో వార్యబడిన నిబంధన 

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

గోతర్ములనిన్టిలోనుండి వాని వేరుపరచును. 

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

దూరదేశమునుండి వచుచ్ పరదేశులును సమసత్ జనములును ఆ దేశముయొకక్ తెగుళల్ను యెహోవా 

దానిమీదికి తెపిప్ంచిన సంకటములను చూచి 
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దివ్తీయోపదేశకాండము 29:23 => వారు, యెహోవా తన కోపోదేర్కముచేత నశింపజేసిన సొదొమ 

గొమొఱాఱ్ అదామ్ సెబోయీములవలె ఆ సమసత్ దేశమును గంధకముచేతను ఉపుప్చేతను చెడిపోయి, 

వితత్బడకయు దానిలో ఏదియు బుటట్కయు దానిలో ఏ కూరయు మొలవకయు ఉండుట చూచి 

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

కోపాగిన్కి హేతువేమో? అని చెపుప్కొందురు. 

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

దేశములోనుండి వారిని రపిప్ంచిన తరువాత ఆయన తమతో చేసిన నిబంధనను వారు నిరాకరించిరి 

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

దేవతలను, పూజించి వాటికి నమసక్రించిరి 

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

దేశముమీదికి తెపిప్ంచుటకు దానిమీద యెహోవా కోపము రవులుకొనెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 29:28 => యెహోవా తన కోపోదేర్కముచేతను అతుయ్గర్తచేతను తమ 

దేశములోనుండి వారిని పెలల్గించి, నేడునన్టుల్గా వారిని వెళల్గొటిట్ పరదేశము పాలు చేసెను. 

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

మనము ఈ ధరమ్శాసత్ర వాకయ్ములనిన్టిననుసరించి నడుచుకొనునటుల్ బయలుపరచబడినవి యెలల్పుప్డు 

మనవియు మన సంతతివారివియు నగునని చెపుప్దురు. 

యెహోషువ 6:18 => శపింపబడిన దానిలో కొంచెమైనను మీరు తీసికొనినయెడల మీరు శాపగర్సుత్లై 

ఇశార్యేలీయుల పాళెమునకు శాపము తెపిప్ంచి దానికి బాధ కలుగజేయుదురు గనుక శపింపబడిన 

దానిని మీరు ముటట్కూడదు. 

యెహోషువ 7:13 => నీవు లేచి జనులను పరిశుదధ్పఱచి వారితో ఈలాగు చెపుప్ము రేపటికి 

మిముమ్ను మీరు పరిశుదధ్పరచుకొనుడి; ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన యెహోవా సెలవిచిచ్నదేమనగా 

ఇశార్యేలీయులారా, మీ మధయ్ శాపగర్సత్మైన దొకటి కలదు; మీరు దానిని మీ మధయ్ నుండకుండ 

నిరూమ్లము చేయువరకు మీ శతుర్వుల యెదుట మీరు నిలువలేరు. 
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కీరత్నలు 37:22 => యెహోవా ఆశీరావ్దము నొందినవారు భూమిని సవ్తంతిర్ంచుకొందురు ఆయన 

శపించినవారు నిరూమ్లమగుదురు. 

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

దానికి ఒక పర్కక్ను వార్సియునన్ దానినిబటిట్ దొంగిలువారందరును కొటిట్వేయబడుదురు; రెండవ 

పర్కక్ను వార్సియునన్ దానినిబటిట్ అపర్మాణికులందరును కొటిట్వేయబడుదురు. 

జెకరాయ్ 5 : 4 = > ఇదే సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా వాకుక్ నేనే దాని 

బయలుదేరజేయుచునాన్ను; అది దొంగల యిండల్లోను, నా నామమునుబటిట్ అబదధ్పర్మాణము 

చేయువారి యిండల్లోను పర్వేశించి వారి యిండల్లో ఉండి వాటిని వాటి దూలములను రాళల్ను 

నాశనము చేయును. 

మలాకీ 2:2 => సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా మీరు ఆ యాజఞ్ను 

ఆలకింపకయు, నా నామమును ఘనపరచునటుల్ మనఃపూరవ్కముగా దానిని ఆలోచింపకయు 

ఉండినయెడల నేను మీ మీదికి శాపము తెపిప్ంచి మీకు కలిగిన ఆశీరావ్దఫలమును శపింతును; మీరు 

దానిని మనసుస్నకు తెచుచ్కొనరైతిరి గనుక ఇంతకు మునుపే నేను వాటిని శపించి యుంటిని. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:2 => నీవు నీ దేవుడైన యెహోవా మాట వినినయెడల ఈ దీవెనలనిన్యు 

నీమీదికి వచిచ్ నీకు పార్పిత్ంచును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:3 => నీవు పటట్ణములో దీవింపబడుదువు ; పొలములో 

దీవింపబడుదువు; 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:4 => నీ గరభ్ఫలము నీ భూఫలము నీ పశువుల మందలు నీ 

దుకిక్టెదుద్లు నీ గొఱఱ్మేకల మందలు దీవింపబడును; 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:5 => నీ గంపయు పిండి పిసుకు నీ తొటిట్యు దీవింపబడును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:6 => నీవు లోపలికి వచుచ్నపుప్డు దీవింపబడుదువు; వెలుపలికి 

వెళుల్నపుప్డు దీవింపబడుదువు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:7 => నీమీదపడు నీ శతుర్వులను యెహోవా నీ యెదుట హతమగునటుల్ 

చేయును; వారొక తోర్వను నీమీదికి బయలుదేరివచిచ్ యేడు తోర్వల నీ యెదుటనుండి పారిపోవుదురు. 
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దివ్తీయోపదేశకాండము 28:8 => నీ కొటల్లోను నీవు చేయు పర్యతన్ములనిన్టిలోను నీకు దీవెన 

కలుగునటుల్ యెహోవా ఆజాఞ్పించును. నీ దేవుడైన యెహోవా నీకిచుచ్చునన్ దేశములో ఆయన నినున్ 

ఆశీరవ్దించును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:9 => నీవు నీ దేవుడైన యెహోవా ఆజఞ్లననుసరించి ఆయన 

మారగ్ములలో నడుచుకొనినయెడల యెహోవా నీకు పర్మాణము చేసియునన్టుల్ ఆయన తనకు పర్తిషిట్త 

జనముగా నినున్ సాథ్పించును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28 :10 => భూపర్జలందరు యెహోవా నామమున నీవు 

పిలువబడుచుండుట చూచి నీకు భయపడుదురు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:11 => మరియు యెహోవా నీకిచెచ్దనని నీ పితరులతో 

పర్మాణముచేసిన దేశమున యెహోవా నీ గరభ్ఫల విషయములోను నీ పశువుల విషయములోను నీ 

నేలపంట విషయములోను నీకు సమృదిధ్గా మేలు కలుగజేయును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:12 => యెహోవా నీ దేశముమీద వరష్ము దాని కాలమందు 

కురిపించుటకును నీవు చేయు కారయ్మంతటిని ఆశీరవ్దించుటకును, ఆకాశమను తన మంచి ధననిధిని 

తెరచును. నీవు అనేక జనములకు అపిప్చెచ్దవు కాని అపుప్చేయవు 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:13 => నేడు నేను మీకాజాఞ్పించు మాటలనిన్టిలో దేని విషయములోను 

కుడికిగాని యెడమకుగాని తొలగి 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:14 => అనుయ్ల దేవతలను అనుసరింపకయు వాటిని పూజింపకయు 

నునన్యెడల, నీవు అనుసరించి నడుచుకొనవలెనని నేడు నేను నీకాజాఞ్పించుచునన్ నీ దేవుడైన 

యెహోవా ఆజఞ్లను విని వాటిని అనుసరించి గైకొనినయెడల, యెహోవా నినున్ తలగా 

నియమించునుగాని తోకగా నియమింపడు. నీవు పైవాడవుగా ఉందువుగాని కిర్ందివాడవుగా ఉండవు. 

2 సమూయేలు 6:11 => యెహోవా మందసము మూడునెలలు గితీత్యుడగు ఓబేదెదోము ఇంటిలో 

ఉండగా యెహోవా ఓబేదెదోమును అతని ఇంటివారినందరిని ఆశీరవ్దించెను. 

యోబు 8:6 => నీవు పవితుర్డవై యథారథ్వంతుడవైనయెడల నిశచ్యముగా ఆయన నీయందు శర్దధ్ 

నిలిపి నీ నీతికి తగినటుట్గా నీ నివాససథ్లమును వరిధ్లల్జేయును. 
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యోబు 8:7 => అపుప్డు నీ సిథ్తి మొదట కొదిద్గానుండినను తుదను నీవు మహాభివృదిధ్ పొందుదువు. 

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

ఫలమిచుచ్ చెటుట్వలె నుండును అతడు చేయునదంతయు సఫలమగును. 

కీరత్నలు 91:10 => నీకు అపాయమేమియు రాదు ఏ తెగులును నీ గుడారమును సమీపించదు 

లేవీయకాండము 14:34 => నేను సావ్సథ్య్ముగా మీకిచుచ్చునన్ దేశమునకు మీరు వచిచ్న తరువాత, 

మీ సావ్సథ్య్మైన దేశములోని యే యింటనైనను నేను కుషుఠ్పొడ కలుగజేసినయెడల 

లేవీయకాండము 14:35 => ఆ యింటి యజమానుడు యాజకునియొదద్కు వచిచ్ నా యింటిలో 

కుషుఠ్పొడ వంటిది నాకు కనబడెనని అతనికి తెలియచెపప్వలెను. 

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

శపింపబడుదువు; 

యోబు 24:18 => జలములమీద వారు తేలికగా కొటుట్కొనిపోవుదురు వారి సావ్సథ్య్ము భూమిమీద 

శాపగర్సత్ము దార్క్షతోటల మారగ్మున వారు ఇకను నడువరు. 

యోబు 31:12 => అది నాశనకూపము వరకు దహించు అగిన్హోతర్ము అది నా ఆదాయమంతయు 

నిరూమ్లము చేయును. 

కీరత్నలు 37:16 => నీతిమంతునికి కలిగినది కొంచెమైనను బహుమంది భకిత్హీనులకునన్ 

ధనసమృదిధ్కంటె శేర్షట్ము. 

కీరత్నలు 112:8 => వాని మనసుస్ సిథ్రముగా నుండును తన శతుర్వుల విషయమైన తన కోరిక 

నెరవేరువరకు వాడు భయపడడు. 

సామెతలు 14:11 => భకిత్హీనుల యిలుల్ నిరూమ్లమగును యథారథ్వంతుల గుడారము వరిథ్లుల్ను. 

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

శపించిన అంజూరపుచెటుట్ ఎండిపోయెనని ఆయనతో చెపెప్ను. 

వచనము 2 

నేను మీకు సదుపదేశము చేసెదను నా బోధను తోర్సివేయకుడి. 
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సామెతలు 9:7 => అపహాసకులకు బుదిధ్చెపుప్వాడు తనకే నింద తెచుచ్కొనును. భకిత్హీనులను 

గదిద్ంచువానికి అవమానమే కలుగును. 

సామెతలు 9:8 => అపహాసకుని గదిద్ంపకుము గదిద్ంచినయెడల వాడు నినున్ దేవ్షించును. జాఞ్నము 

గలవానిని గదిద్ంపగా వాడు నినున్ పేర్మించును. 

సామెతలు 9:12 => నీవు జాఞ్నివైనయెడల నీ జాఞ్నము నీకే లాభకరమగును నీవు 

అపహసించినయెడల దానిని నీవే భరింపవలెను. 

సామెతలు 19:29 => అపహాసకులకు తీరుప్లును బుదిధ్హీనుల వీపులకు దెబబ్లును 

నియమింపబడినవి. 

సామెతలు 21:24 => అహంకారియైన గరివ్షుఠ్నికి అపహాసకుడని పేరు అటిట్వాడు అమిత 

గరవ్ముతో పర్వరిత్ంచును. 

కీరత్నలు 138:6 => యెహోవా మహోనన్తుడైనను ఆయన దీనులను లక్షయ్పెటుట్ను ఆయన 

దూరమునుండి గరివ్షుఠ్లను బాగుగా ఎరుగును. 

యెషయా 57:15 => మహా ఘనుడును మహోనన్తుడును పరిశుదుధ్డును నితయ్నివాసియునైనవాడు 

ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు నేను మహోనన్తమైన పరిశుదధ్సథ్లములో నివసించువాడను అయినను 

వి న య ము గ ల వా రి పార్ ణ ము ను ఉ జీజ్ విం ప జే యు ట కు ను న లి గి న వా రి పార్ ణ ము ను 

ఉజీజ్వింపజేయుటకును వినయము గలవారియొదద్ను దీనమనసుస్ గలవారియొదద్ను 

నివసించుచునాన్ను. 

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

ఎదిరించి దీనులకు కృప అనుగర్హించును అని లేఖనము చెపుప్చునన్ది. 

1 పేతురు 5:5 => చినన్లారా, మీరు పెదద్లకు లోబడియుండుడి; మీరందరు ఎదుటివానియెడల 

దీనమనసుస్ అను వసత్రము ధరించుకొని మిముమ్ను అలంకరించుకొనుడి; దేవుడు అహంకారులను 

ఎదిరించి దీనులకు కృప అనుగర్హించును. 

Page  of 314 2507



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   !"త$

నెహెమాయ్ 4:4 => మా దేవా ఆలకించుము, మేము తిరసాక్రము నొందినవారము; వారి నింద వారి 

తలలమీదికి వచుచ్నటుల్చేసి, వారు చెరపటట్బడినవారై వారు నివసించు దేశములోనే వారిని దోపునకు 

అపప్గించుము. 

కీరత్నలు 1:1 => దుషు ట్ల ఆలోచనచొపుప్న నడువకపాపుల మారగ్మున నిలువక అపహాసకులు 

కూరుచ్ండు చోటను కూరుచ్ండక 

కీరత్నలు 18:26 => సదాభ్వముగలవారియెడల నీవు సదాభ్వము చూపుదువు. మూరు ఖ్లయెడల నీవు 

వికటముగా నుందువు 

సామెతలు 1:22 => ఎటల్నగా, జాఞ్నము లేనివారలారా, మీరెనాన్ళుల్ జాఞ్నము లేనివారుగా 

ఉండగోరుదురు? అపహాసకులారా, మీరెనాన్ళుల్ అపహాసయ్ము చేయుచు ఆనందింతురు? 

బుదిధ్హీనులారా, మీరెనాన్ళుల్ జాఞ్నమును అసహియ్ంచుకొందురు?  

సామెతలు 11:2 => అహంకారము వెంబడి అవమానము వచుచ్ను వినయము గలవారియొదద్ 

జాఞ్నమునన్ది. 

యెషయా 28:14 => కాబటిట్ యెరూషలేములోనునన్ యీ జనులను ఏలు అపహాసకులారా, 

యెహోవా వాకయ్ము వినుడి  

లూకా 18:14 => అతనికంటె ఇతడు నీతిమంతుడుగా తీరచ్బడి తన యింటికి వెళె ల్నని మీతో 

చెపుప్చునాన్ను. తనున్తాను హెచిచ్ంచుకొనువాడు తగిగ్ంపబడుననియు తనున్తాను తగిగ్ంచుకొనువాడు 

హెచిచ్ంపబడుననియు చెపెప్ను 

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

వినయముతోను సాతివ్కముతోను నడుచుకొనవలెనని, 

2 పేతురు 3:3 => అంతయ్దినములలో అపహాసకులు అపహసించుచు వచిచ్, తమ సవ్కీయ దురాశల 

చొపుప్న నడుచుకొనుచు, 

వచనము 3 
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నా తండిర్కి నేను కుమారుడుగా నుంటిని నా తలిల్ దృషిట్కి నేను సుకుమారుడనైన యేక కుమారుడనై 

యుంటిని. 

సామెతలు 4:8 => దాని గొపప్ చేసినయెడల అది నినున్ హెచిచ్ంచును. దాని కౌగిలించినయెడల అది 

నీకు ఘనతను తెచుచ్ను. 

1 సమూయేలు 2:30 => నీ యింటి వారును నీ పితరుని యింటివారును నా సనిన్ధిని యాజ 

కతవ్ము జరిగించుదురని యెహోవా ఆజఞ్ యిచిచ్యునన్ను ఇపుప్డు అది నా మనసుస్నకు కేవలము 

పర్తికూలమాయెనని ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డు. కావున యెహోవా 

వాకుక్ ఏదనగా ననున్ ఘనపరచువారిని నేను ఘనపరచుదును. ననున్ తృణీకరించువారు 

తృణీకారమొందుదురు. 

కీరత్నలు 73:24 => నీ ఆలోచనచేత ననున్ నడిపించెదవు. తరువాత మహిమలో నీవు ననున్ 

చేరుచ్కొందువు 

సామెతలు 13:8 => ఒకని పార్ణమునకు వాని ఐశవ్రయ్ము పార్యశిచ్తత్ము చేయును దరిదుర్డు 

బెదరింపు మాటలు వినడు. 

కీరత్నలు 132:18 => అతని శతుర్వులకు అవమానమును వసత్రముగా ధరింపజేసెదను అతని 

కిరీటము అతనిమీదనే యుండి తేజరిలుల్ను అనెను. 

యెషయా 65:13 => కావున పర్భువగు యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు ఆలకించుడి నా 

సేవకులు భోజనము చేయుదురు గాని మీరు ఆకలిగొనెదరు నా సేవకులు పానము చేసెదరు గాని 

మీరు దపిప్గొనెదరు. నా సేవకులు సంతోషించెదరు గాని మీరు సిగుగ్పడెదరు  

యెషయా 65:14 => నా సేవకులు హృదయానందముచేత కేకలు వేసెదరుగాని మీరు 

చింతాకార్ంతులై యేడెచ్దరు మనోదుఃఖముచేత పర్లాపించెదరు.  

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

యెహోవా నినున్ హతము చేయును ఆయన తన సేవకులకు వేరొక పేరు పెటుట్ను.  
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దానియేలు 12:2 => మరియు సమాధులలో నిదిర్ంచు అనేకులు మేలుకొనెదరు; కొందరు 

నితయ్జీవము అనుభవించుటకును, కొందరు నిందపాలగుటకును నితయ్ముగా హేయులగుటకును 

మేలుకొందురు. 

దానియేలు 12:3 => బుదిధ్మంతులైతే ఆకాశమండలములోని జోయ్తులను పోలినవారై 

పర్కాశించెదరు. నీతిమారగ్ము ననుసరించి నడుచుకొనునటుల్ ఎవరు అనేకులను తిర్పుప్దురో వారు 

నక్షతర్మువలె నిరంతరమును పర్కాశించెదరు. 

సామెతలు 11:2 => అహంకారము వెంబడి అవమానము వచుచ్ను వినయము గలవారియొదద్ 

జాఞ్నమునన్ది. 

సామెతలు 12:8 => ఒకొక్కక్ మనుషుయ్డు తన వివేకము కొలది పొగడబడును కుటిలచితుత్డు 

తృణీకరింపబడును. 

సామెతలు 13:5 => నీతిమంతునికి కలల్మాట అసహయ్ము భకిత్హీనుడు నిందించుచు 

అవమానపరచును. 

సామెతలు 14:18 => జాఞ్నము లేనివారికి మూఢతవ్మే సావ్సథ్య్ము వివేకులు జాఞ్నమును కిరీటముగా 

ధరించుకొందురు. 

యిరిమ్యా 3:19 => నేను బిడ డ్లలో నినెన్టుల్ ఉంచుకొని, రమయ్ దేశమును జనముల సావ్సథ్య్ములలో 

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

ననున్ మానవనుకొంటిని గదా? 

హబకూక్కు 2:16 => ఘనతకు మారుగా అవమానముతో నిండియునాన్వు; నీవును తార్గి నీ 

మానము కనుపరచుకొందువు. యెహోవా కుడిచేతిలోని పాతర్ నీకియయ్బడును, అవమానకరమైన 

వమనము నీ ఘనతమీద పడును. 

లూకా 14:9 => నినున్ను అతనిని పిలిచినవాడు వచిచ్ ఇతనికి చోటిమమ్ని నీతో చెపుప్ను, అపుప్డు 

నీవు సిగుగ్పడి కడపటి చోటున కూరుచ్ండసాగుదువు. 

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

నాకు కుమారుడై యుండును. 
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వచనము 4 

ఆయన నాకు బోధించుచు నాతో ఇటల్నెను నీ హృదయము పటుట్దలతో నా మాటలను పటుట్కొననిముమ్ 

నా ఆజఞ్లను గైకొనినయెడల నీవు బర్తుకుదువు. 

సామెతలు 1:8 => నా కుమారుడా, నీ తండిర్ ఉపదేశము ఆలకింపుము నీ తలిల్ చెపుప్ బోధను 

తోర్సివేయకుము. 

సామెతలు 6:20 => నా కుమారుడా, నీ తండిర్ ఆజఞ్ను గైకొనుము నీ తలిల్ ఉపదేశమును 

తోర్సివేయకుము. 

సామెతలు 6:21 => వాటిని ఎలల్పుప్డు నీ హృదయమునందు ధరించుకొనుము నీ మెడచుటుట్ వాటిని 

కటుట్కొనుము. 

సామెతలు 6:22 => నీవు తోర్వను వెళుల్నపుప్డు అది నినున్ నడిపించును నీవు పండుకొనునపుప్డు 

అది నినున్ కాపాడును. నీవు మేలుకొనునపుప్డు అది నీతో ముచచ్టించును.  

సామెతలు 6:23 => ఆజఞ్ దీపముగాను ఉపదేశము వెలుగుగాను ఉండును. శికాష్రథ్మైన గదిద్ంపులు 

జీవమారగ్ములు. 

కీరత్నలు 34:11 => పిలల్లారా, మీరు వచిచ్ నా మాట వినుడి. యెహోవాయందలి భయభకుత్లు మీకు 

నేరెప్దను. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 2:11 => తన రాజయ్మునకును మహిమకును మిముమ్ను పిలుచుచునన్ 

దేవునికి తగినటుట్గా మీరు నడుచుకొనవలెనని మేము మీలో పర్తివానిని హెచచ్రించుచు, ధైరయ్పరచుచు 

సాక్షయ్మిచుచ్చు, 

1 దెసస్లోనీకయులకు 2:12 => తండిర్ తన బిడ డ్లయెడల నడుచుకొను రీతిగా మీలో పర్తివానియెడల 

మేము నడుచుకొంటిమని మీకు తెలియును. 

సామెతలు 2:1 => నా కుమారుడా, నీవు నా మాటలనంగీకరించి నా ఆజఞ్లను నీయొదద్ 

దాచుకొనినయెడల 

సామెతలు 2:2 => జాఞ్నమునకు నీ చెవియొగిగ్ హృదయపూరవ్కముగా వివేచన నభయ్సించినయెడల 
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సామెతలు 2:3 => తెలివికై మొఱఱ్పెటిట్నయెడల వివేచనకై మనవిచేసినయెడల 

సామెతలు 2:4 => వెండిని వెదకినటుల్ దాని వెదకినయెడల దాచబడిన ధనమును వెదకినటుల్ దాని 

వెదకినయెడల 

సామెతలు 2:5 => యెహోవాయందు భయభకుత్లు కలిగియుండుట యెటిట్దో నీవు గర్హించెదవు 

దేవుని గూరిచ్న విజాఞ్నము నీకు లభించును. 

సామెతలు 5:1 => నా కుమారుడా, నా జాఞ్నోపదేశము ఆలకింపుము వివేకముగల నా బోధకు చెవి 

యొగుగ్ము 

సామెతలు 7:4 => జాఞ్నముతో నీవు నాకు అకక్వనియు తెలివితో నీవు నాకు చెలికతెత్వనియు 

చెపుప్ము. 

సామెతలు 8:32 => కావున పిలల్లారా, నా మాట ఆలకించుడి నా మారగ్ముల ననుసరించువారు 

ధనుయ్లు 

సామెతలు 8:33 => ఉపదేశమును నిరాకరింపక దానినవలంబించి జాఞ్నులై యుండుడి. 

సామెతలు 8:34 => అనుదినము నా గడపయొదద్ కనిపెటుట్కొని నా దావ్రబంధములయొదద్ కాచుకొని 

నా ఉపదేశము వినువారు ధనుయ్లు. 

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

కలుగును. 

సామెతలు 8 :36 => ననున్ కనుగొననివాడు తనకే హాని చేసికొనును నాయందు 

అసహయ్పడువారందరు మరణమును సేన్హించుదురు. 

సామెతలు 19:20 => నీవు ముందుకు జాఞ్నివగుటకై ఆలోచన విని ఉపదేశము అంగీకరించుము. 

సామెతలు 22:17 => చెవి యొగిగ్ జాఞ్నుల ఉపదేశము ఆలకింపుము నేను కలుగజేయు తెలివిని 

పొందుటకు మనసుస్నిముమ్. 

హెబీర్యులకు 2:1 => కావున మనము వినిన సంగతులను విడిచిపెటిట్ కొటుట్కొని పోకుండునటుల్ 

వాటియందు మరి విశేష జాగర్తత్ కలిగియుండవలెను. 
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ఆదికాండము 49:2 => యాకోబు కుమారులారా, కూడివచిచ్ ఆలకించుడి మీ తండిర్యైన 

ఇశార్యేలు మాట వినుడి. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 4:9 => అయితే నీవు జాగర్తత్పడుము; నీవు కనున్లార చూచినవాటిని 

మరువక యుండునటుల్ను , అవి నీ జీవితకాలమంతయు నీ హృదయములోనుండి 

తొలగిపోకుండునటుల్ను, నీ మనసుస్ను బహు జాగర్తత్గా కాపాడుకొనుము. నీ కుమారులకును నీ 

కుమారుల కుమారులకును వాటిని నేరిప్ 

దివ్తీయోపదేశకాండము 11:19 => నీవు నీ యింట కూరుచ్ండునపుప్డు తోర్వను నడుచునపుప్డు 

పండుకొనునపుప్డు లేచునపుప్డు వాటినిగూరిచ్ మాటలాడుచు వాటిని మీ పిలల్లకు నేరిప్ 

యోబు 33:33 => మాట యేమియు లేనియెడల నీవు నా మాట ఆలకింపుము మౌనముగా 

నుండుము, నేను నీకు జాఞ్నము బోధించెదను.  

కీరత్నలు 32:8 => నీకు ఉపదేశము చేసెదను నీవు నడవవలసిన మారగ్మును నీకు బోధించెదను 

నీమీద దృషిట్యుంచి నీకు ఆలోచన చెపెప్దను  

కీరత్నలు 49:3 => నా హృదయధాయ్నము పూరణ్వివేకమును గూరిచ్నదై యుండును. 

కీరత్నలు 119:9 => (బేత ) యౌవనసుథ్లు దేనిచేత తమ నడత శుదిధ్పరచుకొందురు? నీ 

వాకయ్మునుబటిట్ దానిని జాగర్తత్గా చూచుకొనుట చేతనే గదా? 

సామెతలు 5:7 => కుమారులారా, నా మాట ఆలకింపుడి నేను చెపుప్ ఉపదేశమునుండి తొలగకుడి. 

సామెతలు 7:24 => నా కుమారులారా, చెవియొగుగ్డి నా నోటి మాటల నాలకింపుడి 

సామెతలు 8:33 => ఉపదేశమును నిరాకరింపక దానినవలంబించి జాఞ్నులై యుండుడి. 

సామెతలు 13:1 => తండిర్ శికిష్ంచిన కుమారుడు జాఞ్నము గలవాడగును. అపహాసకుడు గదిద్ంపునకు 

లోబడడు. 

సామెతలు 23:15 => నా కుమారుడా, నీ హృదయమునకు జాఞ్నము లభించినయెడల నా 

హృదయముకూడ సంతోషించును. 
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యిరిమ్యా 35:8 => కావున మా పితరుడైన రేకాబు కుమారుడగు యెహోనాదాబు మాకాజాఞ్పించిన 

సమసత్ విషయములలో అతని మాటనుబటిట్ మేముగాని మా భారయ్లుగాని మా కుమారులుగాని మా 

కుమారెత్లుగాని దార్కాష్రసము తార్గుటలేదు. 

ఎఫెసీయులకు 6:4 => తండుర్లారా, మీ పిలల్లకు కోపము రేపక పర్భువు యొకక్ శిక్షలోను 

బోధలోను వారిని పెంచుడి. 

కొలొసస్యులకు 3:21 => తండుర్లారా, మీ పిలల్ల మనసుస్ కుర్ంగకుండునటుల్ వారికి కోపము 

పుటిట్ంపకుడి. 

వచనము 5 

జాఞ్నము సంపాదించుకొనుము బుదిధ్ సంపాదించుకొనుము నా నోటి మాటలను మరువకుము. 

వాటినుండి తొలగిపోకుము. 

సామెతలు 8:6 => నేను శేర్షఠ్మైన సంగతులను చెపెప్దను వినుడి నా పెదవులు యథారథ్మైన 

మాటలు పలుకును  

సామెతలు 8:7 => నా నోరు సతయ్మైన మాటలు పలుకును దుషట్తవ్ము నా పెదవులకు అసహయ్ము 

సామెతలు 8:8 => నా నోటి మాటలనిన్యు నీతిగలవి వాటిలో మూరఖ్తయైనను కుటిలతయైనను 

లేదు 

సామెతలు 8:9 => అవియనిన్యు వివేకికి తేటగాను తెలివినొందినవారికి యథారథ్ముగాను ఉనన్వి. 

సామెతలు 22:20 => నినున్ పంపువారికి నీవు సతయ్వాకయ్ములతో పర్తుయ్తత్రమిచుచ్నటుల్ 

సతయ్పర్మాణము నీకు తెలియజేయుటకై 

సామెతలు 22:21 => ఆలోచనయు తెలివియుగల శేర్షఠ్మైన సామెతలు నేను నీకొరకు రచించితిని. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 32:2 => నా ఉపదేశము వానవలె కురియును నా వాకయ్ము మంచువలెను 

లేతగడిడ్మీద పడు చినుకులవలెను పచిచ్కమీద కురియు వరష్మువలెను ఉండును. 

యోబు 33:3 => నామాటలు నా హృదయ యథారథ్తను తెలుపుచునన్వి నా పెదవులు జాఞ్నమును 

యథారథ్ముగా పలుకును. 
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కీరత్నలు 49:1 => సరవ్జనులారా ఆలకించుడి. 

కీరత్నలు 49:2 => సామానుయ్లేమి సామంతులేమి ధనికులేమి దరిదుర్లేమి లోకనివాసులారా, 

మీరందరు ఏకముగా కూడి చెవియొగుగ్డి. నా నోరు విజాఞ్న విషయములను పలుకును 

కీరత్నలు 49:3 => నా హృదయధాయ్నము పూరణ్వివేకమును గూరిచ్నదై యుండును. 

యోహాను 7:16 => అందుకు యేసు నేను చేయు బోధ నాదికాదు; ననున్ పంపినవానిదే. 

యోహాను 7:17 => ఎవడైనను ఆయన చితత్ము చొపుప్న చేయ నిశచ్యించుకొనినయెడల, ఆ బోధ 

దేవునివలన కలిగినదో, లేక నా యంతట నేనే బోధించుచునాన్నో, వాడు తెలిసికొనును. 

1 తిమోతి 4:6 => ఈ సంగతులను సహోదరులకు వివరించినయెడల, నీవు అనుసరించుచు వచిచ్న 

విశావ్స సుబోధ సంబంధమైన వాకయ్ములచేత పెంపారుచు కీర్సుత్యేసునకు మంచి పరిచారకుడవై 

యుందువు. 

తీతుకు 1:9 => తాను హితబోధ విషయమై జనులను హెచచ్రించుటకును, ఎదురాడువారి మాట 

ఖండించుటకును శకిత్గలవాడగునటుల్, ఉపదేశమును అనుసరించి నమమ్దగిన బోధను గటిట్గా 

చేపటుట్కొనువాడునై యుండవలెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 28:9 => సొలొమోనా, నా కుమారుడా, నీ తండిర్యొకక్ దేవుడైన యెహోవా 

అందరి హృదయములను పరిశోధించువాడును, ఆలోచనలనిన్టిని సంకలప్ములనిన్టిని ఎరిగినవాడునై 

యునాన్డు. నీవు ఆయనను తెలిసికొని హృదయపూరవ్కముగాను మనఃపూరవ్కముగాను ఆయనను 

సేవించుము,ఆయనను వెదకినయెడల ఆయన నీకు పర్తయ్క్షమగును, నీవు ఆయనను విసరిజ్ంచినయెడల 

ఆయన నినున్ నితయ్ముగా తోర్సివేయును. 

2 దినవృతాత్ంతములు 7:19 => అయితే మీరు తోర్వ తపిప్, నేను మీకు నియమించిన కటట్డలను 

ఆజఞ్లను విడచి, యితర దేవతలను అనుసరించి వాటికి పూజానమసాక్రములు చేసినయెడల 

కీరత్నలు 89:30 => అతని కుమారులు నా ధరమ్శాసత్రము విడిచి నా నాయ్యవిధుల నాచరింపనియెడల 

కీరత్నలు 89:31 => వారు నా కటట్డలను అపవితర్పరచి నా ఆజఞ్లను గైకొననియెడల 

కీరత్నలు 89:32 => నేను వారి తిరుగుబాటునకు దండముతోను వారి దోషమునకు దెబబ్లతోను 

వారిని శికిష్ంచెదను. 
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యోబు 33:33 => మాట యేమియు లేనియెడల నీవు నా మాట ఆలకింపుము మౌనముగా 

నుండుము, నేను నీకు జాఞ్నము బోధించెదను.  

కీరత్నలు 49:3 => నా హృదయధాయ్నము పూరణ్వివేకమును గూరిచ్నదై యుండును. 

యిరిమ్యా 35:8 => కావున మా పితరుడైన రేకాబు కుమారుడగు యెహోనాదాబు మాకాజాఞ్పించిన 

సమసత్ విషయములలో అతని మాటనుబటిట్ మేముగాని మా భారయ్లుగాని మా కుమారులుగాని మా 

కుమారెత్లుగాని దార్కాష్రసము తార్గుటలేదు. 

వచనము 6 

జాఞ్నమును విడువక యుండినయెడల అది నినున్ కాపాడును దాని పేర్మించినయెడల అది నినున్ 

రకిష్ంచును. 

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

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

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

యెహోవా ఆజఞ్నుబటిట్ యదీదాయ్1 అని అతనికి పేరు పెటెట్ను. 

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

కుమారుడైన సొలొమోను నా వెనుక ఏలువాడై నా సింహాసనము మీద ఆసీనుడగునని నీ 

సేవకురాలనైన నాకు నీవు పర్మాణ పూరవ్కముగా సెలవిచిచ్తివే; అదోనీయా యేలుచుండుట యేమని 

అడుగవలెను. 

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

వినన్వించిన మాటలను రూఢిపరచుదునని చెపెప్ను. 

1 రాజులు 1:15 => కాబటిట్ బతెష్బ గదిలోనునన్ రాజునొదద్కు వచెచ్ను. రాజు బహు వృదుధ్డైనందున 

షూనేమీయురాలైన అబీషగు రాజును కనిపెటుట్చుండెను. 

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

ఏమని అడిగినందుకు ఆమె యీలాగు మనవి చేసెను 
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1 రాజులు 1:17 => నా యేలిన వాడా, నీవు నీ దేవుడైన యెహోవా తోడని నీ సేవకురాలనైన నాకు 

పర్మాణము చేసి అవశయ్ముగా నీ కుమారుడైన సొలొమోను నా వెనుక ఏలువాడై నా సింహాసనము 

మీద ఆసీనుడగునని సెలవిచిచ్తివే, 

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

యెరూషలేములో అతనికి పుటిట్న వారెవరనగా అమీమ్యేలు కుమారెత్యైన బతెష్బవలన కలిగిన షిమాయ్ 

షోబాబు నాతాను సొలొమోను అను నలుగురు 

1 దినవృతాత్ంతములు 22:5 => నా కుమారుడైన సొలొమోను పినన్వయసుస్గల లేతవాడు; 

యెహోవాకు కటట్బోవు మందిరము దాని కీరిత్నిబటిట్యు అందమునుబటిట్యు సకల దేశములలో 

పర్సిదిధ్చెందునటుల్గా అది చాలా ఘనమైనదై యుండవలెను; కాగా దానికి కావలసిన సాధన రాశిని 

సిదధ్పరచెదనని చెపిప్, దావీదు తన మరణమునకు ముందు విసాత్రముగా వసుత్వులను సమకూరిచ్ 

యుంచెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 29:1 => తరువాత రాజైన దావీదు సరవ్సమాజముతో ఈలాగు సెలవిచెచ్ను 

దేవుడు కోరుకొనిన నా కుమారుడైన సొలొమోను ఇంకను లేతపార్యముగల బాలుడై యునాన్డు, 

కటట్బోవు ఆలయము మనుషుయ్నికి కాదు దేవుడైన యెహోవాకే గనుక ఈ పని బహు గొపప్ది. 

యిరిమ్యా 10:23 => యెహోవా, తమ మారగ్ము నేరప్రచుకొనుట నరుల వశములో లేదనియు, 

మనుషుయ్లు తమ పర్వరత్నయందు సనామ్రగ్మున పర్వరిత్ంచుట వారి వశములో లేదనియు 

నేనెరుగుదును. 

రోమీయులకు 12:16 => ఏడుచ్వారితో ఏడువుడి; ఒకనితోనొకడు మనసుస్ కలిసియుండుడి. 

హెచుచ్వాటియందు మనసుస్ంచక తగుగ్వాటియందు ఆసకుత్లై యుండుడి . మీకు మీరే 

బుదిధ్మంతులమని అనుకొనవదుద్. 

సామెతలు 6:35 => పార్యశిచ్తత్మేమైన నీవు చేసినను వాడు లక్షయ్పెటట్డు ఎంత గొపప్ 

బహుమానములు నీవిచిచ్నను వాడు ఒపుప్కొనడు. 

వచనము 7 
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జాఞ్నము సంపాదించుకొనుటయే జాఞ్నమునకు ముఖాయ్ంశము. నీ సంపాదన అంతయు ఇచిచ్ బుదిధ్ 

సంపాదించుకొనుము. 

సామెతలు 22:6 => బాలుడు నడువవలసిన తోర్వను వానికి నేరుప్ము వాడు పెదద్వాడైనపుప్డు 

దానినుండి తొలగిపోడు. 

ఆదికాండము 18:19 => ఎటల్నగా యెహోవా అబార్హామునుగూరిచ్ చెపిప్నది అతనికి 

కలుగజేయునటుల్ తన తరువాత తన పిలల్లును తన యింటివారును నీతి నాయ్యములు జరిగించుచు, 

యెహోవా మారగ్మును గైకొనుటకు అతడు వారి కాజాఞ్పించినటుల్ నేనతని నెరిగియునాన్ననెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 22:11 => నా కుమారుడా, యెహోవా నీకు తోడుగా ఉండునుగాక; నీవు 

వరిధ్లిల్ నీ దేవుడైన యెహోవా నినున్గూరిచ్ సెలవిచిచ్న పర్కారముగా ఆయనకు మందిరమును 

కటిట్ంచుదువుగాక. 

1 దినవృతాత్ంతములు 22:12 => నీ దేవుడైన యెహోవా ధరమ్శాసత్రమును నీవు అనుసరించునటుల్గా 

యెహోవా నీకు వివేకమును తెలివిని అనుగర్హించి ఇశార్యేలీయులమీద నీకు అధికారము 

దయచేయును గాక. 

1 దినవృతాత్ంతములు 22:13 => యెహోవా ఇశార్యేలీయులనుగూరిచ్ మోషేకు ఇచిచ్న కటట్డల 

పర్కారముగాను ఆయన తీరిచ్న తీరుప్ల పర్కారముగాను జరుపుకొనుటకు నీవు జాగర్తత్పడినయెడల 

నీవు వృదిధ్పొందుదువు; ధైరయ్ము తెచుచ్కొని బలముగా ఉండుము; భయపడకుము దిగులుపడకుము. 

1 దినవృతాత్ంతములు 22:14 => ఇదిగో నేను నా కషట్ సిథ్తిలోనే పర్యాసపడి యెహోవా మందిరము 

కొరకు రెండులక్షల మణుగుల బంగారమును పదికోటల్ మణుగుల వెండిని తూచ శకయ్ముకానంత 

విసాత్రమైన యితత్డిని యినుమును సమకూరిచ్యునాన్ను; మార్నులను రాళల్ను కూరిచ్ యుంచితిని; నీవు 

ఇంకను సంపాదించుదువుగాక. 

1 దినవృతాత్ంతములు 22:15 => మరియు పనిచేయతగిన విసాత్రమైన శిలప్కారులును కాసె 

పనివారును వడర్వారును ఏవిధమైన పనినైనను నెరవేరచ్గల మంచి పనివారును నీయొదద్ ఉనాన్రు. 
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1 దినవృతాత్ంతములు 22:16 => లెకిక్ంపలేనంత బంగారమును వెండియు ఇతత్డియు ఇనుమును 

నీకు ఉనన్వి; కాబటిట్ నీవు పని పూనుకొనుము, యెహోవా నీకు తోడుగా ఉండును గాక. 

1 దినవృతాత్ంతములు 28:9 => సొలొమోనా, నా కుమారుడా, నీ తండిర్యొకక్ దేవుడైన యెహోవా 

అందరి హృదయములను పరిశోధించువాడును, ఆలోచనలనిన్టిని సంకలప్ములనిన్టిని ఎరిగినవాడునై 

యునాన్డు. నీవు ఆయనను తెలిసికొని హృదయపూరవ్కముగాను మనఃపూరవ్కముగాను ఆయనను 

సేవించుము,ఆయనను వెదకినయెడల ఆయన నీకు పర్తయ్క్షమగును, నీవు ఆయనను విసరిజ్ంచినయెడల 

ఆయన నినున్ నితయ్ముగా తోర్సివేయును. 

ఎఫెసీయులకు 6:4 => తండుర్లారా, మీ పిలల్లకు కోపము రేపక పర్భువు యొకక్ శిక్షలోను 

బోధలోను వారిని పెంచుడి. 

2 తిమోతి 1:5 => ఆ విశావ్సము మొదట నీ అవవ్యైన లోయిలోను నీ తలిల్యైన యునీకేలోను 

వసించెను, అది నీయందు సహ వసించుచునన్దని నేను రూఢిగా నముమ్చునాన్ను. 

2 తిమోతి 3:15 => నీవు నేరుచ్కొని రూఢియని తెలిసికొనన్వి యెవరివలన నేరుచ్కొంటివో ఆ సంగతి 

తెలిసికొని, వాటియందు నిలుకడగా ఉండుము. 

సామెతలు 3:1 => నా కుమారుడా, నా ఉపదేశమును మరువకుము నా ఆజఞ్లను 

హృదయపూరవ్కముగా గైకొనుము. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 4:9 => అయితే నీవు జాగర్తత్పడుము; నీవు కనున్లార చూచినవాటిని 

మరువక యుండునటుల్ను , అవి నీ జీవితకాలమంతయు నీ హృదయములోనుండి 

తొలగిపోకుండునటుల్ను, నీ మనసుస్ను బహు జాగర్తత్గా కాపాడుకొనుము. నీ కుమారులకును నీ 

కుమారుల కుమారులకును వాటిని నేరిప్ 

దివ్తీయోపదేశకాండము 6:6 => నేడు నేను నీకాజాఞ్పించు ఈ మాటలు నీ హృదయములో 

ఉండవలెను. 

కీరత్నలు 119:11 => నీ యెదుట నేను పాపము చేయకుండునటుల్ నా హృదయములో నీ వాకయ్ము 

ఉంచుకొనియునాన్ను. 
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సామెతలు 7:2 => నా ఆజఞ్లను నీవు మనసుస్న నుంచుకొనినయెడల నీ కనుపాపవలె నా 

ఉపదేశమును కాపాడినయెడల నీవు బర్దుకుదువు. 

లేవీయకాండము 18:3 => మీరు నివసించిన ఐగుపుత్ దేశాచారముల చొపుప్న మీరు చేయకూడదు; 

నేను మిముమ్ను రపిప్ంచుచునన్ కనాను దేశాచారముల చొపుప్న మీరు చేయకూడదు; వారి 

కటట్డలనుబటిట్ నడవకూడదు. 

లేవీయకాండము 18:4 => మీరు నా విధులను గైకొనవలెను; నా కటట్డలనుబటిట్ నడుచుకొనుటకు 

వాటిని ఆచరింపవలెను; మీ దేవుడనగు నేను యెహోవాను. 

లేవీయకాండము 18:5 => మీరు నాకటట్డలను నా విధులను ఆచరింపవలెను. వాటిని గైకొనువాడు 

వాటివలన బర్దుకును; నేను యెహోవాను. 

యెషయా 55:3 => చెవియొగిగ్ నాయొదద్కు రండి మీరు వినినయెడల మీరు బర్దుకుదురు నేను మీతో 

నితయ్నిబంధన చేసెదను దావీదునకు చూపిన శాశవ్తకృపను మీకు చూపుదును.  

యోహాను 12:50 => మరియు ఆయన ఆజఞ్ నితయ్జీవమని నేనెరుగుదును గనుక నేను చెపుప్ 

సంగతులను తండిర్ నాతో చెపిప్నపర్కారము చెపుప్చునాన్ననెను. 

హెబీర్యులకు 5:9 => మరియు ఆయన సంపూరణ్సిదిధ్ పొందినవాడై, మెలీక్సెదెకు యొకక్ కర్మములో 

చేరిన పర్ధానయాజకుడని దేవునిచేత పిలువబడి, 

నాయ్యాధిపతులు 13:12 => అందుకు మానోహ కావున నీ మాట నెరవేరునపుప్డు ఆ బిడ డ్ 

ఎటిట్వాడగునో అతడు చేయవలసిన కారయ్మేమిటో తెలుపుమని మనవిచేయగా 

యోబు 22:22 => ఆయన నోటి ఉపదేశమును అవలంబించుము ఆయన మాటలను నీ 

హృదయములో ఉంచుకొనుము. 

కీరత్నలు 37:31 => వారి దేవుని ధరమ్శాసత్రము వారి హృదయములో నునన్ది వారి అడుగులు జారవు. 

సామెతలు 4:11 => జాఞ్నమారగ్మును నేను నీకు బోధించియునాన్ను యథారథ్మారగ్ములో నినున్ 

నడిపించియునాన్ను. 

సామెతలు 4:22 => దొరికినవారికి అవి జీవమును వారి సరవ్శరీరమునకు ఆరోగయ్మును ఇచుచ్ను. 
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సామెతలు 6:23 => ఆజఞ్ దీపముగాను ఉపదేశము వెలుగుగాను ఉండును. శికాష్రథ్మైన గదిద్ంపులు 

జీవమారగ్ములు. 

సామెతలు 10:17 => ఉపదేశము నంగీకరించువాడు జీవమారగ్ములో ఉనాన్డు గదిద్ంపునకు 

లోబడనివాడు తోర్వ తపుప్ను. 

సామెతలు 19:8 => బుదిధ్ సంపాదించుకొనువాడు తన పార్ణమునకు ఉపకారి వివేచనను లక్షయ్ము 

చేయువాడు మేలుపొందును. 

సామెతలు 22:17 => చెవి యొగిగ్ జాఞ్నుల ఉపదేశము ఆలకింపుము నేను కలుగజేయు తెలివిని 

పొందుటకు మనసుస్నిముమ్. 

లూకా 2:19 => అయితే మరియ ఆ మాటలనిన్యు తన హృదయములో తలపోసికొనుచు భదర్ము 

చేసికొనెను. 

యోహాను 15:7 => నాయందు మీరును మీయందు నా మాటలును నిలిచియుండినయెడల మీకేది 

యిషట్మో అడుగుడి, అది మీకు అనుగర్హింపబడును. 

2 తిమోతి 1:13 => కీర్సుత్యేసునందుంచవలసిన విశావ్స పేర్మలు కలిగినవాడవై, నీవు నావలన 

వినిన హితవాకయ్ పర్మాణమును గైకొనుము; 

వచనము 8 

దాని గొపప్ చేసినయెడల అది నినున్ హెచిచ్ంచును. దాని కౌగిలించినయెడల అది నీకు ఘనతను 

తెచుచ్ను. 

సామెతలు 1:22 => ఎటల్నగా, జాఞ్నము లేనివారలారా, మీరెనాన్ళుల్ జాఞ్నము లేనివారుగా 

ఉండగోరుదురు? అపహాసకులారా, మీరెనాన్ళుల్ అపహాసయ్ము చేయుచు ఆనందింతురు? 

బుదిధ్హీనులారా, మీరెనాన్ళుల్ జాఞ్నమును అసహియ్ంచుకొందురు?  

సామెతలు 1:23 => నా గదిద్ంపు విని తిరుగుడి ఆలకించుడి నా ఆతమ్ను మీమీద కుమమ్రించుదును 

నా ఉపదేశమును మీకు తెలిపెదను. 

సామెతలు 2:2 => జాఞ్నమునకు నీ చెవియొగిగ్ హృదయపూరవ్కముగా వివేచన నభయ్సించినయెడల 
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సామెతలు 2:3 => తెలివికై మొఱఱ్పెటిట్నయెడల వివేచనకై మనవిచేసినయెడల 

సామెతలు 2:4 => వెండిని వెదకినటుల్ దాని వెదకినయెడల దాచబడిన ధనమును వెదకినటుల్ దాని 

వెదకినయెడల 

సామెతలు 3:13 => జాఞ్నము సంపాదించినవాడు ధనుయ్డు వివేచన కలిగిన నరుడు ధనుయ్డు. 

సామెతలు 3:14 => వెండి సంపాదించుటకంటె జాఞ్నము సంపాదించుట మేలు అపరంజి 

సంపాదించుటకంటె జాఞ్నలాభము నొందుట మేలు. 

సామెతలు 3:15 => పగడములకంటె అది పిర్యమైనది నీ యిషట్వసుత్వులనిన్యు దానితో 

సమానములు కావు. 

సామెతలు 3:16 => దాని కుడిచేతిలో దీరాఘ్యువును దాని యెడమచేతిలో ధనఘనతలును ఉనన్వి. 

సామెతలు 3:17 => దాని మారగ్ములు రమయ్మారగ్ములు దాని తోర్వలనిన్యు కేష్మకరములు. 

సామెతలు 3:18 => దాని నవలంబించువారికి అది జీవవృక్షము దాని పటుట్కొనువారందరు 

ధనుయ్లు. 

సామెతలు 8:5 => జాఞ్నము లేనివారలారా, జాఞ్నము ఎటిట్దైనది తెలిసికొనుడి బుదిధ్హీనులారా, బుదిధ్ 

యెటిట్దైనది యోచించి చూడుడి. 

సామెతలు 17:16 => బుదిధ్హీనుని చేతిలో జాఞ్నము సంపాదించుటకు సొముమ్ండనేల? వానికి బుదిధ్ 

లేదుగదా? 

సామెతలు 18:1 => వేరుండ గోరువాడు సేవ్చాఛ్నుసారముగా నడచువాడు అటిట్వాడు లెసైస్న 

జాఞ్నమునకు విరోధి. బుదిధ్హీనుడు వివేచనయందు సంతోషింపక 

సామెతలు 19:8 => బుదిధ్ సంపాదించుకొనువాడు తన పార్ణమునకు ఉపకారి వివేచనను లక్షయ్ము 

చేయువాడు మేలుపొందును. 

సామెతలు 23:23 => సతయ్మును అమిమ్వేయక దాని కొని యుంచుకొనుము జాఞ్నమును 

ఉపదేశమును వివేకమును కొని యుంచుకొనుము. 
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యాకోబు 1:5 => మీలో ఎవనికైనను జాఞ్నము కొదువగా ఉనన్యెడల అతడు దేవుని అడుగవలెను, 

అపుప్డది అతనికి అనుగర్హింపబడును. ఆయన ఎవనిని గదిద్ంపక అందరికిని ధారాళముగ 

దయచేయువాడు.  

2 దినవృతాత్ంతములు 34:2 => అతడు యెహోవా దృషిట్కి నీతి ననుసరించుచు, కుడికైనను 

ఎడమకైనను తొలగకుండ తన పితరుడైన దావీదు చూపిన పర్వరత్నకు సరిగా పర్వరిత్ంచెను. 

యోబు 23:11 => నా పాదములు ఆయన అడుగుజాడలు విడువక నడచినవి నేను ఇటు అటు 

తొలగక ఆయన మారగ్ము ననుసరించితిని. 

కీరత్నలు 44:18 => మా హృదయము వెనుకకు మరలిపోలేదు మా అడుగులు నీ మారగ్మును విడిచి 

తొలగిపోలేదు. 

కీరత్నలు 119:51 => గరివ్షుఠ్లు ననున్ మిగుల అపహసించిరి అయినను నీ ధరమ్శాసత్రమునుండి నేను 

తొలగకయునాన్ను.  

కీరత్నలు 119:157 => ననున్ తరుమువారును నా విరోధులును అనేకులు అయినను నీ 

నాయ్యశాసనములనుండి నేను తొలగకయునాన్ను. 

కీరత్నలు 90:12 => మాకు జాఞ్నహృదయము కలుగునటుల్గా చేయుము మా దినములు లెకిక్ంచుటకు 

మాకు నేరుప్ము. 

సామెతలు 8:11 => జాఞ్నము ముతయ్ములకనన్ శేర్షఠ్మైనది విలువగల సొతుత్లేవియు దానితో సాటి 

కావు. 

సామెతలు 11:9 => భకిత్హీనుడు తన నోటి మాటచేత తన పొరుగువారికి నాశనము తెపిప్ంచును 

తెలివిచేత నీతిమంతులు తపిప్ంచుకొందురు. 

సామెతలు 18:15 => జాఞ్నుల చెవి తెలివిని వెదకును వివేకముగల మనసుస్ తెలివిని 

సంపాదించును. 

పర్సంగి 2:13 => అంతట చీకటికంటె వెలుగు ఎంత పర్యోజనకరమో బుదిధ్హీనతకంటె జాఞ్నము 

అంత పర్యోజనకరమని నేను తెలిసికొంటిని. 
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లూకా 8:12 => తోర్వ పర్కక్నుండువారు, వారు వినువారు గాని నమిమ్ రక్షణ పొందకుండునటుల్ 

అపవాది వచిచ్ వారి హృదయములోనుండి వాకయ్మెతిత్కొని పోవును. 

2 దెసస్లోనీకయులకు 2:10 => దురీన్తిని పుటిట్ంచు సమసత్ మోసముతోను, నశించుచునన్ వారిలో 

సాతాను కనుపరచు బలమును అనుసరించి యుండును 

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

నినున్ గదిద్ంచినపుప్డు విసుకకుము 

వచనము 9 

అది నీ తలకు అందమైన మాలికకటుట్ను పర్కాశమానమైన కిరీటమును నీకు దయచేయును. 

సామెతలు 4:21 => నీ కనున్ల యెదుటనుండి వాటిని తొలగిపోనియయ్కుము నీ హృదయమందు 

వాటిని భదర్ము చేసికొనుము.  

సామెతలు 4:22 => దొరికినవారికి అవి జీవమును వారి సరవ్శరీరమునకు ఆరోగయ్మును ఇచుచ్ను. 

సామెతలు 2:10 => జాఞ్నము నీ హృదయమున జొచుచ్ను తెలివి నీకు మనోహరముగా నుండును 

సామెతలు 2:11 => బుదిధ్ నినున్ కాపాడును వివేచన నీకు కావలి కాయును. 

సామెతలు 2:12 => అది దుషు ట్ల మారగ్ము నుండియు మూరఖ్ముగా మాటలాడువారి చేతిలో 

నుండియు నినున్ రకిష్ంచును. 

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

2 దెసస్లోనీకయులకు 2:10 => దురీన్తిని పుటిట్ంచు సమసత్ మోసముతోను, నశించుచునన్ వారిలో 

సాతాను కనుపరచు బలమును అనుసరించి యుండును 

సామెతలు 2:11 => బుదిధ్ నినున్ కాపాడును వివేచన నీకు కావలి కాయును. 

సామెతలు 3:16 => దాని కుడిచేతిలో దీరాఘ్యువును దాని యెడమచేతిలో ధనఘనతలును ఉనన్వి. 

సామెతలు 6:21 => వాటిని ఎలల్పుప్డు నీ హృదయమునందు ధరించుకొనుము నీ మెడచుటుట్ వాటిని 

కటుట్కొనుము. 
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సామెతలు 7:4 => జాఞ్నముతో నీవు నాకు అకక్వనియు తెలివితో నీవు నాకు చెలికతెత్వనియు 

చెపుప్ము. 

సామెతలు 11:9 => భకిత్హీనుడు తన నోటి మాటచేత తన పొరుగువారికి నాశనము తెపిప్ంచును 

తెలివిచేత నీతిమంతులు తపిప్ంచుకొందురు. 

సామెతలు 19:8 => బుదిధ్ సంపాదించుకొనువాడు తన పార్ణమునకు ఉపకారి వివేచనను లక్షయ్ము 

చేయువాడు మేలుపొందును. 

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

మీ హృదయములకును మీ తలంపులకును కావలియుండును. 

వచనము 10 

నా కుమారుడా, నీవు ఆలకించి నా మాటల నంగీకరించినయెడల నీవు దీరాఘ్యుషమ్ంతుడవగుదువు. 

పర్సంగి 7:12 => జాఞ్నము ఆశర్యాసప్దము, దర్వయ్ము ఆశర్యాసప్దము; అయితే జాఞ్నము దాని 

పొందిన వారి పార్ణమును రకిష్ంచును; ఇదే జాఞ్నమువలన కలుగు లాభము. 

పర్సంగి 9:16 => కాగా నేనిటల్నుకొంటిని-బలముకంటె జాఞ్నము శేర్షఠ్మేగాని బీదవారి జాఞ్నము 

తృణీకరింపబడును, వారి మాటలు ఎవరును లక్షయ్ము చేయరు. 

పర్సంగి 9:17 => బుదిధ్హీనులలో ఏలువాని కేకలకంటె మెలల్గా వినబడిన జాఞ్నుల మాటలు 

శేర్షఠ్ములు. 

పర్సంగి 9:18 => యుదాధ్యుధములకంటె జాఞ్నము శేర్షఠ్ము; ఒక పాపాతుమ్డు అనేకమైన మంచి 

పనులను చెరుపును. 

మతత్యి 13:44 => పరలోకరాజయ్ము, పొలములో దాచబడిన ధనమును పోలియునన్ది. ఒక 

మనుషుయ్డు దాని కనుగొని దాచిపెటిట్, అది దొరికిన సంతోషముతో వెళి ల్, తనకు కలిగినదంతయు 

అమిమ్ ఆ పొలమును కొనును. 

మతత్యి 13:45 => మరియు పరలోకరాజయ్ము, మంచి ముతయ్ములను కొన వెదకుచునన్ వరత్కుని 

పోలియునన్ది. 
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మతత్యి 13:46 => అతడు అమూలయ్మైన యొక ముతయ్మును కనుగొని, పోయి తనకు 

కలిగినదంతయు అమిమ్ దాని కొనును. 

లూకా 10:42 => మరియ ఉతత్మమైనదానిని ఏరప్రచుకొనెను, అది ఆమె యొదద్నుండి 

తీసివేయబడదని ఆమెతో చెపెప్ను. 

ఫిలిపీప్యులకు 3:8 => నిశచ్యముగా నా పర్భువైన యేసుకీర్సుత్నుగూరిచ్న అతిశేర్షఠ్మైన జాఞ్నము 

నిమితత్మై సమసత్మును నషట్ముగా ఎంచుకొనుచునాన్ను. 

సామెతలు 16:16 => అపరంజిని సంపాదించుటకంటె జాఞ్నమును సంపాదించుట ఎంతో శేర్షఠ్ము 

వెండిని సంపాదించుటకంటె తెలివిని సంపాదించుట ఎంతో మేలు. 

సామెతలు 21:6 => అబదధ్ములాడి ధనము సంపాదించుకొనుట ఊపిరితో సాటి, దానిని కోరువారు 

మరణమును కోరుకొందురు. 

కీరత్నలు 49:16 => ఒకడు ధనసంపనున్డైనపుప్డు వాని యింటి ఘనత విసత్రించునపుప్డు 

భయపడకుము. 

కీరత్నలు 49:17 => వాడు చనిపోవునపుప్డు ఏమియు కొనిపోడు వాని ఘనత వానివెంట దిగదు. 

కీరత్నలు 49:18 => నీకు నీవే మేలు చేసికొంటివని మనుషుయ్లు నినున్ సుత్తించినను తన 

జీవితకాలమున నొకడు తనున్ పొగడుకొనినను  

కీరత్నలు 49:19 => అతడు తన పితరుల తరమునకు టొరవలెను వారు మరి ఎనన్డును 

వెలుగుచూడరు. 

కీరత్నలు 49:20 => ఘనత నొందియుండియు బుదిధ్హీనులైనవారు నశించు జంతువులను 

పోలియునాన్రు. 

పర్సంగి 2:4 => నేను గొపప్ పనులు చేయ బూనుకొంటిని, నాకొరకు ఇండుల్ కటిట్ంచుకొంటిని, 

దార్క్షతోటలు నాటించుకొంటిని. 

పర్సంగి 2:5 => నాకొరకు తోటలను శృంగార వనములను వేయించుకొని వాటిలో సకలవిధములైన 

ఫలవృక్షములను నాటించితిని. 

పర్సంగి 2:6 => వృక్షముల నారుమళల్కు నీరుపారుటకై నేను చెరువులు తర్వివ్ంచుకొంటిని. 
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పర్సంగి 2:7 => పనివారిని పని కతెత్లను సంపాదించుకొంటిని; నా యింట పుటిట్న దాసులు 

నాకుండిరి; యెరూషలేమునందు నాకు ముందుండిన వారందరికంటె ఎకుక్వగా పసుల మందలును 

గొఱఱ్ మేకల మందలును బహు విసాత్రముగా సంపాదించుకొంటిని. 

పర్సంగి 2:8 => నాకొరకు నేను వెండి బంగారములను, రాజులు సంపాదించు సంపదను, ఆ యా 

దేశములలో దొరుకు సంపతుత్ను కూరుచ్కొంటిని; నేను గాయకులను గాయకురాండర్ను 

మనుషుయ్లిచఛ్యించు సంపదలను సంపాదించుకొని బహుమంది ఉపపతున్లను ఉంచుకొంటిని. 

పర్సంగి 2:9 => నాకు ముందు యెరూషలేమునందునన్ వారందరికంటెను నేను ఘనుడనై అభివృదిధ్ 

నొందితిని; నా జాఞ్నము ననున్ విడిచిపోలేదు. 

పర్సంగి 4:8 => ఒంటరిగానునన్ ఒకడు కలడు, అతనికి జతగాడు లేడు కుమారుడు లేడు 

సహోదరుడు లేడు; అయినను అతడు ఎడతెగక కషట్పడును; అతని కనున్ ఐశవ్రయ్ముచేత 

తృపిత్పొందదు, అతడు సుఖమనునది నేనెరుగక ఎవరి నిమితత్ము కషట్పడుచునాన్నని అనుకొనడు; 

ఇదియు వయ్రథ్మైనదై బహు చింత కలిగించును. 

మారుక్ 8:36 => ఒకడు సరవ్లోకమును సంపాదించుకొని తన పార్ణమును పోగొటుట్కొనుట 

వానికేమి పర్యోజనము? 

మారుక్ 8:37 => మనుషుయ్డు తన పార్ణమునకు పర్తిగా ఏమి ఇయయ్గలుగును? 

లూకా 12:20 => అయితే దేవుడు వెఱి ఱ్వాడా, యీ రాతిర్ నీ పార్ణము నడుగుచునాన్రు; నీవు 

సిదధ్పరచినవి ఎవనివగునని ఆతనితో చెపెప్ను. 

కీరత్నలు 119:104 => నీ ఉపదేశమువలన నాకు వివేకము కలిగెను తపుప్మారగ్ములనిన్యు నా 

కసహయ్ములాయెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 1:10 => ఈ నీ గొపప్ జనమునకు నాయ్యము తీరచ్ శకిత్గలవాడెవడు? నేను 

ఈ జనులమధయ్ను ఉండి కారయ్ములను చకక్పెటుట్నటుల్ తగిన జాఞ్నమును తెలివిని నాకు 

దయచేయుము. 

యోబు 22:2 => నరులు దేవునికి పర్యోజనకారులగుదురా? కారు; బుదిధ్మంతులు తమమటుట్కు 

తామే పర్యోజనకారులై యునాన్రు 
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కీరత్నలు 90:12 => మాకు జాఞ్నహృదయము కలుగునటుల్గా చేయుము మా దినములు లెకిక్ంచుటకు 

మాకు నేరుప్ము. 

సామెతలు 4:23 => నీ హృదయములోనుండి జీవధారలు బయలుదేరును కాబటిట్ అనిన్టికంటె 

ముఖయ్ముగా నీ హృదయమును భదర్ముగా కాపాడుకొనుము 

సామెతలు 8:18 => ఐశవ్రయ్ ఘనతలును సిథ్రమైన కలిమియు నీతియు నాయొదద్ నునన్వి. 

సామెతలు 14:18 => జాఞ్నము లేనివారికి మూఢతవ్మే సావ్సథ్య్ము వివేకులు జాఞ్నమును కిరీటముగా 

ధరించుకొందురు. 

సామెతలు 18:15 => జాఞ్నుల చెవి తెలివిని వెదకును వివేకముగల మనసుస్ తెలివిని 

సంపాదించును. 

పర్సంగి 1:13 => ఆకాశముకిర్ంద జరుగునది అంతటిని జాఞ్నముచేత విచారించి గర్హించుటకై నా 

మనసుస్ నిలిపితిని; వారు దీనిచేత అభాయ్సము నొందవలెనని దేవుడు మానవులకు ఏరాప్టుచేసిన 

పర్యాసము బహు కఠినమైనది. 

రోమీయులకు 2:10 => సత  కిర్య చేయు పర్తివానికి, మొదట యూదునికి గీర్సు దేశసుథ్నికి కూడ, 

మహిమయు ఘనతయు సమాధానమును కలుగును. 

వచనము 11 

జాఞ్నమారగ్మును నేను నీకు బోధించియునాన్ను యథారథ్మారగ్ములో నినున్ నడిపించియునాన్ను. 

సామెతలు 3 : 3 5 = > జాఞ్నులు ఘనతను సవ్ తంతిర్ంచుకొందురు . బుదిధ్హీనులు 

అవమానభరితులగుదురు. 

సామెతలు 22:4 => యెహోవాయందు భయభకుత్లు కలిగియుండుట వినయమునకు పర్తిఫలము 

ఐశవ్రయ్మును ఘనతయు జీవమును దానివలన కలుగును. 

1 సమూయేలు 2:30 => నీ యింటి వారును నీ పితరుని యింటివారును నా సనిన్ధిని యాజ 

కతవ్ము జరిగించుదురని యెహోవా ఆజఞ్ యిచిచ్యునన్ను ఇపుప్డు అది నా మనసుస్నకు కేవలము 

పర్తికూలమాయెనని ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డు. కావున యెహోవా 
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వాకుక్ ఏదనగా ననున్ ఘనపరచువారిని నేను ఘనపరచుదును. ననున్ తృణీకరించువారు 

తృణీకారమొందుదురు. 

1 రాజులు 3:5 => గిబియోనులో యెహోవా రాతిర్వేళ సవ్పన్మందు సొలొమోనునకు పర్తయ్క్షమై నేను 

నీకు దేనినిచుచ్ట నీకిషట్మో దాని నడుగుమని దేవుడు అతనితో సెలవియయ్గా 

1 రాజులు 3:6 => సొలొమోను ఈలాగు మనవి చేసెను నీ దాసుడును నా తండిర్యునైన దావీదు నీ 

దృషిట్కి అనుకూలముగా సతయ్మును నీతిని అనుసరించి యథారథ్మైన మనసు గలవాడై పర్వరిత్ంచెను 

గనుక నీవు అతనియెడల పరిపూరణ్ కటాక్షమగుపరచి, యీ దినమున నునన్టుల్గా అతని 

సింహాసనముమీద అతని కుమారుని కూరుచ్ండబెటిట్ అతనియందు మహాకృపను చూపియునాన్వు. 

1 రాజులు 3:7 => నా దేవా యెహోవా, నీవు నా తండిర్యైన దావీదునకు బదులుగా నీ దాసుడనైన 

ననున్ రాజుగా నియమించియునాన్వు; అయితే నేను బాలుడను, కారయ్ములు జరుపుటకు నాకు బుదిధ్ 

చాలదు; 

1 రాజులు 3:8 => నీ దాసుడనైన నేను నీవు కోరుకొనిన జనుల మధయ్ ఉనాన్ను; వారు 

విసత్రించియునన్ందున వారిని లెకక్ పెటుట్టయు వారి విశాలదేశమును తనకీ చేయుటయు అసాధయ్ము. 

1 రాజులు 3:9 => ఇంత గొపప్దైన నీ జనమునకు నాయ్యము తీరచ్గలవాడు ఎవవ్డు? కాబటిట్ నేను 

మంచి చెడ డ్లు వివేచించి నీ జనులకు నాయ్యము తీరుచ్నటుల్ నీ దాసుడనైన నాకు వివేకముగల 

హృదయము దయచేయుము. 

1 రాజులు 3:10 => సొలొమోను చేసిన యీ మనవి పర్భువునకు అనుకూలమాయెను గనుక 

1 రాజులు 3:11 => దేవుడు అతనికి ఈలాగు సెలవిచెచ్ను దీరాఘ్యువునైనను ఐశవ్రయ్మునైనను నీ 

శతుర్వుల పార్ణమునైనను అడుగక, నాయ్యములను గర్హించుటకు వివేకము అనుగర్హించుమని నీవు 

అడిగితివి. 

1 రాజులు 3:12 => నీవు ఈలాగున అడిగినందున నీ మనవి ఆలకించుచునాన్ను; బుదిధ్ వివేకములు 

గల హృదయము నీకిచుచ్చునాన్ను; పూరివ్కులలో నీవంటివాడు ఒకడును లేడు, ఇకమీదట 

నీవంటివాడొకడును ఉండడు. 
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1 రాజులు 3:13 => మరియు నీవు ఐశవ్రయ్మును ఘనతను ఇమమ్ని అడుగకపోయినను నేను 

వాటినికూడ నీకిచుచ్చునాన్ను; అందువలన నీ దినములనిన్టను రాజులలో నీవంటివాడొకడైనను 

నుండడు. 

దానియేలు 12:3 => బుదిధ్మంతులైతే ఆకాశమండలములోని జోయ్తులను పోలినవారై 

పర్కాశించెదరు. నీతిమారగ్ము ననుసరించి నడుచుకొనునటుల్ ఎవరు అనేకులను తిర్పుప్దురో వారు 

నక్షతర్మువలె నిరంతరమును పర్కాశించెదరు. 

సామెతలు 14:29 => దీరఘ్శాంతము గలవాడు మహా వివేకి ముంగోపి మూఢతవ్మును 

బహుమానముగా పొందును. 

పర్సంగి 8:1 => జాఞ్నులతో సములైనవారెవరు? జరుగువాటి భావమును ఎరిగినవారెవరు? 

మనుషుయ్ల జాఞ్నము వారి ముఖమునకు తేజసుస్నిచుచ్ను, దానివలన వారి మోటుతనము 

మారచ్బడును. 

యాకోబు 1:4 => మీరు సంపూరుణ్లును , అనూనాంగులును ,ఏ విషయములోనైనను 

కొదువలేనివారునై యుండునటుల్ ఓరుప్ తన కిర్యను కొనసాగింపనీయుడి.  

వచనము 12 

నీవు నడచునపుప్డు నీ అడుగు ఇరుకున పడదు. నీవు పరుగెతుత్నపుప్డు నీ పాదము తొటిర్లల్దు. 

సామెతలు 1:9 => అవి నీ తలకు సొగసైన మాలికయు నీ కంఠమునకు హారములునై యుండును 

సామెతలు 3:22 => అవి నీకు జీవముగాను నీ మెడకు అలంకారముగాను ఉండును  

1 తిమోతి 2:9 => మరియు సతరీలును అణుకువయు సవ్సథ్బుదిధ్యు గలవారై యుండి, తగుమాతర్పు 

వసత్రములచేతనేగాని జడలతోనైనను బంగారముతోనైనను ముతయ్ములతోనైనను మిగుల వెలగల 

వసత్రములతోనైనను అలంకరించుకొనక, 

1 తిమోతి 2:10 => దైవభకిత్ గలవారమని చెపుప్కొను సతరీలకు తగినటుట్గా సత కిర్యలచేత తముమ్ను 

తాము అలంకరించుకొనవలెను. 
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1 పేతురు 3:4 => సాధువైనటిట్యు, మృదువైనటిట్యునైన గుణమను అక్షయాలంకారము గల మీ 

హృదయపు అంతరంగ సవ్భావము మీకు అలంకారముగా ఉండవలెను; అది దేవుని దృషిట్కి మిగుల 

విలువగలది. 

సామెతలు 16:31 => నెరసిన వెండుర్కలు సొగసైన కిరీటము అవి నీతిపర్వరత్న గలవానికి 

కలిగియుండును. 

యెషయా 28:5 => ఆ దినమున సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా శేషించిన తన పర్జలకు తానే 

భూషణ కిరీటముగా నుండును సౌందరయ్ముగల మకుటముగా నుండును. 

హెబీర్యులకు 2:7 => నీవు దేవదూతలకంటె వానిని కొంచెము తకుక్వవానిగా చేసితివి 

మహిమాపర్భావములతో వానికి కిరీటము ధరింపజేసితివి నీచేతి పనులమీద వానికధికారము 

అనుగర్హించితివి వాని పాదములకిర్ంద సమసత్మును ఉంచితివి. 

హెబీర్యులకు 2:8 => ఆయన సమసత్మును లోపరచినపుప్డు వానికి లోపరచకుండ దేనిని 

విడిచిపెటట్లేదు. పర్సుత్తమందు మనము సమసత్మును వానికి లోపరచబడుట ఇంకను చూడలేదు గాని  

హెబీర్యులకు 2:9 => దేవుని కృపవలన ఆయన పర్తి మనుషుయ్ని కొరకు మరణము 

అనుభవించునటుల్, దూతలకంటె కొంచెము తకుక్వవాడుగా చేయబడిన యేసు మరణము 

పొందినందున, మహిమాపర్భావములతో కిరీటము ధరించినవానిగా ఆయనను చూచుచునాన్ము 

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

పొందుదురు. 

పర్కటన 3:21 => నేను జయించి నా తండిర్తో కూడ ఆయన సింహాసనమునందు కూరుచ్ండియునన్ 

పర్కారము జయించువానిని నాతోకూడ నా సింహాసనమునందు కూరుచ్ండనిచెచ్దను. 

పర్సంగి 8:1 => జాఞ్నులతో సములైనవారెవరు? జరుగువాటి భావమును ఎరిగినవారెవరు? 

మనుషుయ్ల జాఞ్నము వారి ముఖమునకు తేజసుస్నిచుచ్ను, దానివలన వారి మోటుతనము 

మారచ్బడును. 

యెహెజేక్లు 16:11 => మరియు ఆభరణములచేత నినున్ అలంకరించి నీచేతులకు కడియములు 

పెటిట్ నీ మెడకు గొలుసు తగిలించి 
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1 దెసస్లోనీకయులకు 2:19 => ఏలయనగా మా నిరీక్షణయైనను ఆనందమైనను అతిశయ 

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

2 తిమోతి 4:8 => ఇకమీదట నా కొరకు నీతికిరీటముంచబడియునన్ది. ఆ దినమందు నీతిగల 

నాయ్యాధిపతియైన పర్భువు అది నాకును , నాకు మాతర్మే కాకుండ తన పర్తయ్క్షతను 

అపేకిష్ంచువారికందరికిని అనుగర్హించును. 

వచనము 13 

ఉపదేశమును విడిచిపెటట్క దాని గటిట్గా పటుట్కొనుము అది నీకు జీవము గనుక దాని 

పొందియుండుము 

సామెతలు 8:10 => వెండికి ఆశపడక నా ఉపదేశము అంగీకరించుడి మేలిమి బంగారు నాశింపక 

తెలివినొందుడి. 

సామెతలు 19:20 => నీవు ముందుకు జాఞ్నివగుటకై ఆలోచన విని ఉపదేశము అంగీకరించుము. 

యోబు 22:22 => ఆయన నోటి ఉపదేశమును అవలంబించుము ఆయన మాటలను నీ 

హృదయములో ఉంచుకొనుము. 

యిరిమ్యా 9:20 => సతరీలారా, యెహోవా మాట వినుడి మీరు చెవియొగిగ్ ఆయన నోటిమాట 

ఆలకించుడి, మీ కుమారెత్లకు రోదనము చేయ నేరుప్డి, ఒకరికొకరు అంగలారుప్ విదయ్ నేరుప్డి. 

యోహాను 3:32 => తాను కనన్వాటిని గూరిచ్యు వినన్వాటిని గూరిచ్యు సాక్షయ్మిచుచ్ను; ఆయన 

సాక్షయ్ము ఎవడును అంగీకరింపడు. 

యోహాను 3:33 => ఆయన సాక్షయ్ము అంగీకరించినవాడు దేవుడు సతయ్వంతుడను మాటకు 

ముదర్వేసియునాన్డు.  

1 దెసస్లోనీకయులకు 2:13 => ఆ హేతువుచేతను, మీరు దేవునిగూరిచ్న వరత్మాన వాకయ్ము 

మావలన అంగీకరించినపుప్డు, మనుషుయ్ల వాకయ్మని యెంచక అది నిజముగా ఉనన్టుట్ దేవుని 

వాకయ్మని దానిని అంగీకరించితిరి గనుక మేమును మానక దేవునికి కృతజఞ్తాసుత్తులు 

చెలిల్ంచుచునాన్ము. ఆ వాకయ్మే విశావ్సులైన మీలో కారయ్సిదిధ్ కలుగజేయుచునన్ది. 
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1 తిమోతి 1:15 => పాపులను రకిష్ంచుటకు కీర్సుత్యేసు లోకమునకు వచెచ్నను వాకయ్ము 

నమమ్తగినదియు పూరాణ్ంగీకారమునకు యోగయ్మైనదియునైయునన్ది. అటిట్ వారిలో నేను పర్ధానుడను. 

సామెతలు 3:2 => అవి దీరాఘ్యువును సుఖజీవముతో గడచు సంవతస్రములను శాంతిని నీకు 

కలుగజేయును. 

సామెతలు 3:16 => దాని కుడిచేతిలో దీరాఘ్యువును దాని యెడమచేతిలో ధనఘనతలును ఉనన్వి. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 5:16 => నీ దేవుడైన యెహోవా నీకనుగర్హించు దేశములో నీవు 

దీరాఘ్యుషమ్ంతుడవై నీకు కేష్మమగునటుల్ నీ దేవుడైన యెహోవా నీకాజాఞ్పించినలాగున నీ తండిర్ని నీ 

తలిల్ని సనామ్నింపుము. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 6:2 => నీ దేవుడైన యెహోవాకు భయపడి, నేను నీకాజాఞ్పించు ఆయన 

కటట్డలనిన్యు ఆజఞ్లనిన్యు నీ జీవితదినములనిన్టను గైకొనుచు నీవు దీరాఘ్యుషమ్ంతుడవగునటుల్ 

మీరు సావ్ధీనపరచుకొనుటకు ఏరు దాటి వెళుల్చునన్ దేశమందు మీరు జరుపుకొనుటకు మీకు 

బోధింపవలెనని మీ దేవుడైన యెహోవా ఆజాఞ్పించిన ధరమ్మంతయు అనగా కటట్డలు విధులు ఇవే. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 11:21 => ఆలాగు చేసినయెడల యెహోవా మీ పితరులకిచెచ్దనని 

పర్మాణము చేసిన దేశమున మీ దినములును మీ సంతతివారి దినములును భూమికి పైగా ఆకాశము 

నిలుచునంతకాలము విసత్రించును. 

కీరత్నలు 119:9 => (బేత ) యౌవనసుథ్లు దేనిచేత తమ నడత శుదిధ్పరచుకొందురు? నీ 

వాకయ్మునుబటిట్ దానిని జాగర్తత్గా చూచుకొనుట చేతనే గదా? 

సామెతలు 4:22 => దొరికినవారికి అవి జీవమును వారి సరవ్శరీరమునకు ఆరోగయ్మును ఇచుచ్ను. 

సామెతలు 23:19 => నా కుమారుడా, నీవు విని జాఞ్నము తెచుచ్కొనుము నీ హృదయమును 

యథారథ్మైన తోర్వలయందు చకక్గా నడిపించుకొనుము. 

యిరిమ్యా 35:8 => కావున మా పితరుడైన రేకాబు కుమారుడగు యెహోనాదాబు మాకాజాఞ్పించిన 

సమసత్ విషయములలో అతని మాటనుబటిట్ మేముగాని మా భారయ్లుగాని మా కుమారులుగాని మా 

కుమారెత్లుగాని దార్కాష్రసము తార్గుటలేదు. 
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యోహాను 17:8 => నీవు నాకు అనుగర్హించినవనిన్యు నీవలననే కలిగినవని వారిపుప్డు 

ఎరిగియునాన్రు. 

వచనము 14 

భకిత్హీనుల తోర్వను చేరకుము దుషు ట్ల మారగ్మున నడువకుము. 

సామెతలు 4:4 => ఆయన నాకు బోధించుచు నాతో ఇటల్నెను నీ హృదయము పటుట్దలతో నా 

మాటలను పటుట్కొననిముమ్ నా ఆజఞ్లను గైకొనినయెడల నీవు బర్తుకుదువు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 4:5 => నా దేవుడైన యెహోవా నాకాజాఞ్పించినటుల్ మీరు 

సావ్ధీనపరచుకొనబోవు దేశమున మీరాచరింపవలసిన కటట్డలను విధులను మీకు నేరిప్తిని. 

1 సమూయేలు 12:24 => ఆయన మీకొరకు ఎనిన్ గొపప్ కారయ్ములను చేసెనో అది మీరు 

తలంచుకొని, మీరు యెహోవా యందు భయభకుత్లు కలిగి, నిషక్పటులై పూరణ్హృదయముతో 

ఆయనను సేవించుట ఆవశయ్కము. 

పర్సంగి 12:9 => పర్సంగి జాఞ్నియై యుండెను అతడు జనులకు జాఞ్నము బోధించెను; అతడు 

ఆలోచించి సంగతులు పరిశీలించి అనేక సామెతలను అనుకర్మపరచెను. 

సామెతలు 8:6 => నేను శేర్షఠ్మైన సంగతులను చెపెప్దను వినుడి నా పెదవులు యథారథ్మైన 

మాటలు పలుకును  

సామెతలు 8:9 => అవియనిన్యు వివేకికి తేటగాను తెలివినొందినవారికి యథారథ్ముగాను ఉనన్వి. 

సామెతలు 8:20 => నీతిమారగ్మునందును నాయ్యమారగ్ములయందును నేను నడచుచునాన్ను. 

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

నీతిమారగ్ములలో ననున్ నడిపించుచునాన్డు. 

కీరత్నలు 25:4 => యెహోవా, నీ మారగ్ములను నాకు తెలియజేయుము నీ తోర్వలను నాకు 

తేటపరచుము. 

కీరత్నలు 25:5 => ననున్ నీ సతయ్ము ననుసరింపజేసి నాకు ఉపదేశము చేయుము. నీవే నా 

రక్షణకరత్వైన దేవుడవు దినమెలల్ నీకొరకు కనిపెటుట్చునాన్ను.  
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:10 => అతని తేరిచూచి సమసత్ కపటముతోను సమసత్ దురామ్రగ్ముతోను 

నిండినవాడా, అపవాది కుమారుడా, సమసత్ నీతికి విరోధీ, నీవు పర్భువు యొకక్ తినన్ని మారగ్ములు 

చెడగొటుట్ట మానవా?  

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

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

యెహోవా నా యజమానుని బంధువుల యింటికి ననున్ నడిపించెననెను 

ఆదికాండము 24:48 => నా తలవంచి యెహోవాకు మొర్కిక్, అబార్హామను నా యజమానుని 

దేవుడైన యెహోవాను సోత్తర్ము చేసితిని; ఏలయనగా ఆయన నా యజమానుని యొకక్ సహోదరుని 

కుమారెత్ను అతని కుమారునికి తీసికొనునటుల్ సరియైన మారగ్మందు ననున్ నడిపించెను. 

1 సమూయేలు 12:23 => నా మటుట్కు నేను మీ నిమితత్ము పార్రథ్న చేయుట మానుటవలన 

యెహోవాకు విరోధముగ పాపము చేసినవాడనగుదును. అది నాకు దూరమగును గాక. కాని శేర్షఠ్మైన 

చకక్ని మారగ్మును మీకు బోధింతును. 

కీరత్నలు 119:35 => నీ ఆజఞ్ల జాడను చూచి నేను ఆనందించుచునాన్ను దానియందు ననున్ 

నడువజేయుము. 

సామెతలు 9:6 => ఇక జాఞ్నము లేనివారై యుండక బర్దుకుడి తెలివి కలుగజేయు మారగ్ములో 

చకక్గా నడువుడి. 

వచనము 15 

దానియందు పర్వేశింపక తపిప్ంచుకొని తిరుగుము. దానినుండి తొలగి సాగిపొముమ్. 

సామెతలు 6:22 => నీవు తోర్వను వెళుల్నపుప్డు అది నినున్ నడిపించును నీవు పండుకొనునపుప్డు 

అది నినున్ కాపాడును. నీవు మేలుకొనునపుప్డు అది నీతో ముచచ్టించును.  

2 సమూయేలు 22:37 => నా పాదములకు చోటు విశాలపరచుదువు నా చీలమండలు బెణకలేదు. 

యోబు 18:7 => వారి పటుతవ్ముగల నడకలు అడ డ్గింపబడును వారి సవ్కీయాలోచన వారిని 

కూలుచ్ను. 
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యోబు 18:8 => వారు వాగురలమీద నడచువారు తమ కాళేల్ వారిని వలలోనికి నడిపించును. 

కీరత్నలు 18:36 => నా పాదములకు చోటు విశాలపరచితివి నా చీలమండలు బెణకలేదు.  

సామెతలు 4:19 => భకిత్హీనుల మారగ్ము గాఢాంధకారమయము తాము దేనిమీద పడునది వారికి 

తెలియదు. 

సామెతలు 3:23 => అపుప్డు నీ మారగ్మున నీవు సురకిష్తముగా నడిచెదవు నీ పాదము ఎపుప్డును 

తొటిర్లల్దు. 

కీరత్నలు 91:11 => నీ మారగ్ములనిన్టిలో నినున్ కాపాడుటకు ఆయన నినున్గూరిచ్ తన దూతలను 

ఆజాఞ్పించును 

కీరత్నలు 91:12 => నీ పాదములకు రాయి తగులకుండ వారు నినున్ తమచేతులమీద ఎతిత్ 

పటుట్కొందురు 

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

తొటిర్లుల్టకు కారణమేమియులేదు 

యిరిమ్యా 31:9 => వారు ఏడుచ్చు వచెచ్దరు, వారు ననున్ పార్రిథ్ంచుచుండగా నేను వారిని 

నడిపించుదును, వారు తొటిర్లల్కుండ చకక్గాపోవు బాటను నీళల్ కాలువలయొదద్ వారిని నడిపింతును. 

ఇశార్యేలునకు నేను తండిర్ని కానా? ఎఫార్యిము నా జేయ్షఠ్ కుమారుడు కాడా? 

యోహాను 11:9 => అందుకు యేసు పగలు పండెర్ండు గంటలునన్వి గదా, ఒకడు పగటివేళ 

నడిచినయెడల ఈ లోకపు వెలుగును చూచును గనుక తొటుర్పడడు. 

యోహాను 11:10 => అయితే రాతిర్వేళ ఒకడు నడిచినయెడల వానియందు వెలుగులేదు గనుక 

వాడు తొటుర్పడునని చెపెప్ను. 

రోమీయులకు 9:32 => వారెందుకు అందుకొనలేదు? వారు విశావ్సమూలముగా కాక 

కిర్యలమూలముగా నైనటుల్ దానిని వెంటాడిరి.  

రోమీయులకు 9:33 => ఇదిగో నేను అడుడ్రాతిని అడుడ్బండను సీయోనులో సాథ్పించుచునాన్ను; 

ఆయనయందు విశావ్సముంచువాడు సిగుగ్పరచబడడు అని వార్యబడిన పర్కారము వారు అడుడ్రాయి 

తగిలి, తొటుర్పడిరి. 
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1 పేతురు 2:8 => కటుట్వారు వాకయ్మునకవిధేయులై తొటిర్లుల్చునాన్రు, దానికే వారు 

నియమింపబడిరి. 

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

అభయ్ంతరకారణమేదియు లేదు. 

1 యోహాను 2:11 => తన సహోదరుని దేవ్షించువాడు చీకటిలో ఉండి, చీకటిలో నడుచుచునాన్డు; 

చీకటి అతని కనున్లకు గుర్డిడ్తనము కలుగజేసెను గనుక తానెకక్డికి పోవుచునాన్డో అతనికి 

తెలియదు. 

సామెతలు 8:20 => నీతిమారగ్మునందును నాయ్యమారగ్ములయందును నేను నడచుచునాన్ను. 

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

అంతఃకరణమే సంకుచితమైయునన్ది. 

వచనము 16 

అటిట్వారు కీడుచేయనిది నిదిర్ంపరు ఎదుటివారిని పడదోర్యనిది వారికి నిదర్రాదు. 

సామెతలు 3:18 => దాని నవలంబించువారికి అది జీవవృక్షము దాని పటుట్కొనువారందరు 

ధనుయ్లు. 

సామెతలు 23:23 => సతయ్మును అమిమ్వేయక దాని కొని యుంచుకొనుము జాఞ్నమును 

ఉపదేశమును వివేకమును కొని యుంచుకొనుము. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:42 => వీరు అపొసత్లుల బోధయందును సహవాసమందును, రొటెట్ 

విరుచుటయందును పార్రథ్న చేయుటయందును ఎడతెగక యుండిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 11:23 => అతడు వచిచ్ దేవుని కృపను చూచి సంతోషించి, పర్భువును 

సిథ్రహృదయముతో హతుత్కొనవలెనని అందరిని హెచచ్రించెను. 

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

హెబీర్యులకు 2:1 => కావున మనము వినిన సంగతులను విడిచిపెటిట్ కొటుట్కొని పోకుండునటుల్ 

వాటియందు మరి విశేష జాగర్తత్ కలిగియుండవలెను. 
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పర్కటన 2:13 => సాతాను సింహాసనమునన్ సథ్లములో నీవు కాపురమునాన్వని నేనెరుగుదును. 

మరియు సాతాను కాపురమునన్ ఆ సథ్లములో, నాయందు విశావ్సియైయుండి ననున్గూరిచ్ సాకిష్యైన 

అంతిపయనువాడు మీ మధయ్ను చంపబడిన దినములలో నీవు నా నామము గటిట్గా చేపటిట్ నాయందలి 

విశావ్సమును విసరిజ్ంపలేదని నేనెరుగుదును 

పర్కటన 12:11 => వారు గొఱఱ్పిలల్ రకత్మును బటిట్యు, తామిచిచ్న సాక్షయ్మును బటిట్యు వానిని 

జయించియునాన్రు గాని, మరణము వరకు తమ పార్ణములను పేర్మించినవారు కారు.  

ఆదికాండము 32:26 => ఆయన తెలల్వారుచునన్ది గనుక ననున్ పోనిమమ్నగా అతడు నీవు ననున్ 

ఆశీరవ్దించితేనే గాని నినున్ పోనియయ్ననెను. 

పరమగీతము 3:4 => నేను వారిని విడిచి కొంచెము దూరము పోగా నా పార్ణపిర్యుడు 

నాకెదురుపడెను వదలిపెటట్క నేనతని పటుట్కొంటిని నా తలిల్ యింటికతని తోడుకొని వచిచ్తిని ననున్ 

కనినదాని యరలోనికి తోడుకొని వచిచ్తిని.  

లూకా 24:27 => మోషేయు సమసత్ పర్వకత్లును మొదలుకొని లేఖనములనిన్టిలో తనున్గూరిచ్న 

వచనముల భావము వారికి తెలిపెను. 

లూకా 24:28 => ఇంతలో తాము వెళుల్చునన్ గార్మము దగగ్రకు వచిచ్నపుప్డు ఆయన యింక 

కొంతదూరము వెళుల్నటుల్ అగపడగా 

లూకా 24:29 => వారు సాయంకాలము కావచిచ్నది, పొర్దుద్గుర్ంకినది, మాతోకూడ ఉండుమని 

చెపిప్, ఆయనను బలవంతముచేసిరి గనుక ఆయన వారితోకూడ ఉండుటకు లోపలికి వెళె ల్ను. 

యోహాను 4:39 => నేను చేసినవనిన్యు నాతో చెపెప్నని సాక్షయ్మిచిచ్న సతరీయొకక్ మాటనుబటిట్ ఆ 

ఊరిలోని సమరయులలో అనేకులు ఆయనయందు విశావ్సముంచిరి. 

యోహాను 4:40 => ఆ సమరయులు ఆయనయొదద్కు వచిచ్, తమయొదద్ ఉండుమని ఆయనను 

వేడుకొనిరి గనుక ఆయన అకక్డ రెండు దినములుండెను. 

యోహాను 4:41 => ఆయన మాటలు వినినందున ఇంకను అనేకులు నమిమ్ ఆ సతరీని చూచి ఇకమీదట 

నీవు చెపిప్న మాటనుబటిట్ కాక 
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యోహాను 4:42 => మామటుట్కు మేము విని, యీయన నిజముగా లోకరక్షకుడని తెలిసికొని 

నముమ్చునాన్మనిరి. 

సామెతలు 3:22 => అవి నీకు జీవముగాను నీ మెడకు అలంకారముగాను ఉండును  

దివ్తీయోపదేశకాండము 32:47 => ఇది మీకు నిరరథ్కమైన మాటకాదు, ఇది మీకు జీవమే. మరియు 

మీరు సావ్ధీనపరచుకొనుటకు యొరాద్నును దాటబోవుచునన్ దేశములో దీనినిబటిట్ మీరు 

దీరాఘ్యుషమ్ంతులగుదురు. 

పర్సంగి 7:12 => జాఞ్నము ఆశర్యాసప్దము, దర్వయ్ము ఆశర్యాసప్దము; అయితే జాఞ్నము దాని 

పొందిన వారి పార్ణమును రకిష్ంచును; ఇదే జాఞ్నమువలన కలుగు లాభము. 

యోహాను 6:68 => సీమోను పేతురు పర్భువా, యెవనియొదద్కు వెళుల్దుము? నీవే నితయ్జీవపు 

మాటలు గలవాడవు; 

యోబు 27:6 => నా నీతిని విడువక గటిట్గా పటుట్కొందును నా పర్వరత్న అంతటి విషయములో నా 

హృదయము ననున్ నిందింపదు. 

సామెతలు 6:23 => ఆజఞ్ దీపముగాను ఉపదేశము వెలుగుగాను ఉండును. శికాష్రథ్మైన గదిద్ంపులు 

జీవమారగ్ములు. 

సామెతలు 7:2 => నా ఆజఞ్లను నీవు మనసుస్న నుంచుకొనినయెడల నీ కనుపాపవలె నా 

ఉపదేశమును కాపాడినయెడల నీవు బర్దుకుదువు. 

సామెతలు 10:17 => ఉపదేశము నంగీకరించువాడు జీవమారగ్ములో ఉనాన్డు గదిద్ంపునకు 

లోబడనివాడు తోర్వ తపుప్ను. 

యెషయా 56:2 => నేను నియమించిన విశార్ంతిదినమును అపవితర్పరచకుండ దానిని 

అనుసరించుచు ఏ కీడు చేయకుండ తనచేతిని బిగబటుట్వాడు ధనుయ్డు ఆ పర్కారము చేసి దాని రూఢిగా 

గైకొను నరుడు ధనుయ్డు. 

యిరిమ్యా 6:8 => యెరూషలేమా, నేను నీయొదద్నుండి తొలగింపబడకుండునటుల్ను నేను నినున్ 

పాడైన నిరామ్నుషయ్ పర్దేశముగా చేయకుండునటుల్ను శిక్షకు లోబడుము. 
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యిరిమ్యా 8:5 => యెరూషలేము పర్జలు ఏల విశావ్సఘాతకులై నితయ్ము దోర్హము 

చేయుచునాన్రు? వారు మోసమును ఆశర్యము చేసికొని తిరిగిరామని యేల చెపుప్చునాన్రు? 

యోహాను 4:40 => ఆ సమరయులు ఆయనయొదద్కు వచిచ్, తమయొదద్ ఉండుమని ఆయనను 

వేడుకొనిరి గనుక ఆయన అకక్డ రెండు దినములుండెను. 

1 కొరిందీయులకు 15:2 => మీరు దానిని అంగీకరించితిరి, దానియందే నిలిచియునాన్రు. మీ 

విశావ్సము వయ్రథ్మైతేనేగాని, నేను ఏ ఉపదేశరూపముగా సువారత్ మీకు పర్కటించితినో ఆ 

ఉపదేశమును మీరు గటిట్గా పటుట్కొనియునన్యెడల ఆ సువారత్వలననే మీరు రక్షణ 

పొందువారైయుందురు. 

2 తిమోతి 1:13 => కీర్సుత్యేసునందుంచవలసిన విశావ్స పేర్మలు కలిగినవాడవై, నీవు నావలన 

వినిన హితవాకయ్ పర్మాణమును గైకొనుము; 

హెబీర్యులకు 6:18 => మనయెదుట ఉంచబడిన నిరీక్షణను చేపటుట్టకు శరణాగతులమైన మనకు 

బలమైన ధైరయ్ము కలుగునటుల్ పర్మాణము చేసి వాగాద్నమును దృఢపరచెను. 

వచనము 17 

కీడుచేత దొరికినదానిని వారు భుజింతురు బలాతాక్రముచేత దొరికిన దార్కాష్రసమును తార్గుదురు 

సామెతలు 1:10 => నా కుమారుడా, పాపులు నినున్ పేర్రేపింపగా ఒపప్కుము. 

సామెతలు 1:15 => నా కుమారుడా, నీవు వారి మారగ్మున పోకుము వారి తోర్వలయందు 

నడువకుండ నీ పాదము వెనుకకు తీసికొనుము. 

సామెతలు 2:11 => బుదిధ్ నినున్ కాపాడును వివేచన నీకు కావలి కాయును. 

సామెతలు 2:12 => అది దుషు ట్ల మారగ్ము నుండియు మూరఖ్ముగా మాటలాడువారి చేతిలో 

నుండియు నినున్ రకిష్ంచును. 

సామెతలు 9:6 => ఇక జాఞ్నము లేనివారై యుండక బర్దుకుడి తెలివి కలుగజేయు మారగ్ములో 

చకక్గా నడువుడి. 
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సామెతలు 13:20 => జాఞ్నుల సహవాసము చేయువాడు జాఞ్నము గలవాడగును. మూరు ఖ్ల 

సహవాసము చేయువాడు చెడిపోవును. 

కీరత్నలు 1:1 => దుషు ట్ల ఆలోచనచొపుప్న నడువకపాపుల మారగ్మున నిలువక అపహాసకులు 

కూరుచ్ండు చోటను కూరుచ్ండక 

కీరత్నలు 26:4 => పనికిమాలినవారితో నేను సాంగతయ్ము చేయను వేషధారులతో పొందుచేయను. 

కీరత్నలు 26:5 => దుషు ట్ల సంఘము నాకు అసహయ్ము భకిత్హీనులతో సాంగతయ్ము చేయను 

1 కొరిందీయులకు 15:33 => మోసపోకుడి. దుషట్సాంగతయ్ము మంచి నడవడిని చెరుపును. 

నిరగ్మకాండము 23:2 => దుషాక్రయ్ము జరిగించుటకై సమూహమును వెంబడించవదుద్, 

నాయ్యమును తిర్పిప్వేయుటకు సమూహముతో చేరి వాయ్జెయ్ములో సాక్షయ్ము పలుకకూడదు; 

నిరగ్మకాండము 23:7 => అబదధ్మునకు దూరముగా నుండుము ; నిరపరాధినైనను 

నీతిమంతునినైనను చంపకూడదు; నేను దుషు ట్ని నిరోద్షినిగా ఎంచను. 

యెహోషువ 23:7 => మీయొదద్ మిగిలియునన్ యీ జనుల సహవాసము చేయక వారి దేవతల 

పేళల్ను ఎతత్క వాటి తోడని పర్మాణము చేయక వాటిని పూజింపక వాటికి నమసక్రింపక 

యోబు 34:8 => అతడు చెడుతనము చేయువారికి చెలికాడాయెను భకిత్హీనులకు సహవాసి 

ఆయెను. 

సామెతలు 7:8 => సందెవేళ పొర్దుద్ గుర్ంకిన తరువాత చిమమ్చీకటిగల రాతిర్వేళ 

సామెతలు 7:25 => జార సతరీ మారగ్ములతటుట్ నీ మనసుస్ తొలగనియయ్కుము దారి తపిప్ అది నడచు 

తోర్వలలోనికి పోకుము.  

సామెతలు 12:11 => తన భూమిని సేదయ్పరచుకొనువానికి ఆహారము సమృదిధ్గా కలుగును 

వయ్రథ్మైనవాటిని అనుసరించువాడు బుదిధ్లేనివాడు. 

మతత్యి 26:41 => మీరు శోధనలో పర్వేశించకుండునటుల్ మెలకువగా ఉండి పార్రథ్న చేయుడి; ఆతమ్ 

సిదధ్మే గాని శరీరము బలహీనమని పేతురుతో చెపిప్ 

ఎఫెసీయులకు 5:11 => నిషఫ్లమైన అంధకార కిర్యలలో పాలివారై యుండక వాటిని ఖండించుడి. 
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వచనము 18 

పటట్పగలగువరకు వేకువ వెలుగు తేజరిలుల్నటుల్ నీతిమంతుల మారగ్ము అంతకంతకు తేజరిలుల్ను, 

సామెతలు 5:8 => జారసతరీ యుండు ఛాయకు పోక నీ మారగ్ము దానికి దూరముగా చేసికొనుము 

దాని యింటి వాకిటి దగగ్రకు వెళల్కుము. 

సామెతలు 6:5 => వేటకాని చేతినుండి లేడి తపిప్ంచుకొనునటుల్ను ఎరుకువాని చేతినుండి పకిష్ 

తపిప్ంచుకొనునటుల్ను తపిప్ంచుకొనుము. 

నిరగ్మకాండము 23:7 => అబదధ్మునకు దూరముగా నుండుము ; నిరపరాధినైనను 

నీతిమంతునినైనను చంపకూడదు; నేను దుషు ట్ని నిరోద్షినిగా ఎంచను. 

యోబు 11:14 => పాపము నీచేతిలోనుండుట చూచి నీవు దాని విడిచినయెడల నీ 

గుడారములలోనుండి దురామ్రగ్తను నీవు కొటిట్వేసినయెడల 

యోబు 22:23 => సరవ్శకుత్నివైపు నీవు తిరిగినయెడల నీ గుడారములలోనుండి దురామ్రగ్మును 

దూరముగా తొలగించినయెడల నీవు అభివృదిధ్ పొందెదవు. 

యెషయా 33:15 => నీతిని అనుసరించి నడచుచు యథారథ్ముగా మాటలాడుచు నిరబ్ంధనవలన 

వచుచ్ లాభమును ఉపేకిష్ంచుచు లంచము పుచుచ్కొనకుండ తనచేతులను మలుపుకొని హతయ్యను 

మాట వినకుండ చెవులు మూసికొని చెడుతనము చూడకుండ కనున్లు మూసికొనువాడు 

ఉనన్తసథ్లమున నివసించును.  

ఎఫెసీయులకు 5:11 => నిషఫ్లమైన అంధకార కిర్యలలో పాలివారై యుండక వాటిని ఖండించుడి. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 5:22 => పర్తి విధమైన కీడునకును దూరముగా ఉండుడి. 

కీరత్నలు 1:1 => దుషు ట్ల ఆలోచనచొపుప్న నడువకపాపుల మారగ్మున నిలువక అపహాసకులు 

కూరుచ్ండు చోటను కూరుచ్ండక 

సామెతలు 1:15 => నా కుమారుడా, నీవు వారి మారగ్మున పోకుము వారి తోర్వలయందు 

నడువకుండ నీ పాదము వెనుకకు తీసికొనుము. 

సామెతలు 7:8 => సందెవేళ పొర్దుద్ గుర్ంకిన తరువాత చిమమ్చీకటిగల రాతిర్వేళ 
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సామెతలు 7:25 => జార సతరీ మారగ్ములతటుట్ నీ మనసుస్ తొలగనియయ్కుము దారి తపిప్ అది నడచు 

తోర్వలలోనికి పోకుము.  

సామెతలు 9:6 => ఇక జాఞ్నము లేనివారై యుండక బర్దుకుడి తెలివి కలుగజేయు మారగ్ములో 

చకక్గా నడువుడి. 

సామెతలు 12:11 => తన భూమిని సేదయ్పరచుకొనువానికి ఆహారము సమృదిధ్గా కలుగును 

వయ్రథ్మైనవాటిని అనుసరించువాడు బుదిధ్లేనివాడు. 

మతత్యి 26:41 => మీరు శోధనలో పర్వేశించకుండునటుల్ మెలకువగా ఉండి పార్రథ్న చేయుడి; ఆతమ్ 

సిదధ్మే గాని శరీరము బలహీనమని పేతురుతో చెపిప్ 

వచనము 19 

భకిత్హీనుల మారగ్ము గాఢాంధకారమయము తాము దేనిమీద పడునది వారికి తెలియదు. 

సామెతలు 1:16 => కీడు చేయుటకై వారి పాదములు పరుగులెతుత్ను నరహతయ్ చేయుటకై వారు 

తవ్రపడుచుందురు. 

కీరత్నలు 36:4 => వాడు మంచముమీదనే పాపయోచనను యోచించును వాడు కానినడతలు 

నడచువాడు చెడుతనము వానికి అసహయ్ము కాదు.  

యెషయా 57:20 => భకిత్హీనులు కదలుచునన్ సముదర్మువంటివారు అది నిమమ్ళింపనేరదు దాని 

జలములు బురదను మైలను పైకివేయును.  

మీకా 2:1 => మంచములమీద పరుండి మోసపు కిర్యలు యోచించుచు దుషాక్రయ్ములు 

చేయువారికి శర్మ; ఆలాగు చేయుట వారి సావ్ధీనములో నునన్ది గనుక వారు పొర్దుద్ పొడవగానే 

చేయుదురు. 

లూకా 22:66 => ఉదయము కాగానే పర్జల పెదద్లును పర్ధానయాజకులును శాసుత్ర్లును సభకూడి, 

ఆయనను తమ మహా సభలోనికి తీసికొనిపోయి 
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యోహాను 18:28 => వారు కయపయొదద్నుండి అధికారమందిరమునకు యేసును తీసికొనిపోయిరి. 

అపుప్డు ఉదయమాయెను గనుక వారు మైలపడకుండ పసాక్ను భుజింపవలెనని 

అధికారమందిరములోనికి వెళల్లేదు. 

2 పేతురు 2:14 => వయ్భిచారిణిని చూచి ఆశించుచు పాపము మానలేని కనున్లు గలవారును, 

అసిథ్రులైనవారి మనసుస్లను మరులుకొలుప్చు లోభితవ్మందు సాధకము చేయబడిన హృదయము 

గలవారును, శాపగర్సుత్లునైయుండి, 

ఆదికాండము 19:4 => వారు పండుకొనకముందు ఆ పటట్ణసుథ్లు, అనగా సొదొమ మనుషుయ్లు, 

బాలురును వృదుధ్లును పర్జలందరును నలుదికుక్లనుండి కూడివచిచ్ ఆ యిలుల్ చుటట్వేసి 

ఆదికాండము 27:42 => రిబాక్ తన పెదద్కుమారుడైన ఏశావు మాటలనుగూరిచ్ వినినపుప్డు ఆమె 

తన చినన్ కుమారుడైన యాకోబును పిలువనంపి అతనితో ఇటల్నెను ఇదిగో నీ అనన్యైన ఏశావు నినున్ 

చంపెదనని చెపిప్ నినున్గూరిచ్ తనున్తాను ఓదారుచ్కొనుచునాన్డు. 

ఆదికాండము 34:25 => మూడవ దినమున వారు బాధపడుచుండగా యాకోబు కుమారులలో 

నిదద్రు, అనగా దీనా సహోదరులైన షిమోయ్నును లేవియు, తమ కతుత్లుచేతపటుట్కొని యెవరికి 

తెలియకుండ ఆ ఊరిమీద పడి పర్తి పురుషుని చంపిరి. 

నిరగ్మకాండము 1:22 => అయితే ఫరో హెబీర్యులలో పుటిట్న పర్తి కుమారుని నదిలో పారవేయుడి, 

పర్తి కుమారెత్ను బర్దుకనియుయ్డి అని తన జనులందరికి ఆజాఞ్పించెను. 

నిరగ్మకాండము 32:22 => అహరోను నా యేలినవాడా, నీ కోపము మండనియయ్కుము. ఈ పర్జలు 

దురామ్రుగ్లను మాట నీవెరుగుదువు. 

నాయ్యాధిపతులు 9:32 => కావున రాతిర్ నీవును నీతోనునన్ జనులును లేచి పొలములో మాటుగా 

నుండుడి, 

1 సమూయేలు 23:14 => అయితే దావీదు అరణయ్ములోని కొండసథ్లముల యందును, జీఫు అను 

అరణయ్మున ఒక పరవ్తమందును నివాసము చేయుచుండెను; సౌలు అనుదినము అతని వెదకినను 

దేవుడు సౌలు చేతికి అతని నపప్గించలేదు. 
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2 సమూయేలు 15:2 => ఉదయముననే లేచి బయలుదేరి పటట్ణముయొకక్ గుమమ్పు మారగ్మందు 

ఒక తటుట్న నిలిచి, రాజుచేత తీరుప్నొందుటకై వాయ్జెయ్మాడు వారెవరైనను వచిచ్యుండగా కనిపెటిట్ 

వారిని పిలిచి నీవు ఏ ఊరివాడవని యడుగుచుండెను నీ దాసుడనైన నేను ఇశార్యేలీయుల 

గోతర్ములలో ఫలానిదానికి చేరిన వాడనని వాడు చెపప్గా 

2 సమూయేలు 17:1 => దావీదు అలసటనొంది బలహీనముగా నునాన్డు గనుక 

ఎజార్ 4:23 => రాజైన అరత్హషసత్ పంపించిన యుతత్రము యొకక్ పర్తి రెహూమునకును షివుష్యికిని 

వీరి పక్షముగానునన్ వారికిని వినిపింపబడినపుప్డు వారు తవ్రగా యెరూషలేములోనునన్ 

యూదులయొదద్కు వచిచ్, బలవంతముచేతను అధికారముచేతను వారు పని ఆపునటుల్ చేయగా 

ఎసేత్రు 3:15 => అంచెవారు రాజాజఞ్చేత తవ్రపెటట్బడి బయలువెళి ల్రి. ఆ యాజఞ్ షూషను కోటలో 

ఇయయ్బడెను, దాని విని షూషను పటట్ణము కలతపడెను. అంతట రాజును హామానును విందుకు 

కూరుచ్ండిరి. 

ఎసేత్రు 5:14 => అతని భారయ్యైన జెరెషును అతని సేన్హితులందరును ఏబది మూరల ఎతుత్గల 

యొక ఉరికొయయ్ చేయించుము; దాని మీద మొరెద్కై ఉరితీయింపబడునటుల్ రేపు నీవు రాజుతో మనవి 

చేయుము; తరువాత నీవు సంతోషముగా రాజుతో కూడ విందునకు పోదువు అని అతనితో చెపిప్రి. ఈ 

సంగతి హామానునకు యుకత్ముగా కనబడినందున అతడు ఉరికొయయ్ యొకటి సిదధ్ము చేయించెను. 

యోబు 24:5 => అరణయ్ములోని అడవిగాడిదలు తిరుగునటుల్ బీదవారు తమ పనిమీద బయలుదేరి 

వేటను వెదకుదురు ఎడారిలో వారి పిలల్లకు ఆహారము దొరకును 

కీరత్నలు 26:10 => వారి చేతిలో దుషాక్రయ్ములు కలవు వారి కుడిచెయియ్ లంచములతో 

నిండియునన్ది. 

యెషయా 59:4 => నీతినిబటిట్ యెవడును సాక్షయ్ము పలుకడు సతయ్మునుబటిట్ యెవడును 

వాయ్జెయ్మాడడు అందరు వయ్రథ్మైనదాని నముమ్కొని మోసపుమాటలు పలుకుదురు చెడుగును గరభ్ము 

ధరించి పాపమును కందురు.  
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యిరిమ్యా 9:5 => సతయ్ము పలుకక పర్తివాడును తన పొరుగువానిని వంచించును, 

అబదధ్ములాడుట తమ నాలుకలకు అభాయ్సము చేసియునాన్రు, ఎదుటివాని తపుప్లు పటట్వలెనని 

పర్యాసపడుదురు. 

హోషేయ 7:6 => పొయియ్లో పడినటుట్ వారు తమ హృదయములను మాటులోనికి 

తెచుచ్కొనియునాన్రు; తమలో రొటెట్లు కాలుచ్వాడు రాతిర్యంతయు నిదర్పోయినను ఉదయమున 

పొయియ్ బహు మంటమండి కాలుచునన్ది. 

మీకా 7:3 => రెండుచేతులతోను కీడు చేయ పూనుకొందురు, అధిపతులు బహుమానము 

కోరుదురు, నాయ్యాధిపతులు లంచము పుచుచ్కొందురు, గొపప్వారు తమ మోసపు కోరికను 

తెలియజేయుదురు. ఆలాగున వారు ఏకపటుట్గానుండి దాని ముగింతురు. 

మతత్యి 27:1 => ఉదయమైనపుప్డు పర్ధానయాజకులును, పర్జల పెదద్లందరును యేసును 

చంపింపవలెనని ఆయనకు విరోధముగా ఆలోచన చేసి 

లూకా 11:24 => అపవితార్తమ్ యొక మనుషుయ్ని వదలిపోయిన తరువాత అది విశార్ంతి వెదకుచు 

నీరులేని చోటల్ తిరుగుచుండును. విశార్ంతి దొరకనందున నేను విడిచివచిచ్న నా యింటికి తిరిగి 

వెళుల్దుననుకొని 

యోహాను 13:30 => వాడు ఆ ముకక్ పుచుచ్కొని వెంటనే బయటికి వెళె ల్ను; అపుప్డు రాతిర్వేళ. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 23:15 => అయితే పౌలు మేనలుల్డు వారు పొంచియునాన్రని విని వచిచ్ 

కోటలో పర్వేశించి పౌలుకు ఆ సంగతి తెలిపెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 24:7 => తమరు విమరిశ్ంచినయెడల  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 25:2 => అపుప్డు పర్ధానయాజకులును యూదులలో ముఖుయ్లును 

పౌలుమీద తాము తెచిచ్న ఫిరాయ్దు సంగతి అతనికి తెలియజేసిరి. 

వచనము 20 

నా కుమారుడా, నా మాటలను ఆలకింపుము నా వాకయ్ములకు నీ చెవి యొగుగ్ము. 
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సామెతలు 9:17 => అది తెలివిలేని వాడొకడు వచుచ్ట చూచి దొంగిలించిన నీళుల్ తీపి చాటున తినిన 

భోజనము రుచి అని చెపుప్ను. 

సామెతలు 20:17 => మోసముచేసి తెచుచ్కొనన్ ఆహారము మనుషుయ్లకు బహు ఇంపుగా ఉండును 

పిమమ్ట వాని నోరు మంటితో నింపబడును. 

యోబు 24:5 => అరణయ్ములోని అడవిగాడిదలు తిరుగునటుల్ బీదవారు తమ పనిమీద బయలుదేరి 

వేటను వెదకుదురు ఎడారిలో వారి పిలల్లకు ఆహారము దొరకును 

యోబు 24:6 => పొలములో వారు తమకొరకు గడిడ్ కోసికొందురు దుషు ట్ల దార్క్షతోటలలో పరిగ 

ఏరుదురు. 

కీరత్నలు 14:4 => యెహోవాకు పార్రథ్న చేయక ఆహారము మింగునటుల్ నా పర్జలను మింగుచు 

పాపము చేయువారికందరికిని తెలివి లేదా? పాపము చేయువారు బహుగా భయపడుదురు. 

యిరిమ్యా 5:26 => నా జనులలో దుషు ట్లునాన్రు, పకుష్ల వేటకాండుర్ పొంచియుండునటుల్ వారు 

పొంచియుందురు వారు బోనులు పెటుట్దురు, మనుషుయ్లను పటుట్కొందురు. 

యిరిమ్యా 5:27 => పంజరము పిటట్లతో నిండియుండునటుల్ వారి యిండుల్ కపటముతో 

నిండియునన్వి, దానిచేతనే వారు గొపప్వారును ఐశవ్రయ్వంతులును అగుదురు. 

యిరిమ్యా 5:28 => వారు కొర్వివ్ బలిసియునాన్రు, అంతేకాదు అతయ్ధికమైన దుషాక్రయ్ములు 

చేయుచునాన్రు, తండిర్లేనివారు గెలువకుండునటుల్ వారి వాయ్జెయ్మును అనాయ్యముగా తీరుచ్దురు, 

దీనుల వాయ్జెయ్మును తీరుప్నకు రానియయ్రు. 

యెహెజేక్లు 22:25 => ఉగర్త దినమందు నీకు వరష్ము రాదు, అందులో పర్వకత్లు కుటర్ 

చేయుదురు, గరిజ్ంచుచుండు సింహము వేటను చీలుచ్నటుల్ వారు మనుషుయ్లను భకిష్ంతురు. సొతుత్లను 

దర్వయ్మును వారు పటుట్కొందురు, దానిలో చాలామందిని వారు విధవరాండుర్గా చేయుదురు, 

యెహెజేక్లు 22:26 => దాని యాజకులు నా ధరమ్శాసత్రమును నిరాకరించుదురు, నాకు 

పర్తిషిఠ్తములగు వసుత్వులను అపవితర్పరచుదురు, పర్తిషిఠ్తమైనదానికిని సాధారణమైనదానికిని 

భేదమెంచరు, పవితర్మేదో అపవితర్మేదో తెలిసికొనుటకు జనులకు నేరప్రు, నేను విధించిన 

విశార్ంతిదినములను ఆచరింపరు, వారి మధయ్ నేను దూషింపబడుచునాన్ను. 
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యెహెజేక్లు 22:27 => దానిలో అధిపతులు లాభము సంపాదించుటకై నరహతయ్ చేయుటలోను 

మనుషుయ్లను నశింపజేయుటలోను వేటను చీలుచ్ తోడేళల్వలె ఉనాన్రు. 

యెహెజేక్లు 22:28 => మరియు దాని పర్వకత్లు వయ్రథ్మైన దరశ్నములు కనుచు, యెహోవా 

ఏమియు సెలవియయ్నపుప్డు పర్భువైన యెహోవా యీలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డని చెపుప్చు, వటిట్ 

సోదెగాండర్యి జనులు కటిట్న మంటిగోడకు గచుచ్పూత పూయువారైయునాన్రు. 

యెహెజేక్లు 22:29 => మరియు సామానయ్ జనులు బలాతాక్రము చేయుచు దొంగిలించుదురు, 

వారు దీనులను దరిదుర్లను హింసించుదురు, అనాయ్యముగా వారు పరదేశులను బాధించుదురు. 

ఆమోసు 8:4 => దేశమందు బీదలను మింగివేయను దరిదుర్లను మాపివేయను కోరువారలారా, 

ఆమోసు 8:5 => తూము చినన్దిగాను రూపాయి యెకుక్వదిగాను చేసి, దొంగతార్సు చేసి, మనము 

ధానయ్మును అముమ్నటుల్ అమావాసయ్ యెపుప్డైపోవునో, మనము గోధుమలను అమమ్కము చేయునటుల్ 

విశార్ంతిదినము ఎపుప్డు గతించిపోవునో యని చెపుప్కొనువారలారా, 

ఆమోసు 8:6 => దరిదుర్లను వెండికి కొనునటుల్ను పాదరక్షలనిచిచ్ బీదవారిని కొనునటుల్ను 

చచుచ్ ధానయ్ ము ను మనము అముమ్ దము రం డ ని వి శార్ంతిది న మె పుప్ డై పో వునో అని 

చెపుప్కొనువారలారా, ఈ మాట ఆలకించుడి. 

మీకా 3:5 => ఆహారము నమలుచు, సమాధానమని పర్కటించువారును, ఒకడు తమ నోట 

ఆహారము పెటట్నియెడల అతనిమీద యుదధ్ము పర్కటించువారునై నా జనులను పొరపెటుట్ 

పర్వకత్లనుగూరిచ్ యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా 

మీకా 6:12 => వారిలోని ఐశవ్రయ్వంతులు ఎడతెగక బలాతాక్రము చేయుదురు, పటట్ణసుథ్లు 

అబదధ్మాడుదురు, వారి నోటిలోని నాలుక కపటముగా మాటలాడును. 

జెఫనాయ్ 3:3 => దాని మధయ్ దాని అధిపతులు గరజ్నచేయు సింహములు, దాని నాయ్యాధిపతులు 

రాతిర్యందు తిరుగులాడుచు తెలల్వారువరకు ఎరలో ఏమియు మిగులకుండ భకిష్ంచు తోడేళుల్.  

మతత్యి 23:14 => మీరందులో పర్వేశింపరు, పర్వేశించువారిని పర్వేశింపనియయ్రు. 
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యాకోబు 5:4 => ఇదిగో మీ చేలు కోసిన పనివారికియయ్క, మీరు మోసముగా బిగపటిట్న కూలి 

మొఱఱ్పెటుట్చునన్ది. మీ కోతవారి కేకలు సైనయ్ములకు అధిపతియగు పర్భువు యొకక్ చెవులలో 

చొచిచ్యునన్వి. 

యాకోబు 5:5 => మీరు భూమిమీద సుఖముగా జీవించి భోగాసకుత్లై వధ దినమునందు మీ 

హృదయములను పోషించుకొంటిరి. 

ఆదికాండము 27:42 => రిబాక్ తన పెదద్కుమారుడైన ఏశావు మాటలనుగూరిచ్ వినినపుప్డు ఆమె 

తన చినన్ కుమారుడైన యాకోబును పిలువనంపి అతనితో ఇటల్నెను ఇదిగో నీ అనన్యైన ఏశావు నినున్ 

చంపెదనని చెపిప్ నినున్గూరిచ్ తనున్తాను ఓదారుచ్కొనుచునాన్డు. 

1 సమూయేలు 20:24 => కాబటిట్ దావీదు పొలములో దాగుకొనెను; అమావాసయ్ వచిచ్నపుప్డు రాజు 

భోజనము చేయ కూరుచ్ండగా 

1 రాజులు 21:15 => నాబోతు రాతి దెబబ్లచేత మరణమాయెనని యెజెబెలు విని నాబోతు సజీవుడు 

కాడు, అతడు చనిపోయెను గనుక నీవు లేచి యెజెర్యేలీయుడైన నాబోతు కర్యమునకు 

నీకియయ్నొలల్కపోయిన అతని దార్క్షతోటను సావ్ధీనపరచుకొనుమని అహాబుతో చెపెప్ను. 

యోబు 34:7 => యోబువంటి మానవుడెవడు? అతడు మంచి నీళల్వలె తిరసాక్రమును పానము 

చేయుచునాన్డు. 

కీరత్నలు 73:6 => కావున గరవ్ము కంఠహారమువలె వారిని చుటుట్కొనుచునన్ది వసత్రమువలె వారు 

బలాతాక్రము ధరించుకొందురు. 

సామెతలు 13:2 => నోటి ఫలముచేత మనుషుయ్డు మేలు ననుభవించును విశావ్సఘాతకులు 

బలాతాక్రము చేత నశించుదురు. 

యెషయా 57:20 => భకిత్హీనులు కదలుచునన్ సముదర్మువంటివారు అది నిమమ్ళింపనేరదు దాని 

జలములు బురదను మైలను పైకివేయును.  

మీకా 7:3 => రెండుచేతులతోను కీడు చేయ పూనుకొందురు, అధిపతులు బహుమానము 

కోరుదురు, నాయ్యాధిపతులు లంచము పుచుచ్కొందురు, గొపప్వారు తమ మోసపు కోరికను 

తెలియజేయుదురు. ఆలాగున వారు ఏకపటుట్గానుండి దాని ముగింతురు. 
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వచనము 21 

నీ కనున్ల యెదుటనుండి వాటిని తొలగిపోనియయ్కుము నీ హృదయమందు వాటిని భదర్ము 

చేసికొనుము.  

2 సమూయేలు 23:4 => ఉదయకాలపు సూరోయ్దయ కాంతివలెను మబుబ్ లేకుండ ఉదయించిన 

సూరుయ్నివలెను వరష్ము కురిసినపిమమ్ట నిరమ్లమైన కాంతిచేత భూమిలోనుండి పుటిట్న లేత గడిడ్వలెను 

అతడు ఉండును. 

యోబు 11:17 => అపుప్డు నీ బర్దుకు మధాయ్హన్కాల తేజసుస్కంటె అధికముగా పర్కాశించును 

చీకటి కమిమ్నను అది అరుణోదయమువలె కాంతిగానుండును. 

యోబు 23:10 => నేను నడచుమారగ్ము ఆయనకు తెలియును ఆయన ననున్ శోధించిన తరువాత 

నేను సువరణ్మువలె కనబడుదును. 

కీరత్నలు 84:7 => వారు నానాటికి బలాభివృదిధ్నొందుచు పర్యాణము చేయుదురు వారిలో 

పర్తివాడును సీయోనులో దేవుని సనిన్ధిని కనబడును. 

హోషేయ 6:3 => యెహోవానుగూరిచ్న జాఞ్నము సంపాదించుకొందము రండి; యెహోవానుగూరిచ్న 

జాఞ్నము సంపాదించుకొనుటకు ఆయనను అనుసరించుదము రండి. ఉదయము తపప్క వచుచ్రీతిని 

ఆయన ఉదయించును; వరష్మువలె ఆయన మనయొదద్కు వచుచ్ను; భూమిని తడుపునటిట్ తొలకరి 

వరష్ము కడవరి వరష్మువలె ఆయన మనయొదద్కు వచుచ్ను. 

జెకరాయ్ 14:6 => యెహోవా, ఆ దినమున పర్కాశమానమగునవి సంకుచితములు కాగా వెలుగు 

లేకపోవును. 

జెకరాయ్ 14:7 => ఆ దినము పర్తేయ్కమైనదిగా ఉండును, అది యెహోవాకు తెలియబడిన దినము 

పగలు కాదు రాతిర్కాదు; అసత్మయకాలమున వెలుతురు కలుగును. 

మతత్యి 5:14 => మీరు లోకమునకు వెలుగైయునాన్రు; కొండమీదనుండు పటట్ణము మరుగై 

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

మహిమపరచునటుల్ వారి యెదుట మీ వెలుగు పర్కాశింపనియుయ్డి. 

మతత్యి 5:45 => ఆయన చెడ డ్వారి మీదను మంచివారి మీదను తన సూరుయ్ని ఉదయింపజేసి, 

నీతిమంతుల మీదను, అనీతిమంతుల మీదను వరష్ము కురిపించుచునాన్డు. 

యోహాను 8:12 => మరల యేసు నేను లోకమునకు వెలుగును, ననున్ వెంబడించువాడు చీకటిలో 

నడువక జీవపు వెలుగు గలిగియుండునని వారితో చెపెప్ను. 

2 కొరిందీయులకు 3:18 => మన మందరమును ముసుకులేని ముఖముతో పర్భువు యొకక్ 

మహిమను అదద్మువలె పర్తిఫలింపజేయుచు, మహిమనుండి అధిక మహిమను పొందుచు, పర్భువగు 

ఆతమ్చేత ఆ పోలికగానే మారచ్బడుచునాన్ము. 

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

2 పేతురు 1:19 => మరియు ఇంతకంటె సిథ్రమైన పర్వచన వాకయ్ము మనకునన్ది. తెలల్వారి 

వేకువచుకక్ మీ హృదయములలో ఉదయించువరకు ఆ వాకయ్ము చీకటిగల చోటున వెలుగిచుచ్ 

దీపమైనటుట్నన్ది; దానియందు మీరు లక్షయ్ముంచినయెడల మీకు మేలు. 

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

జాఞ్నమందును అభివృదిధ్ పొందుడి. ఆయనకు ఇపుప్డును యుగాంతదినము వరకును మహిమ 

కలుగును గాక. ఆమేన . 

పర్కటన 21:23 => ఆ పటట్ణములో పర్కాశించుటకై సూరుయ్డైనను చందుర్డైనను దానికకక్రలేదు; 

దేవుని మహిమయే దానిలో పర్కాశించుచునన్ది. గొఱఱ్పిలల్యే దానికి దీపము. 

పర్కటన 22:5 => రాతిర్ యికనెనన్డు ఉండదు; దీపకాంతి యైనను సూరయ్కాంతి యైనను 

వారికకక్రలేదు; దేవుడైన పర్భువే వారిమీద పర్కాశించును. వారు యుగయుగములు రాజయ్ము 

చేయుదురు. 

ఆదికాండము 6:9 => నోవహు వంశావళి యిదే. నోవహు నీతిపరుడును తన తరములో 

నిందారహితుడునై యుండెను. నోవహు దేవునితో కూడ నడచినవాడు. 
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ఆదికాండము 32:10 => నీవు నీ సేవకునికి చేసిన సమసత్మైన ఉపకారములకును సమసత్ 

సతయ్మునకును అపాతుర్డను, ఎటల్నగా నాచేతికఱఱ్తో మాతర్మే యీ యొరాద్ను దాటితిని; ఇపుప్డు నేను 

రెండు గుంపులైతిని. 

నిరగ్మకాండము 14:20 => అది ఐగుపీత్యుల సేనకు ఇశార్యేలీయుల సేనకు నడుమ పర్వేశించెను; 

అది మేఘము గనుక వారికి చీకటి కలిగెను గాని, రాతిర్ అది వీరికి వెలుగిచెచ్ను గనుక ఆ రాతిర్ 

అంతయు ఐగుపీత్యుల సేన ఇశార్యేలీయులను సమీపించలేదు 

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

పేర్మించువారు బలముతో ఉదయించు సూరుయ్నివలె నుందురు అని పాడిరి. తరువాత దేశము 

నలువది సంవతస్రములు నిమమ్ళముగా నుండెను.  

2 సమూయేలు 3:1 => సౌలు కుటుంబికులకును దావీదు కుటుంబికులకును బహుకాలము 

యుదధ్ము జరుగగా దావీదు అంతకంతకు పర్బలెను; సౌలు కుటుంబము అంతకంతకు నీరసిలెల్ను. 

2 సమూయేలు 5:10 => దావీదు అంతకంతకు వరిధ్లెల్ను. సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా అతనికి 

తోడుగా ఉండెను. 

ఎసేత్రు 8:16 => మరియు యూదులకు కేష్మమును ఆనందమును సంతుషిట్యు ఘనతయు కలిగెను. 

ఎసేత్రు 9:4 => మొరెద్కై రాజుయొకక్ నగరులో గొపప్వాడాయెను. ఈ మొరెద్కై అనువాడు అంతకంతకు 

గొపప్వాడగుటచేత అతని కీరిత్ సంసాథ్నములనిన్టియందు వాయ్పించెను. 

యోబు 8:7 => అపుప్డు నీ సిథ్తి మొదట కొదిద్గానుండినను తుదను నీవు మహాభివృదిధ్ పొందుదువు. 

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

అంతకంతకు బలము నొందుదురు. 

యోబు 22:28 => మరియు నీవు దేనినైన యోచనచేయగా అది నీకు సిథ్రపరచబడును నీ 

మారగ్ములమీద వెలుగు పర్కాశించును. 

కీరత్నలు 16:11 => జీవమారగ్మును నీవు నాకు తెలియజేసెదవు నీ సనిన్ధిని సంపూరణ్సంతోషము 

కలదు నీ కుడిచేతిలో నితయ్ము సుఖములు కలవు. 
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కీరత్నలు 36:9 => నీయొదద్ జీవపు ఊట కలదు నీ వెలుగును పొందియే మేము వెలుగు 

చూచుచునాన్ము. 

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

చెడుతనమును లేదనియు పర్సిదిధ్ చేయుటకై 

కీరత్నలు 97:11 => నీతిమంతులకొరకు వెలుగును యథారథ్హృదయులకొరకు ఆనందమును 

వితత్బడియునన్వి. 

కీరత్నలు 119:35 => నీ ఆజఞ్ల జాడను చూచి నేను ఆనందించుచునాన్ను దానియందు ననున్ 

నడువజేయుము. 

సామెతలు 2:19 => దానియొదద్కు పోవువారిలో ఎవరును తిరిగి రారు జీవమారగ్ములు వారికి 

దకక్వు. నా మాటలు వినినయెడల 

సామెతలు 13:9 => నీతిమంతుల వెలుగు తేజరిలుల్ను భకిత్హీనుల దీపము ఆరిపోవును. 

పర్సంగి 2:13 => అంతట చీకటికంటె వెలుగు ఎంత పర్యోజనకరమో బుదిధ్హీనతకంటె జాఞ్నము 

అంత పర్యోజనకరమని నేను తెలిసికొంటిని. 

పరమగీతము 6:10 => సంధాయ్రాగము చూపటుట్చు చందర్బింబమంత అందముగలదై సూరుయ్ని 

అంత సవ్చఛ్మును కళలునుగలదై వూయ్హితసైనయ్ సమభీకర రూపిణియునగు ఈమె ఎవరు?  

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

బోధించనియెడల వారికి అరుణోదయము కలుగదు. 

యెషయా 35:8 => అకక్డ దారిగానునన్ రాజమారగ్ము ఏరప్డును అది పరిశుదధ్ మారగ్మనబడును 

అది అపవితుర్లు పోకూడని మారగ్ము అది మారగ్మున పోవువారికి ఏరప్రచబడును మూఢులైనను 

దానిలో నడచుచు తోర్వను తపప్కయుందురు  

యెషయా 58:8 => వసత్రహీనుడు నీకు కనబడినపుప్డు వానికి వసత్రములిచుచ్టయు ఇదియే గదా 

నాకిషట్మైన ఉపవాసము? ఆలాగున నీవు చేసినయెడల నీ వెలుగు వేకువచుకక్వలె ఉదయించును 

సవ్సథ్త నీకు శీఘర్ముగా లభించును నీ నీతి నీ ముందర నడచును యెహోవా మహిమ నీ సైనయ్పు 

వెనుకటి భాగమును కావలికాయును.  
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యెషయా 62:1 => సీయోను నీతి సూరయ్కాంతివలె కనబడువరకు దాని రక్షణ దీపమువలె 

వెలుగుచుండువరకు సీయోను పక్షమందు నేను మౌనముగా ఉండను యెరూషలేము పక్షమందు నేను 

ఊరకుండను.  

దానియేలు 12:3 => బుదిధ్మంతులైతే ఆకాశమండలములోని జోయ్తులను పోలినవారై 

పర్కాశించెదరు. నీతిమారగ్ము ననుసరించి నడుచుకొనునటుల్ ఎవరు అనేకులను తిర్పుప్దురో వారు 

నక్షతర్మువలె నిరంతరమును పర్కాశించెదరు. 

హోషేయ 14:9 => జాఞ్నులు ఈ సంగతులు వివేచింతురు, బుదిధ్మంతులు వాటిని గర్హింతురు; 

ఏలయనగా యెహోవా మారగ్ములు చకక్నివి, నీతిమంతులు దాని ననుసరించి నడచుకొందురు గాని 

తిరుగుబాటు చేయువారి దారికి అది అడ డ్ము గనుక వారు తొటిర్లుల్దురు. 

జెకరాయ్ 4:10 => కారయ్ములు అలప్ములైయునన్ కాలమును తృణీకరించినవాడెవడు? లోకమంతటను 

సంచారము చేయు యెహోవా యొకక్ యేడు నేతర్ములు జెరుబాబ్బెలుచేతిలో గుండునూలుండుట 

చూచి సంతోషించును. 

మలాకీ 4:2 => అయితే నా నామమందు భయభకుత్లు గలవారగు మీకు నీతిసూరుయ్డు 

ఉదయించును; అతని రెకక్లు ఆరోగయ్ము కలుగజేయును గనుక మీరు బయలుదేరి కొర్వివ్న దూడలు 

గంతులు వేయునటుల్ గంతులు వేయుదురు. 

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

తీసికొని పిండి అంతయు పులిసి పొంగువరకు మూడు కుంచముల పిండిలో దాచిపెటిట్న పులల్ని పిండిని 

పోలియునన్ది. 

మతత్యి 25:8 => బుదిధ్లేని ఆ కనయ్కలు మా దివిటీలు ఆరిపోవుచునన్వి గనుక మీ నూనెలో 

కొంచెము మాకియుయ్డని బుదిధ్గలవారినడిగిరి. 

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

గింజలను తనంతటతానే పుటిట్ంచును. 

మారుక్ 4:32 => వితత్బడిన తరువాత అది మొలిచి యెదిగి కూరమొకక్లనిన్టికంటె పెదద్దై గొపప్ 

కొమమ్లు వేయును గనుక ఆకాశపకుష్లు దాని నీడను నివసింపగలవనెను. 

Page  of 361 2507



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   !"త$

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

కుదురచ్బడి సమసత్మును తేటగా చూడసాగెను. 

లూకా 11:36 => ఏ భాగమైనను చీకటి కాక నీ దేహమంతయు వెలుగుమయమైతే, దీపము తన 

కాంతివలన నీకు వెలుగిచుచ్నపుప్డు ఏలాగుండునో ఆలాగు దేహమంతయు వెలుగుమయమై 

యుండునని చెపెప్ను. 

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

దాచిపెటిట్న పులల్ని పిండిని పోలియునన్దని చెపెప్ను. 

యోహాను 3:9 => అందుకు నీకొదేము ఈ సంగతులేలాగు సాధయ్ములని ఆయనను అడుగగా 

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

దుష కిర్యలుగా కనబడకుండునటుల్ వెలుగునొదద్కు రాడు. 

యోహాను 8:32 => అపుప్డు సతయ్ము మిముమ్ను సవ్తంతుర్లనుగా చేయునని చెపప్గా 

యోహాను 10:28 => నేను వాటికి నితయ్జీవము నిచుచ్చునాన్ను గనుక అవి ఎనన్టికిని నశింపవు, 

ఎవడును వాటిని నాచేతిలోనుండి అపహరింపడు. 

యోహాను 11:10 => అయితే రాతిర్వేళ ఒకడు నడిచినయెడల వానియందు వెలుగులేదు గనుక 

వాడు తొటుర్పడునని చెపెప్ను. 

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

ఎకుక్వగా ఫలింపవలెనని దానిలోని పనికిరాని తీగెలను తీసివేయును. 

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

తెలివితోను, సకలవిధములైన అనుభవజాఞ్నముతోను కూడినదై, అంతకంతకు అభివృదిధ్ 

పొందవలెననియు,  

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

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

పటుట్కొనవలెనని పరుగెతుత్చునాన్ను. 
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కొలొసస్యులకు 1:12 => తేజోవాసులైన పరిశుదుధ్ల సావ్సథ్య్ములో పాలివారమగుటకు మనలను 

పాతుర్లనుగాచేసిన తండిర్కి మీరు కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంపవలెననియు దేవుని బతిమాలుచునాన్ము. 

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

ఆజఞ్ను మీరెరుగుదురు. 

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

కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచుటకు బదుధ్లమైయునాన్ము. ఇది యుకత్మే; ఏలయనగా మీ విశావ్సము 

బహుగా అభివృదిధ్ పొందుచునన్ది. మీ అందరిలో పర్తివాడును ఎదుటివానియెడల చూపు పేర్మ 

విసత్రించుచునన్ది. 

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

యొకక్యు కృప చొపుప్న మీయందు మన పర్భువైన యేసు నామమును, ఆయనయందు మీరును 

మహిమనొందునటుల్, 

హెబీర్యులకు 6:1 => కాబటిట్ నిరీ జ్వ కిర్యలను విడిచి, మారుమనసుస్ పొందుటయు, 

1 పేతురు 2:2 => సమసత్మైన దుషట్తవ్మును, సమసత్మైన కపటమును, వేషధారణను, అసూయను, 

సమసత్ దూషణమాటలను మాని, 

1 యోహాను 1:6 => ఆయనతో కూడ సహవాసము గలవారమని చెపుప్కొని చీకటిలో నడిచినయెడల 

మనమబదధ్మాడుచు సతయ్మును జరిగింపకుందుము.  

పర్కటన 2:19 => నీ కిర్యలను, నీ పేర్మను, నీ విశావ్సమును, నీ పరిచరయ్ను, నీ సహనమును 

నేనెరుగుదును; నీ మొదటి కిర్యల కనన్ నీ కడపటి కిర్యలు మరి యెకుక్వైనవని యెరుగుదును. 

పర్కటన 18:23 => దీపపు వెలుగు నీలో ఇకను పర్కాశింపనే పర్కాశింపదు, పెండిల్కుమారుని 

సవ్రమును పెండిల్కుమారెత్ సవ్రమును నీలో ఇక ఎనన్డును వినబడవు అని చెపెప్ను. 

పర్కటన 22:11 => అనాయ్యము చేయువాడు ఇంకను అనాయ్యమే చేయనిముమ్, అపవితుర్డైన వాడు 

ఇంకను అపవితుర్డుగానే యుండనిముమ్, నీతిమంతుడు ఇంకను నీతిమంతుడుగానే యుండనిముమ్. 

పరిశుదుధ్డు ఇంకను పరిశుదుద్డుగానే యుండనిముమ్ 
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వచనము 22 

దొరికినవారికి అవి జీవమును వారి సరవ్శరీరమునకు ఆరోగయ్మును ఇచుచ్ను. 

1 సమూయేలు 2:9 => తన భకుత్ల పాదములు తొటిర్లల్కుండ ఆయన వారిని కాపాడును దురామ్రుగ్లు 

అంధకారమందు మాటు మణుగుదురు బలముచేత ఎవడును జయము నొందడు. 

యోబు 5:14 => పగటివేళ వారికి అంధకారము తారసిలుల్ను రాతిర్ ఒకడు తడువులాడునటుల్ 

మధాయ్హన్కాలమున వారు తడువులాడుదురు 

యోబు 12:25 => వారు వెలుగులేక చీకటిలో తడబడుచుందురు మతుత్గొనినవాడు తూలునటుల్ 

ఆయన వారిని తూలచేయును. 

యోబు 18:5 => భకిత్హీనుల దీపము ఆరిప్వేయబడును వారి అగిన్ జావ్లలు పర్కాశింపకపోవును. 

యోబు 18:6 => వారి గుడారములో వెలుగు అంధకారమగును వారియొదద్నునన్ దీపము 

ఆరిపోవును 

యోబు 18:18 => జనులు వారిని వెలుగులోనుండి చీకటిలోనికి తోలుదురు భూలోకములోనుండి 

వారిని తరుముదురు. 

యెషయా 59:9 => కావున నాయ్యము మాకు దూరముగా ఉనన్ది నీతి మముమ్ను కలిసికొనుటలేదు 

వెలుగుకొరకు మేము కనిపెటుట్కొనుచునాన్ము గాని చీకటియే పార్పిత్ంచును పర్కాశముకొరకు 

ఎదురుచూచుచునాన్ము గాని అంధకారములోనే నడచుచునాన్ము  

యెషయా 59:10 => గోడ కొరకు గుర్డిడ్వారివలె తడవులాడుచునాన్ము కనున్లు లేనివారివలె 

తడవులాడుచునాన్ము సంధయ్చీకటియందువలెనే మధాయ్హన్కాలమున కాలుజారి పడుచునాన్ము బాగుగ 

బర్తుకుచునన్వారిలోనుండియు చచిచ్నవారివలె ఉనాన్ము.  

యిరిమ్యా 13:16 => ఆయన చీకటి కమమ్జేయకమునుపే, మీ కాళుల్ చీకటి కొండలకు 

తగులకమునుపే, వెలుగు కొరకు మీరు కనిపెటుట్చుండగా ఆయన దాని గాఢాంధకారముగా 

చేయకమునుపే, మీ దేవుడైన యెహోవా మహిమ గలవాడని ఆయనను కొనియాడుడి. 
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యిరిమ్యా 23:12 => వారి దండన సంవతస్రమున వారి మీదికి నేను కీడు రపిప్ంచుచునాన్ను గనుక 

గాఢాంధకారములో నడుచువానికి జారుడు నేలవలె వారి మారగ్ముండును; దానిలో వారు తరుమబడి 

పడిపోయెదరు; ఇదే యెహోవా వాకుక్. 

మతత్యి 7:23 => అపుప్డు నేను మిముమ్ను ఎనన్డును ఎరుగను, అకర్మము చేయువారలారా, 

నాయొదద్నుండి పొండని వారితో చెపుప్దును. 

మతత్యి 15:14 => వారి జోలికి పోకుడి; వారు గుర్డిడ్వారైయుండి గుర్డిడ్వారికి తోర్వ చూపువారు. 

గుర్డిడ్వాడు గుర్డిడ్వానికి తోర్వ చూపినయెడల వారిదద్రు గుంటలో పడుదురు గదా అనెను. 

యోహాను 12:35 => అందుకు యేసు ఇంక కొంతకాలము వెలుగు మీ మధయ్ ఉండును; చీకటి 

మిముమ్ను కముమ్కొనకుండునటుల్ మీకు వెలుగు ఉండగనే నడవుడి; చీకటిలో నడుచువాడు తాను 

ఎకక్డికి పోవుచునాన్డో యెరుగడు 

1 యోహాను 2:11 => తన సహోదరుని దేవ్షించువాడు చీకటిలో ఉండి, చీకటిలో నడుచుచునాన్డు; 

చీకటి అతని కనున్లకు గుర్డిడ్తనము కలుగజేసెను గనుక తానెకక్డికి పోవుచునాన్డో అతనికి 

తెలియదు. 

నిరగ్మకాండము 10:21 => అందుకు యెహోవా మోషేతో ఆకాశమువైపు నీ చెయియ్ చాపుము. ఐగుపుత్ 

దేశముమీద చీకటి చేతికి తెలియునంత చికక్ని చీకటి కముమ్ననెను. 

నిరగ్మకాండము 14:20 => అది ఐగుపీత్యుల సేనకు ఇశార్యేలీయుల సేనకు నడుమ పర్వేశించెను; 

అది మేఘము గనుక వారికి చీకటి కలిగెను గాని, రాతిర్ అది వీరికి వెలుగిచెచ్ను గనుక ఆ రాతిర్ 

అంతయు ఐగుపీత్యుల సేన ఇశార్యేలీయులను సమీపించలేదు 

దివ్తీయోపదేశకాండము 32 :35 => వారి కాలు జారుకాలమున పగతీరుచ్టయు 

పర్తిఫలమిచుచ్టయు నావే; వారి ఆపదిద్నము సమీపించును వారి గతి తవ్రగా వచుచ్ను. 

నాయ్యాధిపతులు 20:34 => అపుప్డు ఇశార్యేలీయులందరిలోనుండి ఏరప్రచబడిన పదివేలమంది 

గిబియాకు ఎదురుగా వచిచ్నందున కఠిన యుదధ్ము జరిగెను. అయితే తమకు అపాయము 

తటసథ్మైనదని బెనాయ్మీనీయులకు తెలియలేదు. 
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2 సమూయేలు 3:1 => సౌలు కుటుంబికులకును దావీదు కుటుంబికులకును బహుకాలము 

యుదధ్ము జరుగగా దావీదు అంతకంతకు పర్బలెను; సౌలు కుటుంబము అంతకంతకు నీరసిలెల్ను. 

ఎసేత్రు 8:16 => మరియు యూదులకు కేష్మమును ఆనందమును సంతుషిట్యు ఘనతయు కలిగెను. 

యోబు 19:8 => నేను దాటలేకుండ ఆయన నా మారగ్మునకు కంచెవేసియునాన్డు. నా తోర్వలను 

చీకటి చేసియునాన్డు 

యోబు 22:11 => నినున్ చికిక్ంచుకొనన్ అంధకారమును నీవు చూచుట లేదా? నినున్ ముంచబోవు 

పర్ళయజలములను నీవు చూచుట లేదా? 

యోబు 24:13 => వెలుగుమీద తిరుగబడువారు కలరు వీరు దాని మారగ్ములను గురుతుపటట్రు 

దాని తోర్వలలో నిలువరు. 

యోబు 38:15 => దుషు ట్ల వెలుగు వారియొదద్నుండి తీసివేయబడును వారెతిత్న బాహువు 

విరుగగొటట్బడును. 

కీరత్నలు 1:1 => దుషు ట్ల ఆలోచనచొపుప్న నడువకపాపుల మారగ్మున నిలువక అపహాసకులు 

కూరుచ్ండు చోటను కూరుచ్ండక 

కీరత్నలు 35:6 => యెహోవా దూత వారిని తరుమునుగాక వారి తోర్వ చీకటియై జారుడుగా 

నుండునుగాక. 

కీరత్నలు 82:5 => జనులకు తెలివిలేదు వారు గర్హింపరు వారు అంధకారములో ఇటు అటు 

తిరుగులాడుదురు దేశమునకునన్ ఆధారములనిన్యు కదలుచునన్వి. 

కీరత్నలు 88:6 => అగాధమైన గుంటలోను చీకటిగల చోటల్లోను అగాధ జలములలోను నీవు ననున్ 

పరుండబెటిట్యునాన్వు. 

కీరత్నలు 146:9 => యెహోవా పరదేశులను కాపాడువాడు ఆయన తండిర్లేనివారిని విధవరాండర్ను 

ఆదరించువాడు భకిత్హీనుల మారగ్మును ఆయన వంకరమారగ్ముగా చేయును. 

సామెతలు 2:13 => అటిట్వారు చీకటి తోర్వలలో నడువవలెనని యథారథ్ మారగ్ములను 

విడిచిపెటెట్దరు 

Page  of 366 2507



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   !"త$

సామెతలు 4:12 => నీవు నడచునపుప్డు నీ అడుగు ఇరుకున పడదు. నీవు పరుగెతుత్నపుప్డు నీ 

పాదము తొటిర్లల్దు. 

సామెతలు 13:15 => సుబుదిధ్ దయను సంపాదించును విశావ్సఘాతకుల మారగ్ము కషట్ము. 

సామెతలు 15:9 => భకిత్హీనుల మారగ్ము యెహోవాకు హేయము నీతి ననుసరించువానిని ఆయన 

పేర్మించును. 

పర్సంగి 2:13 => అంతట చీకటికంటె వెలుగు ఎంత పర్యోజనకరమో బుదిధ్హీనతకంటె జాఞ్నము 

అంత పర్యోజనకరమని నేను తెలిసికొంటిని. 

నహూము 1:8 => పర్ళయజలమువలె ఆయన ఆ పురసాథ్నమును నిరూమ్లము చేయును, తన 

శతుర్వులు అంధకారములో దిగువరకు ఆయన వారిని తరుమును, 

జెకరాయ్ 14:6 => యెహోవా, ఆ దినమున పర్కాశమానమగునవి సంకుచితములు కాగా వెలుగు 

లేకపోవును. 

మతత్యి 25:8 => బుదిధ్లేని ఆ కనయ్కలు మా దివిటీలు ఆరిపోవుచునన్వి గనుక మీ నూనెలో 

కొంచెము మాకియుయ్డని బుదిధ్గలవారినడిగిరి. 

లూకా 11:36 => ఏ భాగమైనను చీకటి కాక నీ దేహమంతయు వెలుగుమయమైతే, దీపము తన 

కాంతివలన నీకు వెలుగిచుచ్నపుప్డు ఏలాగుండునో ఆలాగు దేహమంతయు వెలుగుమయమై 

యుండునని చెపెప్ను. 

యోహాను 11:10 => అయితే రాతిర్వేళ ఒకడు నడిచినయెడల వానియందు వెలుగులేదు గనుక 

వాడు తొటుర్పడునని చెపెప్ను. 

1 యోహాను 1:6 => ఆయనతో కూడ సహవాసము గలవారమని చెపుప్కొని చీకటిలో నడిచినయెడల 

మనమబదధ్మాడుచు సతయ్మును జరిగింపకుందుము.  

పర్కటన 18:23 => దీపపు వెలుగు నీలో ఇకను పర్కాశింపనే పర్కాశింపదు, పెండిల్కుమారుని 

సవ్రమును పెండిల్కుమారెత్ సవ్రమును నీలో ఇక ఎనన్డును వినబడవు అని చెపెప్ను. 
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పర్కటన 22:5 => రాతిర్ యికనెనన్డు ఉండదు; దీపకాంతి యైనను సూరయ్కాంతి యైనను 

వారికకక్రలేదు; దేవుడైన పర్భువే వారిమీద పర్కాశించును. వారు యుగయుగములు రాజయ్ము 

చేయుదురు. 

వచనము 23 

నీ హృదయములోనుండి జీవధారలు బయలుదేరును కాబటిట్ అనిన్టికంటె ముఖయ్ముగా నీ 

హృదయమును భదర్ముగా కాపాడుకొనుము 

సామెతలు 5:1 => నా కుమారుడా, నా జాఞ్నోపదేశము ఆలకింపుము వివేకముగల నా బోధకు చెవి 

యొగుగ్ము 

సామెతలు 6:20 => నా కుమారుడా, నీ తండిర్ ఆజఞ్ను గైకొనుము నీ తలిల్ ఉపదేశమును 

తోర్సివేయకుము. 

సామెతలు 6:21 => వాటిని ఎలల్పుప్డు నీ హృదయమునందు ధరించుకొనుము నీ మెడచుటుట్ వాటిని 

కటుట్కొనుము. 

సామెతలు 7:1 => నా కుమారుడా, నా మాటలను మనసుస్న నుంచుకొనుము నా ఆజఞ్లను నీయొదద్ 

దాచిపెటుట్కొనుము.  

కీరత్నలు 78:1 => నా జనులారా, నా బోధకు చెవియొగుగ్డి నా నోటిమాటలకు చెవియొగుగ్డి 

కీరత్నలు 90:12 => మాకు జాఞ్నహృదయము కలుగునటుల్గా చేయుము మా దినములు లెకిక్ంచుటకు 

మాకు నేరుప్ము. 

యెషయా 55:3 => చెవియొగిగ్ నాయొదద్కు రండి మీరు వినినయెడల మీరు బర్దుకుదురు నేను మీతో 

నితయ్నిబంధన చేసెదను దావీదునకు చూపిన శాశవ్తకృపను మీకు చూపుదును.  

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

వారిని కముమ్కొనెను; ఇదిగో ఈయన నా పిర్యకుమారుడు, ఈయనయందు నేనానందించుచునాన్ను, 

ఈయన మాట వినుడని యొక శబద్ము ఆ మేఘములోనుండి పుటెట్ను 
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దివ్తీయోపదేశకాండము 4:9 => అయితే నీవు జాగర్తత్పడుము; నీవు కనున్లార చూచినవాటిని 

మరువక యుండునటుల్ను , అవి నీ జీవితకాలమంతయు నీ హృదయములోనుండి 

తొలగిపోకుండునటుల్ను, నీ మనసుస్ను బహు జాగర్తత్గా కాపాడుకొనుము. నీ కుమారులకును నీ 

కుమారుల కుమారులకును వాటిని నేరిప్ 

సామెతలు 2:1 => నా కుమారుడా, నీవు నా మాటలనంగీకరించి నా ఆజఞ్లను నీయొదద్ 

దాచుకొనినయెడల 

సామెతలు 8:6 => నేను శేర్షఠ్మైన సంగతులను చెపెప్దను వినుడి నా పెదవులు యథారథ్మైన 

మాటలు పలుకును  

సామెతలు 13:1 => తండిర్ శికిష్ంచిన కుమారుడు జాఞ్నము గలవాడగును. అపహాసకుడు గదిద్ంపునకు 

లోబడడు. 

హెబీర్యులకు 2:1 => కావున మనము వినిన సంగతులను విడిచిపెటిట్ కొటుట్కొని పోకుండునటుల్ 

వాటియందు మరి విశేష జాగర్తత్ కలిగియుండవలెను. 

వచనము 24 

మూరఖ్పు మాటలు నోటికి రానియయ్కుము పెదవులనుండి కుటిలమైన మాటలు రానియయ్కుము. 

సామెతలు 3:3 => దయను సతయ్మును ఎనన్డును నినున్ విడిచి పోనియయ్కుము వాటిని 

కంఠభూషణముగా ధరించుకొనుము. నీ హృదయమను పలకమీద వాటిని వార్సికొనుము.  

సామెతలు 3:21 => నా కుమారుడా, లెసస్యైన జాఞ్నమును వివేచనను భదర్ము చేసికొనుము వాటిని 

నీ కనున్ల ఎదుటనుండి తొలగిపోనియయ్కుము  

సామెతలు 2:1 => నా కుమారుడా, నీవు నా మాటలనంగీకరించి నా ఆజఞ్లను నీయొదద్ 

దాచుకొనినయెడల 

కీరత్నలు 40:8 => నా దేవా, నీ చితత్ము నెరవేరుచ్ట నాకు సంతోషము నీ ధరమ్శాసత్రము నా 

ఆంతరయ్ములోనునన్ది. 
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యోబు 22:22 => ఆయన నోటి ఉపదేశమును అవలంబించుము ఆయన మాటలను నీ 

హృదయములో ఉంచుకొనుము. 

సామెతలు 4:6 => జాఞ్నమును విడువక యుండినయెడల అది నినున్ కాపాడును దాని 

పేర్మించినయెడల అది నినున్ రకిష్ంచును. 

సామెతలు 5:7 => కుమారులారా, నా మాట ఆలకింపుడి నేను చెపుప్ ఉపదేశమునుండి తొలగకుడి. 

సామెతలు 6:21 => వాటిని ఎలల్పుప్డు నీ హృదయమునందు ధరించుకొనుము నీ మెడచుటుట్ వాటిని 

కటుట్కొనుము. 

సామెతలు 19:8 => బుదిధ్ సంపాదించుకొనువాడు తన పార్ణమునకు ఉపకారి వివేచనను లక్షయ్ము 

చేయువాడు మేలుపొందును. 

వచనము 25 

నీ కనున్లు ఇటు అటు చూడక సరిగాను నీ కనురెపప్లు నీ ముందర సూటిగాను చూడవలెను. 

సామెతలు 4:4 => ఆయన నాకు బోధించుచు నాతో ఇటల్నెను నీ హృదయము పటుట్దలతో నా 

మాటలను పటుట్కొననిముమ్ నా ఆజఞ్లను గైకొనినయెడల నీవు బర్తుకుదువు. 

సామెతలు 4:10 => నా కుమారుడా, నీవు ఆలకించి నా మాటల నంగీకరించినయెడల నీవు 

దీరాఘ్యుషమ్ంతుడవగుదువు. 

సామెతలు 3:8 => అపుప్డు నీ దేహమునకు ఆరోగయ్మును నీ యెముకలకు సతుత్వయు కలుగును. 

సామెతలు 12:18 => కతిత్పోటువంటి మాటలు పలుకువారు కలరు జాఞ్నుల నాలుక 

ఆరోగయ్దాయకము. 

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

సవ్సథ్పరచుచునాన్ను, వారికి సతయ్ సమాధానములను సమృదిధ్గా బయలుపరచెదను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 32:47 => ఇది మీకు నిరరథ్కమైన మాటకాదు, ఇది మీకు జీవమే. మరియు 

మీరు సావ్ధీనపరచుకొనుటకు యొరాద్నును దాటబోవుచునన్ దేశములో దీనినిబటిట్ మీరు 

దీరాఘ్యుషమ్ంతులగుదురు. 
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సామెతలు 3:22 => అవి నీకు జీవముగాను నీ మెడకు అలంకారముగాను ఉండును  

సామెతలు 4:6 => జాఞ్నమును విడువక యుండినయెడల అది నినున్ కాపాడును దాని 

పేర్మించినయెడల అది నినున్ రకిష్ంచును. 

సామెతలు 16:24 => ఇంపైన మాటలు తేనెపటుట్వంటివి అవి పార్ణమునకు మధురమైనవి 

యెముకలకు ఆరోగయ్కరమైనవి. 

1 పేతురు 3:10 => జీవమును పేర్మించి మంచి దినములు చూడగోరు వాడు చెడ డ్దాని పలుకకుండ 

తన నాలుకను, కపటపు మాటలు చెపప్కుండ తన పెదవులను కాచుకొనవలెను. 

వచనము 26 

నీవు నడచు మారగ్మును సరాళము చేయుము అపుప్డు నీ మారగ్ములనిన్యు సిథ్రములగును. 

సామెతలు 22:5 => ముండుల్ను ఉరులును మూరు ఖ్ల మారగ్ములో ఉనన్వి తనున్ కాపాడుకొనువాడు 

వాటికి దూరముగా ఉండును. 

సామెతలు 23:19 => నా కుమారుడా, నీవు విని జాఞ్నము తెచుచ్కొనుము నీ హృదయమును 

యథారథ్మైన తోర్వలయందు చకక్గా నడిపించుకొనుము. 

సామెతలు 28:26 => తన మనసుస్ను నముమ్కొనువాడు బుదిధ్హీనుడు జాఞ్నముగా పర్వరిత్ంచువాడు 

తపిప్ంచుకొనును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 4:9 => అయితే నీవు జాగర్తత్పడుము; నీవు కనున్లార చూచినవాటిని 

మరువక యుండునటుల్ను , అవి నీ జీవితకాలమంతయు నీ హృదయములోనుండి 

తొలగిపోకుండునటుల్ను, నీ మనసుస్ను బహు జాగర్తత్గా కాపాడుకొనుము. నీ కుమారులకును నీ 

కుమారుల కుమారులకును వాటిని నేరిప్ 

కీరత్నలు 139:23 => దేవా, ననున్ పరిశోధించి నా హృదయమును తెలిసికొనుము ననున్ పరీకిష్ంచి 

నా ఆలోచనలను తెలిసికొనుము 

కీరత్నలు 139:24 => నీకాయాసకరమైన మారగ్ము నాయందునన్దేమో చూడుము నితయ్మారగ్మున 

ననున్ నడిపింపుము. 
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యిరిమ్యా 17:9 => హృదయము అనిన్టికంటె మోసకరమైనది, అది ఘోరమైన వాయ్ధికలది, దాని 

గర్హింపగలవాడెవడు? 

మారుక్ 14:38 => మీరు శోధనలో పర్వేశించకుండునటుల్ మెలకువగానుండి పార్రథ్న చేయుడి; ఆతమ్ 

సిదధ్మే గాని శరీరము బలహీనమని పేతురుతో చెపిప్ 

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

చేదైన వేరు ఏదైనను మొలిచి కలవరపరచుటవలన అనేకులు అపవితుర్లై పోవుదురేమో అనియు, 

సామెతలు 4:7 => జాఞ్నము సంపాదించుకొనుటయే జాఞ్నమునకు ముఖాయ్ంశము. నీ సంపాదన 

అంతయు ఇచిచ్ బుదిధ్ సంపాదించుకొనుము. 

సామెతలు 3:21 => నా కుమారుడా, లెసస్యైన జాఞ్నమును వివేచనను భదర్ము చేసికొనుము వాటిని 

నీ కనున్ల ఎదుటనుండి తొలగిపోనియయ్కుము  

సామెతలు 11:16 => నెనరుగల సతరీ ఘనతనొందును. బలిషుఠ్లు ఐశవ్రయ్ము చేపటుట్దురు. 

సామెతలు 13:3 => తన నోరు కాచుకొనువాడు తనున్ కాపాడుకొనును ఊరకొనక మాటలాడువాడు 

తనకు నాశనము తెచుచ్కొనును. 

పర్సంగి 5:13 => సూరుయ్ని కిర్ంద మనసుస్నకు ఆయాసకరమైనదొకటి జరుగుట నేను చూచితిని. 

అదేదనగా ఆసిత్గలవాడు తన ఆసిత్ని దాచిపెటుట్కొని తనకు నాశనము తెపిప్ంచుకొనును. 

మతత్యి 12:35 => సజజ్నుడు తన మంచి ధననిధిలోనుండి సదివ్షయములను తెచుచ్ను; దురజ్నుడు 

తన చెడ డ్ ధననిధిలోనుండి దురివ్షయములను తెచుచ్ను. 

మతత్యి 15:19 => దురాలోచనలు నరహతయ్లు వయ్భిచారములు వేశాయ్గమనములు దొంగతనములు 

అబదధ్సాక్షయ్ములు దేవదూషణలు హృదయములో నుండియే వచుచ్ను 

మారుక్ 7:21 => లోపలినుండి, అనగా మనుషుయ్ల హృదయములోనుండి దురాలోచనలును 

జారతవ్ములును దొంగతనములును 

మారుక్ 7:22 => నరహతయ్లును వయ్భిచారములును లోభములును చెడుతనములును కృతిర్మమును 

కామవికారమును మతస్రమును దేవదూషణయు అహంభావమును అవివేకమును వచుచ్ను. 
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మారుక్ 7:23 => ఈ చెడ డ్వనిన్యు లోపలినుండియే బయలువెళి ల్, మనుషుయ్ని అపవితర్ పరచునని 

ఆయన చెపెప్ను.  

యాకోబు 1:14 => పర్తివాడును తన సవ్కీయమైన దురాశచేత ఈడవ్బడి మరులుకొలప్బడినవాడై 

శోధింపబడును. 

యాకోబు 1:15 => దురాశ గరభ్ము ధరించి పాపమును కనగా, పాపము పరిపకవ్మై మరణమును 

కనును. 

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

అతని దాసునైనను అతని దాసినైనను అతని యెదుద్నైనను అతని గాడిదనైనను నీ పొరుగువానిదగు 

దేనినైనను ఆశింపకూడదు అని చెపెప్ను. 

నిరగ్మకాండము 35:21 => తరువాత ఎవని హృదయము వాని రేపెనో, ఎవని మనసుస్ వాని 

పేర్రేపించెనో వారందరు వచిచ్, పర్తయ్క్షపు గుడారముయొకక్ పనికొరకును దాని సమసత్ సేవకొరకును 

పర్తిషిఠ్త వసత్రములకొరకును యెహోవాకు అరప్ణను తెచిచ్రి. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 4:15 => హోరేబులో యెహోవా అగిన్జావ్లల మధయ్నుండి మీతో 

మాటలాడిన దినమున మీరు ఏ సవ్రూపమును చూడలేదు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 15:9 => విడుదల సంవతస్రమైన యేడవ సంవతస్రము సమీపమైనదని 

చెడ డ్తలంపు నీ మనసుస్లో పుటట్క యుండునటుల్ జాగర్తత్పడుము. బీదవాడైన నీ సహోదరునియెడల 

కటాక్షము చూపక నీవు వానికేమియు ఇయయ్కపోయినయెడల వాడొకవేళ నినున్గూరిచ్ యెహోవాకు 

మొఱఱ్పెటుట్ను; అది నీకు పాపమగును. 

యెహోషువ 7:21 => దోపుడు సొముమ్లో ఒక మంచి షీనారు పైవసత్రమును రెండువందల తులముల 

వెండిని ఏబది తులముల యెతుత్గల ఒక బంగారు కమిమ్ని నేను చూచి వాటిని ఆశించి తీసికొంటిని; 

అదిగో నా డేరామధయ్ అవి భూమిలో దాచబడియునన్వి, ఆ వెండి దాని కిర్ంద ఉనన్దని ఉతత్రమిచిచ్ 

తాను చేసినదంతయు ఒపుప్కొనెను. 

యెహోషువ 22:5 => అయితే మీ పూరణ్హృదయముతోను మీ పూరాణ్తమ్తోను మీ దేవుడైన 

యెహోవాను పేర్మించుచు, ఆయన మారగ్ములనిన్టిలో నడుచుకొనుచు, ఆయన ఆజఞ్లను గైకొనుచు, 
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ఆయనను హతుత్కొని ఆయనను సేవించుచు, యెహోవా సేవకుడైన మోషే మీకాజాఞ్పించిన ధరమ్మును 

ధరమ్శాసత్రమును అనుసరించి నడుచుకొనుడి. 

యెహోషువ 23:11 => కాబటిట్ మీరు బహు జాగర్తత్పడి మీ దేవుడైన యెహోవాను పేర్మింపవలెను. 

2 సమూయేలు 22:24 => దోషకిర్యలు నేను చేయనొలల్కుంటిని ఆయన దృషిట్కి యథారుథ్డనైతిని. 

1 రాజులు 11:9 => ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన యెహోవా అతనికి రెండు మారులు పర్తయ్క్షమై 

2 రాజులు 10:31 => అయితే ఇశార్యేలువారు పాపము చేయుటకు కారకుడైన యరొబాము చేసిన 

పాపములను యెహూ యేమాతర్మును విసరిజ్ంచనివాడై ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన యెహోవా 

నియమించిన ధరమ్శాసత్రమును పూరణ్హృదయముతో అనుసరించుటకు శర్దాధ్భకుత్లు లేనివాడాయెను. 

కీరత్నలు 68:20 => దేవుడు మా పక్షమున పూరణ్రక్షణ కలుగజేయు దేవుడైయునాన్డు మరణము 

తపిప్ంచుట పర్భువైన యెహోవా వశము.  

కీరత్నలు 119:80 => నేను సిగుగ్పడకుండునటుల్ నా హృదయము నీ కటట్డల విషయమై 

నిరోద్షమగును గాక. 

సామెతలు 14:30 => సాతివ్కమైన మనసుస్ శరీరమునకు జీవము మతస్రము ఎముకలకు కుళుల్. 

సామెతలు 23:26 => నా కుమారుడా, నీ హృదయమును నాకిముమ్ నా మారగ్ములు నీ కనున్లకు 

ఇంపుగా నుండనిముమ్, 

పరమగీతము 8:12 => నా దార్కాష్వనము నా వశమున ఉనన్ది సొలొమోనూ, ఆ వేయి రూపాయిలు 

నీకే చెలుల్ను. దానిని కాపు చేయువారికి రెండువందలు వచుచ్ను. 

యెషయా 39:2 => హిజిక్యా దూతలు వచిచ్న మాట విని వారిని లోపలికి రపిప్ంచి, తన 

యింటనేమి రాజయ్మందేమి కలిగిన సమసత్ వసుత్వులలో దేనిని మరుగుచేయక తన పదారథ్ములుగల 

కొటుట్ను వెండి బంగారములను గంధవరగ్ములను పరిమళ తైలమును ఆయుధశాలను తన 

పదారథ్ములలో నునన్ సమసత్మును వారికి చూపించెను. 

యిరిమ్యా 6:7 => ఊట తన జలమును పైకి ఉబుక చేయునటుల్ అది తన చెడుతనమును పైకి 

ఉబుకచేయుచునన్ది, బలాతాక్రమును దోపుడును దానిలో జరుగుట వినబడుచునన్ది, గాయములును 

దెబబ్లును నితయ్ము నాకు కనబడుచునన్వి. 
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యిరిమ్యా 17:21 => యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు మీ విషయములో జాగర్తత్ పడుడి, 

విశార్ంతిదినమున ఏ బరువును మోయకుడి, యెరూషలేము గుమమ్ములలో గుండ ఏ బరువును 

తీసికొనిరాకుడి.  

మలాకీ 2:15 => కొంచెముగానైనను దైవాతమ్నొందినవారిలో ఎవరును ఈలాగున చేయలేదు; ఒకడు 

చేసినను ఏమి జరిగెను? దేవునిచేత సంతతి నొందవలెనని అతడు యతన్ము చేసెను గదా; కాగా 

మిముమ్ను మీరే జాగర్తత్ చేసికొని, యౌవనమున పెండిల్ చేసికొనిన మీ భారయ్ల విషయములో 

విశావ్సఘాతకులుగా ఉండకుడి. 

మతత్యి 6:21 => నీ ధనమెకక్డ నుండునో అకక్డనే నీ హృదయము ఉండును. 

మారుక్ 7:15 => వెలుపలినుండి లోపలికి పోయి మనుషుయ్ని అపవితుర్నిగా చేయగలుగునది ఏదియు 

లేదు గాని,  

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

సదుగ్ణమును, సదుగ్ణమునందు జాఞ్నమును, 

1 యోహాను 5 : 1 8 = > మనము దేవుని సం బంధులమనియు , లోకమంతయు 

దుషు ట్నియందునన్దనియు ఎరుగుదుము. 

వచనము 27 

నీవు కుడితటుట్కైనను ఎడమతటుట్కైనను తిరుగకుము నీ పాదమును కీడునకు దూరముగా 

తొలగించుకొనుము. 

యోబు 11:14 => పాపము నీచేతిలోనుండుట చూచి నీవు దాని విడిచినయెడల నీ 

గుడారములలోనుండి దురామ్రగ్తను నీవు కొటిట్వేసినయెడల 

యెహెజేక్లు 18:31 => మీరు జరిగించిన అకర్మ కిర్యలనిన్టిని విడిచి నూతన హృదయమును 

నూతన బుదిద్యు తెచుచ్కొనుడి. ఇశార్యేలీయులారా, మీరెందుకు మరణమునొందుదురు? ఇదే 

పర్భువగు యెహోవా వాకుక్. 
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ఎఫెసీయులకు 4:25 => మనము ఒకరికొకరము అవయవములై యునాన్ము గనుక మీరు 

అబదధ్మాడుట మాని పర్తివాడును తన పొరుగువానితో సతయ్మే మాటలాడవలెను. 

ఎఫెసీయులకు 4:26 => కోపపడుడి గాని పాపము చేయకుడి; సూరుయ్డసత్మించువరకు మీ కోపము 

నిలిచి యుండకూడదు. 

ఎఫెసీయులకు 4:27 => అపవాదికి చోటియయ్కుడి; 

ఎఫెసీయులకు 4:28 => దొంగిలువాడు ఇకమీదట దొంగిలక అకక్ర గలవానికి పంచిపెటుట్టకు 

వీలుకలుగు నిమితత్ము తనచేతులతో మంచి పనిచేయుచు కషట్పడవలెను. 

ఎఫెసీయులకు 4:29 => వినువారికి మేలు కలుగునటుల్ అవసరమునుబటిట్ కేష్మాభివృదిధ్కరమైన 

అనుకూల వచనమే పలుకుడి గాని దురాభ్ష యేదైనను మీనోట రానియయ్కుడి. 

ఎఫెసీయులకు 4:30 => దేవుని పరిశుదాధ్తమ్ను దుఃఖపరచకుడి; విమోచన దినము వరకు 

ఆయనయందు మీరు ముదిర్ంపబడి యునాన్రు. 

ఎఫెసీయులకు 4:31 => సమసత్మైన దేవ్షము, కోపము, కోర్ధము, అలల్రి, దూషణ, సకలమైన 

దుషట్తవ్ము మీరు విసరిజ్ంచుడి. 

కొలొసస్యులకు 3:8 => ఇపుప్డైతే మీరు, కోపము, ఆగర్హము, దుషట్తవ్ము, దూషణ, మీనోట 

బూతులు అను వీటిననిన్టిని విసరిజ్ంచుడి. 

యాకోబు 1:21 => అందుచేత సమసత్ కలమ్షమును, విఱఱ్వీగుచునన్ దుషట్తవ్మును మాని, లోపల 

నాటబడి మీ ఆతమ్లను రకిష్ంచుటకు శకిత్గల వాకయ్మును సాతివ్కముతో అంగీకరించుడి. 

యాకోబు 1:26 => ఎవడైనను నోటికి కళె ల్ము పెటుట్కొనక తన హృదయమును మోసపరచుకొనుచు 

భకిత్ గలవాడనని అనుకొనినయెడల వాని భకిత్ వయ్రథ్మే. 

1 పేతురు 2:1 => పర్భువు దయాళుడని మీరు రుచి చూచియునన్యెడల 

సామెతలు 8:8 => నా నోటి మాటలనిన్యు నీతిగలవి వాటిలో మూరఖ్తయైనను కుటిలతయైనను 

లేదు 

సామెతలు 8 :13 => యెహోవాయందు భయభకుత్లు గలిగియుండుట చెడుతనము 

నసహియ్ంచుకొనుటయే. గరవ్ము అహంకారము దురామ్రగ్త కుటిలమైన మాటలు నాకు అసహయ్ములు.  
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సామెతలు 17:20 => కుటిలవరత్నుడు మేలుపొందడు మూరఖ్ముగా మాటలాడువాడు కీడులో 

పడును. 

1 తిమోతి 6:5 => చెడిపోయిన మనసుస్కలిగి సతయ్హీనులై దైవభకిత్ లాభసాధనమనుకొను 

మనుషుయ్ల వయ్రథ్ వివాదములును కలుగుచునన్వి. 

1 సమూయేలు 1:14 => ఎంతవరకు నీవు మతుత్రాలవై యుందువు? నీవు దార్కాష్రసమును 

నీయొదద్నుండి తీసివేయుమని చెపప్గా 

సామెతలు 6:12 => కుటిలమైన మాటలు పలుకువాడు పనికిమాలినవాడును దుషు ట్డునైయునాన్డు 

సామెతలు 16:17 => చెడుతనము విడిచి నడచుటయే యథారథ్వంతులకు రాజమారగ్ము తన 

పర్వరత్న కనిపెటుట్వాడు తన పార్ణమును కాపాడుకొనును. 
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www.BibleNestam.com 
www.TeluguBibleStudy.com 

Page  of 378 2507



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   !"త$

వచనము 1 

నా కుమారుడా, నా జాఞ్నోపదేశము ఆలకింపుము వివేకముగల నా బోధకు చెవి యొగుగ్ము 

సామెతలు 23:5 => నీవు దానిమీద దృషిట్ నిలిపినతోడనే అది లేకపోవును నిశచ్యముగా అది 

రెకక్లు ధరించి యెగిరిపోవును. పకిష్రాజు ఆకాశమునకు ఎగిరిపోవునటుల్ అది ఎగిరి పోవును. 

సామెతలు 23:33 => విపరీతమైనవి నీ కనున్లకు కనబడును నీవు వెఱి ఱ్మాటలు పలుకుదువు 

యోబు 31:1 => నేను నా కనున్లతో నిబంధన చేసికొంటిని కనయ్కను నేనేలాగు చూచుదును? 

కీరత్నలు 119:37 => వయ్రథ్మైనవాటిని చూడకుండ నా కనున్లు తిర్పిప్వేయుము నీ మారగ్ములలో 

నడుచుకొనుటకు ననున్ బర్దికింపుము. 

మతత్యి 6:22 => దేహమునకు దీపము కనేన్ గనుక నీ కనున్ తేటగా ఉండినయెడల నీ 

దేహమంతయు వెలుగుమయమై యుండును. 

కీరత్నలు 5:8 => యెహోవా, నాకొఱకు పొంచియునన్ వారిని బటిట్ నీ నీతాయ్నుసారముగా ననున్ 

నడిపింపుము నీ మారగ్మును నాకు సప్షట్ముగా కనుపరచుము. 

కీరత్నలు 37:34 => యెహోవాకొరకు కనిపెటుట్కొని యుండుము ఆయన మారగ్ము ననుసరించుము 

భూమిని సవ్తంతిర్ంచుకొనునటుల్ ఆయన నినున్ హెచిచ్ంచును భకిత్హీనులు నిరూమ్లము కాగా నీవు 

చూచెదవు.  

సామెతలు 8:20 => నీతిమారగ్మునందును నాయ్యమారగ్ములయందును నేను నడచుచునాన్ను. 

సామెతలు 23:26 => నా కుమారుడా, నీ హృదయమును నాకిముమ్ నా మారగ్ములు నీ కనున్లకు 

ఇంపుగా నుండనిముమ్, 

పర్సంగి 7:18 => నీవు దీని పటుట్కొనియుండుటయు దానిని చేయి విడువకుండుటయు మేలు; 

దేవునియందు భయభకుత్లు గలవాడు వాటిననిన్టిని కొనసాగించును. 

యెహెజేక్లు 1:9 => వాటి రెకక్లు ఒకదానినొకటి కలిసికొనెను, ఏ వైపునకైనను తిరుగక అవనిన్యు 

చకక్గా నెదుటికి పోవుచుండెను. 

లూకా 10:4 => మీరు సంచినైనను జాలెనైనను చెపుప్లనైనను తీసికొనిపోవదుద్; 
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వచనము 2 

అపుప్డు నీవు బుదిధ్కలిగి నడచుకొందువు తెలివినిబటిట్ నీ పెదవులు మాటలాడును. 

సామెతలు 5:6 => అది జీవమారగ్మును ఏమాతర్మును విచారింపదు దానికి తెలియకుండనే దాని 

పాదములు ఇటు అటు తిరుగును. 

కీరత్నలు 119:59 => నా మారగ్ములు నేను పరిశీలన చేసికొంటిని నీ శాసనములతటుట్ 

మరలుకొంటిని. 

యెహెజేక్లు 18:28 => అతడు ఆలోచించుకొని తాను చేయుచువచిచ్న అతికర్మకిర్యలనిన్టిని 

చేయక మానెను గనుక అతడు మరణమునొందక అవశయ్ముగా బర్దుకును. 

హగగ్యి 1:5 => కాబటిట్ సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా మీ 

పర్వరత్ననుగూరిచ్ ఆలోచించుకొనుడి. 

హగగ్యి 1:7 => కాగా సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా మీ పర్వరత్ననుగూరిచ్ 

ఆలోచించుకొనుడి. 

ఎఫెసీయులకు 5:15 => దినములు చెడ డ్వి గనుక, మీరు సమయమును పోనియయ్క సదివ్నియోగము 

చేసికొనుచు,  

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

గర్హించుకొనుడి. 

కీరత్నలు 37:23 => ఒకని నడత యెహోవా చేతనే సిథ్రపరచబడును వాని పర్వరత్న చూచి ఆయన 

ఆనందించును. 

కీరత్నలు 40:2 => నాశనకరమైన గుంటలోనుండియు జిగటగల దొంగ ఊబిలోనుండియు. ఆయన 

ననున్ పైకెతెత్ను నా పాదములు బండమీద నిలిపి నా అడుగులు సిథ్రపరచెను.  

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

వరిధ్లుల్చునాన్మో, ఆలాగే మీరును ఒకనియెడల ఒకడును మనుషుయ్లందరియెడలను, పేర్మలో 

అభివృదిధ్పొంది వరిధ్లుల్నటుల్ పర్భువు దయచేయును గాక. 
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2 దెసస్లోనీకయులకు 3:3 => అయితే పర్భువు నమమ్దగినవాడు; ఆయన మిముమ్ను సిథ్రపరచి 

దుషట్తవ్మునుండి కాపాడును. 

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

దేవుడు, కొంచెము కాలము మీరు శర్మపడిన పిమమ్ట, తానే మిముమ్ను పూరుణ్లనుగా చేసి సిథ్రపరచి 

బలపరచును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:14 => అనుయ్ల దేవతలను అనుసరింపకయు వాటిని పూజింపకయు 

నునన్యెడల, నీవు అనుసరించి నడుచుకొనవలెనని నేడు నేను నీకాజాఞ్పించుచునన్ నీ దేవుడైన 

యెహోవా ఆజఞ్లను విని వాటిని అనుసరించి గైకొనినయెడల, యెహోవా నినున్ తలగా 

నియమించునుగాని తోకగా నియమింపడు. నీవు పైవాడవుగా ఉందువుగాని కిర్ందివాడవుగా ఉండవు. 

యెహోషువ 23:6 => కాబటిట్ మీరు మోషే ధరమ్శాసత్రగర్ంథములో వార్యబడినదంతటిని గైకొని 

అనుసరించుటకు మనసుస్ దృఢము చేసికొని, యెడమకు గాని కుడికి గాని దానినుండి తొలగిపోక 

కీరత్నలు 39:1 => నా నాలుకతో పాపము చేయకుండునటుల్ నా మారగ్ములను జాగర్తత్గా 

చూచుకొందును భకిత్హీనులు నా యెదుట నునన్పుప్డు నా నోటికి చికక్ము ఉంచుకొందు ననుకొంటిని.  

సామెతలు 14:15 => జాఞ్నము లేనివాడు పర్తి మాట నముమ్ను వివేకియైనవాడు తన నడతలను 

బాగుగా కనిపెటుట్ను. 

మతత్యి 7:14 => జీవమునకు పోవు దావ్రము ఇరుకును ఆ దారి సంకుచితమునై యునన్ది, దాని 

కనుగొనువారు కొందరే. 

హెబీర్యులకు 12:13 => మరియు కుంటికాలు బెణకక బాగుపడు నిమితత్ము మీ పాదములకు 

మారగ్ములను సరళము చేసికొనుడి. 

వచనము 3 

జారసతరీ పెదవులనుండి తేనె కారును దాని నోటి మాటలు నూనెకంటెను నునుపైనవి 

దివ్తీయోపదేశకాండము 5:32 => వారు సావ్ధీనపరచుకొనునటుల్ నేను వారికిచుచ్చునన్ దేశమందు 

వారు ఆలాగు పర్వరిత్ంపవలెను. 
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దివ్తీయోపదేశకాండము 12:32 => నేను మీ కాజాఞ్పించుచునన్ పర్తి మాటను అనుసరించి 

చేయవలెను. దానిలో నీవు ఏమియు కలుపకూడదు దానిలోనుండి ఏమియు తీసివేయకూడదు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:14 => అనుయ్ల దేవతలను అనుసరింపకయు వాటిని పూజింపకయు 

నునన్యెడల, నీవు అనుసరించి నడుచుకొనవలెనని నేడు నేను నీకాజాఞ్పించుచునన్ నీ దేవుడైన 

యెహోవా ఆజఞ్లను విని వాటిని అనుసరించి గైకొనినయెడల, యెహోవా నినున్ తలగా 

నియమించునుగాని తోకగా నియమింపడు. నీవు పైవాడవుగా ఉందువుగాని కిర్ందివాడవుగా ఉండవు. 

యెహోషువ 1:7 => అయితే నీవు నిబబ్రము గలిగి జాగర్తత్పడి బహు ధైరయ్ముగానుండి, నా 

సేవకుడైన మోషే నీకు ఆజాఞ్పించిన ధరమ్శాసత్రమంతటి చొపుప్న చేయవలెను. నీవు నడుచు పర్తి 

మారగ్మున చకక్గా పర్వరిత్ంచునటుల్ నీవు దానినుండి కుడికి గాని యెడమకు గాని తొలగకూడదు. 

సామెతలు 16:17 => చెడుతనము విడిచి నడచుటయే యథారథ్వంతులకు రాజమారగ్ము తన 

పర్వరత్న కనిపెటుట్వాడు తన పార్ణమును కాపాడుకొనును. 

యెషయా 1:16 => మిముమ్ను కడుగుకొనుడి శుదిధ్చేసికొనుడి. మీ దుషిర్క్యలు నాకు కనబడకుండ 

వాటిని తొలగింపుడి. 

రోమీయులకు 12:9 => మీ పేర్మ నిషక్పటమైనదై యుండవలెను. చెడ డ్దాని నసహియ్ంచుకొని 

మంచిదానిని హతుత్కొనియుండుడి. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 4:15 => హోరేబులో యెహోవా అగిన్జావ్లల మధయ్నుండి మీతో 

మాటలాడిన దినమున మీరు ఏ సవ్రూపమును చూడలేదు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 17:11 => వారు నీకు తేటపరచు భావము చొపుప్నను వారు నీతో చెపుప్ 

తీరుప్ చొపుప్నను నీవు తీరచ్వలెను. వారు నీకు తెలుపు మాటనుండి కుడికిగాని యెడమకుగాని నీవు 

తిరుగకూడదు. 

యెహోషువ 23:6 => కాబటిట్ మీరు మోషే ధరమ్శాసత్రగర్ంథములో వార్యబడినదంతటిని గైకొని 

అనుసరించుటకు మనసుస్ దృఢము చేసికొని, యెడమకు గాని కుడికి గాని దానినుండి తొలగిపోక 

2 సమూయేలు 2:19 => అతడు కుడితటట్యినను ఎడమతటట్యినను తిరుగక అబేన్రును 

తరుముచుండగా 
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2 సమూయేలు 14:19 => అంతట రాజు యోవాబు నీకు బోధించెనా అని ఆమె నడిగినందుకు ఆమె 

యిటల్నెను నా యేలినవాడవైన రాజా, నీ పార్ణముతోడు, చెపిప్నదానిని తపప్క గర్హించుటకు నా 

యేలినవాడవును రాజవునగు నీవంటివాడొకడును లేడు; నీ సేవకుడగు యోవాబు నాకు బోధించి యీ 

మాటలనిన్టిని నీ దాసినగు నాకు నేరెప్ను 

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

దృషిట్కి అనుకూలముగా పర్వరిత్ంచుచు వచెచ్ను. అయితే ఉనన్త సథ్లములను తీసివేయలేదు; ఉనన్త 

సథ్లములలో జనులు ఇంకను బలులు అరిప్ంచుచు ధూపము వేయుచునుండిరి. 

2 రాజులు 22:2 => అతడు యెహోవా దృషిట్కి యథారథ్ముగా నడుచుచు, కుడి యెడమలకు తిరుగక 

తన పితరుడగు దావీదు చూపిన పర్వరత్నకు సరిగా పర్వరిత్ంచెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 34:2 => అతడు యెహోవా దృషిట్కి నీతి ననుసరించుచు, కుడికైనను 

ఎడమకైనను తొలగకుండ తన పితరుడైన దావీదు చూపిన పర్వరత్నకు సరిగా పర్వరిత్ంచెను. 

కీరత్నలు 39:1 => నా నాలుకతో పాపము చేయకుండునటుల్ నా మారగ్ములను జాగర్తత్గా 

చూచుకొందును భకిత్హీనులు నా యెదుట నునన్పుప్డు నా నోటికి చికక్ము ఉంచుకొందు ననుకొంటిని.  

సామెతలు 1:15 => నా కుమారుడా, నీవు వారి మారగ్మున పోకుము వారి తోర్వలయందు 

నడువకుండ నీ పాదము వెనుకకు తీసికొనుము. 

యెషయా 30:21 => మీరు కుడి తటట్యినను ఎడమ తటట్యినను తిరిగినను ఇదే తోర్వ దీనిలో 

నడువుడి అని నీ వెనుకనుండి యొక శబద్ము నీ చెవులకు వినబడును. 

యెషయా 56:2 => నేను నియమించిన విశార్ంతిదినమును అపవితర్పరచకుండ దానిని 

అనుసరించుచు ఏ కీడు చేయకుండ తనచేతిని బిగబటుట్వాడు ధనుయ్డు ఆ పర్కారము చేసి దాని రూఢిగా 

గైకొను నరుడు ధనుయ్డు. 

మతత్యి 7:14 => జీవమునకు పోవు దావ్రము ఇరుకును ఆ దారి సంకుచితమునై యునన్ది, దాని 

కనుగొనువారు కొందరే. 

హెబీర్యులకు 12:13 => మరియు కుంటికాలు బెణకక బాగుపడు నిమితత్ము మీ పాదములకు 

మారగ్ములను సరళము చేసికొనుడి. 
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వచనము 4 

దానివలన కలుగు ఫలము ముసిణిపండంత చేదు అది రెండంచులుగల కతిత్యంత పదునుగలది, 

సామెతలు 2:1 => నా కుమారుడా, నీవు నా మాటలనంగీకరించి నా ఆజఞ్లను నీయొదద్ 

దాచుకొనినయెడల 

సామెతలు 4:1 => కుమారులారా, తండిర్ యుపదేశము వినుడి మీరు వివేకము నొందునటుల్ 

ఆలకించుడి 

సామెతలు 4:20 => నా కుమారుడా, నా మాటలను ఆలకింపుము నా వాకయ్ములకు నీ చెవి 

యొగుగ్ము. 

మతత్యి 3:9 => దేవుడు ఈ రాళల్వలన అబార్హామునకు పిలల్లను పుటిట్ంపగలడని మీతో 

చెపుప్చునాన్ను. 

మారుక్ 4:23 => వినుటకు చెవులెవనికైన నుండినయెడల వాడు వినునుగాకనెను. 

పర్కటన 2:7 => చెవిగలవాడు ఆతమ్ సంఘములతో చెపుప్చునన్ మాట వినునుగాక. జయించు వానికి 

దేవుని పరదైసులో ఉనన్ జీవవృక్ష ఫలములు భుజింపనితుత్ను. 

పర్కటన 2:11 => సంఘములతో ఆతమ్ చెపుప్చునన్ మాట చెవిగలవాడు వినునుగాక. జయించువాడు 

రెండవ మరణమువలన ఏ హానియు చెందడు. 

పర్కటన 2:17 => సంఘములతో ఆతమ్ చెపుప్చునన్ మాట చెవిగలవాడు వినునుగాక. 

జయించువానికి మరుగైయునన్ మనాన్ను భుజింపనితుత్ను. మరియు అతనికి తెలల్రాతినితుత్ను; ఆ 

రాతిమీద చెకక్బడిన యొక కొర్తత్ పేరుండును; పొందినవానికే గాని అది మరి యెవనికిని తెలియదు. 

పర్కటన 2:29 => సంఘములతో ఆతమ్ చెపుప్చునన్ మాట చెవిగలవాడు వినునుగాక. 

పర్కటన 3:6 => సంఘములతో ఆతమ్ చెపుప్చునన్ మాట చెవిగలవాడు వినునుగాక. 

పర్కటన 3:13 => సంఘములతో ఆతమ్ చెపుప్చునన్ మాట చెవిగలవాడు వినునుగాక. 

పర్కటన 3:22 => సంఘములతో ఆతమ్ చెపుప్చునన్ మాట చెవిగలవాడు వినునుగాక. 
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సామెతలు 22:17 => చెవి యొగిగ్ జాఞ్నుల ఉపదేశము ఆలకింపుము నేను కలుగజేయు తెలివిని 

పొందుటకు మనసుస్నిముమ్. 

యాకోబు 1:19 => నా పిర్య సహోదరులారా, మీరీసంగతి ఎరుగుదురు గనుక పర్తి మనుషుయ్డు 

వినుటకు వేగిరపడువాడును, మాటలాడుటకు నిదానించువాడును, కోపించుటకు నిదా నించువాడునై 

యుండవలెను. 

ఆదికాండము 49:2 => యాకోబు కుమారులారా, కూడివచిచ్ ఆలకించుడి మీ తండిర్యైన 

ఇశార్యేలు మాట వినుడి. 

యోబు 33:33 => మాట యేమియు లేనియెడల నీవు నా మాట ఆలకింపుము మౌనముగా 

నుండుము, నేను నీకు జాఞ్నము బోధించెదను.  

సామెతలు 1:8 => నా కుమారుడా, నీ తండిర్ ఉపదేశము ఆలకింపుము నీ తలిల్ చెపుప్ బోధను 

తోర్సివేయకుము. 

సామెతలు 8:33 => ఉపదేశమును నిరాకరింపక దానినవలంబించి జాఞ్నులై యుండుడి. 

సామెతలు 23:12 => ఉపదేశముమీద మనసుస్ నుంచుము తెలివిగల మాటలకు చెవి యొగుగ్ము. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 2:11 => తన రాజయ్మునకును మహిమకును మిముమ్ను పిలుచుచునన్ 

దేవునికి తగినటుట్గా మీరు నడుచుకొనవలెనని మేము మీలో పర్తివానిని హెచచ్రించుచు, ధైరయ్పరచుచు 

సాక్షయ్మిచుచ్చు, 

వచనము 5 

దాని నడతలు మరణమునకు దిగుటకు దారితీయును దాని అడుగులు పాతాళమునకు చకక్గా చేరును 

సామెతలు 10:21 => నీతిమంతుని పెదవులు అనేకులకు ఉపదేశించును బుదిధ్ లేకపోవుటచేత 

మూఢులు చనిపోవుదురు. 

సామెతలు 15:2 => జాఞ్నుల నాలుక మనోహరమైన జాఞ్నాంశములు పలుకును బుదిధ్హీనుల నోరు 

మూఢవాకయ్ములు కుమమ్రించును. 

సామెతలు 15:7 => జాఞ్నుల పెదవులు తెలివిని వెదజలుల్ను బుదిధ్హీనుల మనసుస్ సిథ్రమైనది కాదు 
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సామెతలు 16:23 => జాఞ్నుని హృదయము వాని నోటికి తెలివి కలిగించును వాని పెదవులకు విదయ్ 

విసత్రింపజేయును. 

సామెతలు 20:15 => బంగారును విసాత్రమైన ముతయ్ములును కలవు. తెలివినుచచ్రించు పెదవులు 

అమూలయ్మైన సొతుత్. 

కీరత్నలు 45:2 => నరులకంటె నీవు అతిసుందరుడవై యునాన్వు నీ పెదవులమీద దయారసము 

పోయబడియునన్ది కావున దేవుడు నితయ్ము నినున్ ఆశీరవ్దించును.  

కీరత్నలు 71:15 => నీ నీతిని నీ రక్షణను నా నోరు దినమెలల్ వివరించును అవి నాకు ఎనన్శకయ్ము 

కావు. 

కీరత్నలు 119:13 => నీ నోట నీవు సెలవిచిచ్న నాయ్యవిధులనిన్టిని నా పెదవులతో వివరించుదును. 

పరమగీతము 4:11 => పార్ణేశవ్రీ, నీ పెదవులు తేనియలొలుకుచునన్టుట్నన్వి నీ జిహవ్కిర్ంద 

మధుకీష్రములు కలవు నీ వసత్రముల సువాసన లెబానోను సువాసనవలె నునన్ది. 

మలాకీ 2:6 => సతయ్ముగల ధరమ్శాసత్రము బోధించుచు దురోభ్ధ నేమాతర్మును చేయక 

సమాధానమును బటిట్యు యథారథ్తను బటిట్యు ననన్నుసరించి నడచుకొనువారై, దోషమునుండి 

యనేకులను తిర్పిప్రి. 

మలాకీ 2:7 => యాజకులు సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా దూతలు గనుక జనులు 

వారినోట ధరమ్శాసత్రవిధులను నేరుచ్కొందురు, వారు జాఞ్నమునుబటిట్ బోధింపవలెను. 

యోబు 33:33 => మాట యేమియు లేనియెడల నీవు నా మాట ఆలకింపుము మౌనముగా 

నుండుము, నేను నీకు జాఞ్నము బోధించెదను.  

సామెతలు 1:8 => నా కుమారుడా, నీ తండిర్ ఉపదేశము ఆలకింపుము నీ తలిల్ చెపుప్ బోధను 

తోర్సివేయకుము. 

సామెతలు 22:17 => చెవి యొగిగ్ జాఞ్నుల ఉపదేశము ఆలకింపుము నేను కలుగజేయు తెలివిని 

పొందుటకు మనసుస్నిముమ్. 

సామెతలు 23:12 => ఉపదేశముమీద మనసుస్ నుంచుము తెలివిగల మాటలకు చెవి యొగుగ్ము. 
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1 దెసస్లోనీకయులకు 2:11 => తన రాజయ్మునకును మహిమకును మిముమ్ను పిలుచుచునన్ 

దేవునికి తగినటుట్గా మీరు నడుచుకొనవలెనని మేము మీలో పర్తివానిని హెచచ్రించుచు, ధైరయ్పరచుచు 

సాక్షయ్మిచుచ్చు, 

వచనము 6 

అది జీవమారగ్మును ఏమాతర్మును విచారింపదు దానికి తెలియకుండనే దాని పాదములు ఇటు అటు 

తిరుగును. 

సామెతలు 2:16 => మరియు అది జారసతరీనుండి మృదువుగా మాటలాడు పరసతరీనుండి నినున్ 

రకిష్ంచును. 

సామెతలు 6:24 => చెడు సతరీయొదద్కు పోకుండను పర సతరీ పలుకు ఇచచ్కపు మాటలకు 

లోబడకుండను అవి నినున్ కాపాడును. 

సామెతలు 7:21 => అది తన అధికమైన లాలన మాటలచేత వానిని లోపరచుకొనెను తాను పలికిన 

యిచచ్కపు మాటలచేత వాని నీడుచ్కొని పోయెను. 

పర్కటన 17:2 => భూరాజులు ఆమెతో వయ్భిచరించిరి, భూనివాసులు ఆమె వయ్భిచార మదయ్ములో 

మతుత్లైరి. 

పర్కటన 17:3 => అపుప్డతడు ఆతమ్వశుడనైన ననున్ అరణయ్మునకు కొనిపోగా, దేవదూషణ 

నామములతో నిండుకొని, యేడు తలలును పది కొముమ్లునుగల ఎఱఱ్ని మృగముమీద కూరుచ్ండిన 

యొక సతరీని చూచితిని 

పర్కటన 17:4 => ఆ సతరీ ధూమర్ రకత్వరణ్ముగల వసత్రము ధరించుకొని, బంగారముతోను 

రతన్ములతోను ముతయ్ములతోను అలంకరింపబడినదై, ఏహయ్మైన కారయ్ములతోను తాను చేయుచునన్ 

వయ్భిచార సంబంధమైన అపవితర్ కారయ్ములతోను నిండిన యొక సువరణ్ పాతర్ను తనచేత 

పటుట్కొనియుండెను. 

పర్కటన 17:5 => దాని నొసట దాని పేరు ఈలాగు వార్యబడి యుండెను మరమ్ము, వేశయ్లకును 

భూమిలోని ఏహయ్మైన వాటికిని తలిల్యైన మహా బబులోను. 
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పర్కటన 17:6 => మరియు ఆ సతరీ పరిశుదుధ్ల రకత్ముచేతను, యేసు యొకక్ హతసాకుష్ల 

రకత్ముచేతను మతిత్లిల్యుండుట చూచితిని. నేను దాని చూచి బహుగా ఆశచ్రయ్పడగా 

కీరత్నలు 55:21 => వారి నోటి మాటలు వెనన్వలె మృదువుగా నునన్వి అయితే వారి హృదయములో 

కలహమునన్ది. వారి మాటలు చమురుకంటె నునుపైనవి అయితే అవి వరదీసిన కతుత్లే.  

ఆదికాండము 39:8 => అయితే అతడు ఒపప్క నా యజమానుడు తనకు కలిగినదంతయు 

నాచేతికపప్గించెను గదా, నా వశమున తన యింటిలో ఏమి ఉనన్దో అతడెరుగడు; ఈ యింటిలో 

నాకంటె పైవాడు ఎవడును లేడు. 

ఆదికాండము 39:10 => దినదినము ఆమె యోసేపుతో మాటలాడుచుండెను గాని అతడు ఆమెతో 

శయనించుటకైనను ఆమెతో నుండుటకైనను ఆమె మాట వినన్వాడు కాడు. 

లేవీయకాండము 15:20 => ఆమె కడగా ఉనన్పుప్డు ఆమె దేనిమీద పండుకొనునో అది 

అపవితర్మగును; ఆమె దేనిమీద కూరుచ్ండునో అది అపవితర్మగును. 

నాయ్యాధిపతులు 11:2 => గిలాదు భారయ్ అతనికి కుమారులను కనగా వారు పెదద్వారై యెఫాత్తో 

నీవు అనయ్సతరీకి పుటిట్నవాడవు గనుక మన తండిర్యింట నీకు సావ్సథ్య్ము లేదనిరి. 

నాయ్యాధిపతులు 14:15 => ఏడవ దినమున వారు సమోస్ను భారయ్తో ఇటల్నిరి నీ పెనిమిటి ఆ 

విపుప్డు కథ భావమును మాకు తెలుపునటుల్ అతని లాలనచేయుము, లేనియెడల మేము అగిన్వేసి నినున్ 

నీ తండిర్ యింటివారిని కాలిచ్వేసెదము; మా ఆసిత్ని సావ్ధీనపరచుకొనుటకే మముమ్ను పిలిచితిరా? 

అనిరి. 

నాయ్యాధిపతులు 16:5 => ఫిలిషీత్యుల సరాద్రులు ఆమెయొదద్కు వచిచ్ ఆమెతో నీవు అతని 

లాలనచేసి అతని గొపప్ బలము దేనిలోనునన్దో, మేమేలాగు అతని గెలువవచుచ్నో తెలిసికొనుము; 

మేము అతని బంధించి అతని గరవ్ము అణుపుదుము, అపుప్డు మాలో పర్తివాడును వెయియ్నిన్ నూరు 

వెండి నాణములను నీకిచెచ్దమని చెపిప్రి. 

నాయ్యాధిపతులు 16:15 => అపుప్డు ఆమె నాయందు నీకిషట్ము లేనపుప్డు నేను నినున్ 

పేర్మించుచునాన్నని నీవెందుకు చెపుప్చునాన్వు? ఇదివరకు నీవు ముమామ్రు ననున్ ఎగతాళిచేసి నీ 

గొపప్బలము దేనిలోనునన్దో నాకు తెలుపకపోతివని అతనితో అనెను. 
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ఎజార్ 10:44 => వీరందరును అనయ్సతరీలను పెండిల్చేసికొని యుండిరి. ఈ సతరీలలో కొందరు పిలల్లు 

గలవారు. 

యోబు 31:9 => నేను హృదయమున పరసతరీని మోహించినయెడల నా పొరుగువాని దావ్రమున నేను 

పొంచియునన్యెడల 

సామెతలు 7:5 => అవి నీవు జార సతరీ యొదద్కు పోకుండను ఇచచ్కములాడు పర సతరీకి లోబడకుండను 

నినున్ కాపాడును. 

సామెతలు 20:16 => అనుయ్నికొరకు పూటబడిన వాని వసత్రమును పుచుచ్కొనుము పరులకొరకు 

వానినే కుదువ పెటిట్ంచుము 

సామెతలు 22:14 => వేశయ్ నోరు లోతైన గొయియ్ యెహోవా శాపము నొందినవాడు దానిలో పడును. 

పర్సంగి 7:26 => మరణముకంటె ఎకుక్వ దుఃఖము కలిగించునది ఒకటి నాకు కనబడెను; అది 

వలల వంటిదై, ఉరులవంటి మనసుస్ను బంధకములవంటి చేతులును కలిగిన సతరీ; దేవుని దృషిట్కి 

మంచివారైనవారు దానిని తపిప్ంచుకొందురు గాని పాపాతుమ్లు దానివలన పటట్బడుదురు. 

1 కొరిందీయులకు 6:18 => జారతవ్మునకు దూరముగా పారిపోవుడి. మనుషుయ్డు చేయు పర్తి 

పాపమును దేహమునకు వెలుపల ఉనన్ది గాని జారతవ్ము చేయువాడు తన సొంత శరీరమునకు 

హానికరముగా పాపము చేయుచునాన్డు. 

వచనము 7 

కుమారులారా, నా మాట ఆలకింపుడి నేను చెపుప్ ఉపదేశమునుండి తొలగకుడి. 

సామెతలు 6:24 => చెడు సతరీయొదద్కు పోకుండను పర సతరీ పలుకు ఇచచ్కపు మాటలకు 

లోబడకుండను అవి నినున్ కాపాడును. 

సామెతలు 6:25 => దాని చకక్దనమునందు నీ హృదయములో ఆశపడకుము అది తన 

కనురెపప్లను చికిలించి నినున్ లోపరచుకొననియయ్కుము. 

సామెతలు 6:26 => వేశాయ్ సాంగతయ్ము చేయువానికి రొటెట్తునక మాతర్ము మిగిలియుండును. 

మగనాలు మికిక్లి విలువగల పార్ణమును వేటాడును. 
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సామెతలు 6:27 => ఒకడు తన ఒడిలో అగిన్ నుంచుకొనినయెడల వాని వసత్రములు కాలకుండునా? 

సామెతలు 6:28 => ఒకడు నిపుప్లమీద నడిచినయెడల వాని పాదములు కమలకుండునా? 

సామెతలు 6:29 => తన పొరుగువాని భారయ్ను కూడువాడు ఆ పర్కారమే నాశనమగును ఆమెను 

ముటుట్వాడు శిక్ష తపిప్ంచుకొనడు. 

సామెతలు 6:30 => దొంగ ఆకలిగొని పార్ణరక్షణ కొరకు దొంగిలినయెడల యెవరును వాని 

తిరసక్రింపరు గదా. 

సామెతలు 6:31 => వాడు దొరికినయెడల ఏడంతలు చెలిల్ంపవలెను తన యింటి ఆసిత్ అంతయు 

అపప్గింపవలెను. 

సామెతలు 6:32 => జారతవ్ము జరిగించువాడు కేవలము బుదిధ్శూనుయ్డు ఆ కారయ్ము చేయువాడు 

సవ్నాశనమును కోరువాడే 

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

యెనన్టికిని తొలగిపోదు. 

సామెతలు 6:34 => భరత్కు పుటుట్ రోషము మహా రౌదర్ము గలది పర్తికారము చేయు కాలమందు 

అటిట్వాడు కనికరపడడు. 

సామెతలు 6:35 => పార్యశిచ్తత్మేమైన నీవు చేసినను వాడు లక్షయ్పెటట్డు ఎంత గొపప్ 

బహుమానములు నీవిచిచ్నను వాడు ఒపుప్కొనడు. 

సామెతలు 7:22 => వెంటనే పశువు వధకు పోవునటుల్ను పరులచే జికిక్నవాడు సంకెళల్లోనికి 

పోవునటుల్ను 

సామెతలు 7:23 => తనకు పార్ణహానికరమైనదని యెరుగక ఉరియొదద్కు పకిష్ తవ్రపడునటుల్ను వాని 

గుండెను అంబు చీలుచ్వరకు వాడు దానివెంట పోయెను. 

సామెతలు 9:18 => అయితే అచచ్ట పేర్తలునాన్రనియు దాని ఇంటికి వెళుల్వారు పాతాళకూపములో 

ఉనాన్రనియు వారికి ఎంతమాతర్మును తెలియలేదు. 

సామెతలు 23:27 => వేశయ్ లోతైన గొయియ్ పర సతరీ యిరుకైన గుంట. 
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సామెతలు 23:28 => దోచుకొనువాడు పొంచియుండునటుల్ అది పొంచియుండును అది 

బహుమందిని విశావ్సఘాతకులనుగా చేయును. 

పర్సంగి 7:26 => మరణముకంటె ఎకుక్వ దుఃఖము కలిగించునది ఒకటి నాకు కనబడెను; అది 

వలల వంటిదై, ఉరులవంటి మనసుస్ను బంధకములవంటి చేతులును కలిగిన సతరీ; దేవుని దృషిట్కి 

మంచివారైనవారు దానిని తపిప్ంచుకొందురు గాని పాపాతుమ్లు దానివలన పటట్బడుదురు. 

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

చేదైన వేరు ఏదైనను మొలిచి కలవరపరచుటవలన అనేకులు అపవితుర్లై పోవుదురేమో అనియు, 

హెబీర్యులకు 12:16 => ఒకపూట కూటికొరకు తన జేయ్షఠ్తవ్పు హకుక్ను అమిమ్వేసిన ఏశావు వంటి 

భర్షు ట్డైనను వయ్భిచారియైనను ఉండునేమో అనియు, జాగర్తత్గా చూచుకొనుడి. 

నాయ్యాధిపతులు 16:4 => పిమమ్ట అతడు శోరేకు లోయలోనునన్ దెలీలా అను సతరీని మోహింపగా 

నాయ్యాధిపతులు 16:5 => ఫిలిషీత్యుల సరాద్రులు ఆమెయొదద్కు వచిచ్ ఆమెతో నీవు అతని 

లాలనచేసి అతని గొపప్ బలము దేనిలోనునన్దో, మేమేలాగు అతని గెలువవచుచ్నో తెలిసికొనుము; 

మేము అతని బంధించి అతని గరవ్ము అణుపుదుము, అపుప్డు మాలో పర్తివాడును వెయియ్నిన్ నూరు 

వెండి నాణములను నీకిచెచ్దమని చెపిప్రి. 

నాయ్యాధిపతులు 16:6 => కాబటిట్ దెలీలా నీ మహాబలము దేనిలోనునన్దో నినున్ దేనిచేత కటిట్ 

బాధింపవచుచ్నో నాకు దయచేసి తెలుపుమని సమోస్నుతో ననగా 

నాయ్యాధిపతులు 16:15 => అపుప్డు ఆమె నాయందు నీకిషట్ము లేనపుప్డు నేను నినున్ 

పేర్మించుచునాన్నని నీవెందుకు చెపుప్చునాన్వు? ఇదివరకు నీవు ముమామ్రు ననున్ ఎగతాళిచేసి నీ 

గొపప్బలము దేనిలోనునన్దో నాకు తెలుపకపోతివని అతనితో అనెను. 

నాయ్యాధిపతులు 16:16 => ఆమె అనుదినమును మాటలచేత అత ని బాధించి 

తొందరపెటుట్చునన్ందున అతడు పార్ణము విసికి చావగోరెను. 

నాయ్యాధిపతులు 16:17 => అపుప్డతడు తన అభిపార్యమంతయు ఆమెకు తెలియజేసి నేను నా 

తలిల్గరభ్మునుండి పుటిట్నది మొలుకొని దేవునికి నాజీరు చేయబడినవాడనై యునాన్ను, నా తలమీదికి 
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మంగలకతిత్ రాలేదు, నాకు కౌష్రము చేసినయెడల నా బలము నాలోనుండి తొలగిపోయి యితర 

మనుషుయ్లవలె అవుదునని ఆమెతో అనెను. 

నాయ్యాధిపతులు 16:18 => అతడు తన అభిపార్యమును తనకు తెలిపెనని దెలీలా యెరిగి, ఆమె 

వరత్మానము పంపి ఫిలిషీత్యుల సరాద్రులను పిలిపించి యీసారికి రండి; ఇతడు తన 

అభిపార్యమంతయు నాకు తెలిపెననెను. ఫిలిషీత్యుల సరాద్రులు రూపాయిలనుచేత పటుట్కొని 

ఆమెయొదద్కు రాగా 

నాయ్యాధిపతులు 16:19 => ఆమె తన తొడమీద అతని నిదర్బుచిచ్, ఒక మనుషుయ్ని పిలిపించి 

వానిచేత అతని తలమీది యేడు జడలను కౌష్రము చేయించి అతని బాధించుటకు మొదలుపెటెట్ను. 

అపుప్డు అతనిలోనుండి బలము తొలగిపోయెను. 

నాయ్యాధిపతులు 16:20 => ఆమె సమోస్నూ, ఫిలిషీత్యులు నీమీద పడుచునాన్రనగా అతడు 

నిదర్మేలుకొని యెపప్టియటుల్ నేను బయలుదేరి విడజిముమ్కొందుననుకొనెను. అయితే యెహోవా 

తనను ఎడబాసెనని అతనికి తెలియలేదు. 

నాయ్యాధిపతులు 16:21 => అపుప్డు ఫిలిషీత్యులు అతని పటుట్కొని అతని కనున్లను ఊడదీసి 

గాజాకు అతని తీసికొనివచిచ్ యితత్డి సంకెళల్చేత అతని బంధించిరి. 

కీరత్నలు 55:21 => వారి నోటి మాటలు వెనన్వలె మృదువుగా నునన్వి అయితే వారి హృదయములో 

కలహమునన్ది. వారి మాటలు చమురుకంటె నునుపైనవి అయితే అవి వరదీసిన కతుత్లే.  

హెబీర్యులకు 4:12 => ఎందుకనగా దేవుని వాకయ్ము సజీవమై బలముగలదై రెండంచులుగల 

యెటువంటి ఖడగ్ముకంటెను వాడిగా ఉండి, పార్ణాతమ్లను కీళల్ను మూలుగను విభజించునంతమటుట్కు 

దూరుచు, హృదయముయొకక్ తలంపులను ఆలోచనలను శోధించుచునన్ది.  

సంఖాయ్కాండము 5:18 => తరువాత యాజకుడు యెహోవా సనిన్ధిని ఆ సతరీని నిలువబెటిట్, ఆ సతరీ 

తలముసుకును తీసి, రోష విషయమైన నైవేదయ్మును, అనగా ఆ జాఞ్పకారథ్మైన నైవేదయ్మును ఆమె 

చేతులలో ఉంచవలెను. శాపము పొందించు చేదునీళుల్ యాజకుని చేతిలో ఉండవలెను.  

సంఖాయ్కాండము 5:27 => ఆ నీళుల్ ఆ సతరీకి తార్గింపవలెను. అతడు ఆమెకు ఆ నీళుల్ తార్గించిన 

తరువాత జరుగునదేదనగా, ఆమె అపవితర్పరపబడి తన భరత్కు దోర్హము చేసినయెడల, శాపము 
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కలుగజేయు ఆ నీళుల్ చేదై ఆమెలోనికి చేరిన తరువాత ఆమె కడుపు ఉబుబ్ను ఆమె నడుము 

పడిపోవును. ఆ సతరీ తన జనులమధయ్ శాపమున కాసప్దముగా నుండును.  

సామెతలు 2:18 => దాని యిలుల్ మృతుయ్వునొదద్కు దారితీయును అది నడచు తోర్వలు పేర్తలయొదద్కు 

చేరును 

సామెతలు 14:13 => ఒకడు నవువ్చుండినను హృదయమున దుఃఖముండవచుచ్ను. సంతోషము 

తుదకు వయ్సనమగును. 

పర్కటన 8:11 => ఆ నక్షతర్మునకు మాచిపతిర్యని పేరు. అందువలన నీళల్లో మూడవ భాగము 

మాచిపతిర్ యాయెను; నీళుల్ చేదైపోయినందున వాటివలన మనుషుయ్లలో అనేకులు చచిచ్రి. 

వచనము 8 

జారసతరీ యుండు ఛాయకు పోక నీ మారగ్ము దానికి దూరముగా చేసికొనుము దాని యింటి వాకిటి 

దగగ్రకు వెళల్కుము. 

సామెతలు 2:18 => దాని యిలుల్ మృతుయ్వునొదద్కు దారితీయును అది నడచు తోర్వలు పేర్తలయొదద్కు 

చేరును 

సామెతలు 2:19 => దానియొదద్కు పోవువారిలో ఎవరును తిరిగి రారు జీవమారగ్ములు వారికి 

దకక్వు. నా మాటలు వినినయెడల 

సామెతలు 7:27 => దాని యిలుల్ పాతాళమునకు పోవు మారగ్ము ఆ మారగ్ము మరణశాలలకు 

దిగిపోవును. 

సామెతలు 9:18 => అయితే అచచ్ట పేర్తలునాన్రనియు దాని ఇంటికి వెళుల్వారు పాతాళకూపములో 

ఉనాన్రనియు వారికి ఎంతమాతర్మును తెలియలేదు. 

సామెతలు 15:24 => కిర్ందనునన్ పాతాళమును తపిప్ంచుకొనవలెనని బుదిధ్మంతుడు పరమునకు 

పోవు జీవమారగ్మున నడచుకొనును 

లూకా 16:23 => అపుప్డతడు పాతాళములో బాధపడుచు, కనున్లెతిత్ దూరమునుండి అబార్హామును 

అతని రొముమ్న (ఆనుకొనియునన్) లాజరును చూచి 
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వచనము 9 

వెళి ల్నయెడల పరులకు నీ యౌవనబలమును కూర్రులకు నీ జీవితకాలమును ఇచిచ్వేతువు 

సామెతలు 4:26 => నీవు నడచు మారగ్మును సరాళము చేయుము అపుప్డు నీ మారగ్ములనిన్యు 

సిథ్రములగును. 

కీరత్నలు 119:59 => నా మారగ్ములు నేను పరిశీలన చేసికొంటిని నీ శాసనములతటుట్ 

మరలుకొంటిని. 

సామెతలు 11:19 => యథారథ్మైన నీతి జీవదాయకము దుషట్కిర్యలు విడువక చేయువాడు తన 

మరణమునకే చేయును 

కీరత్నలు 16:11 => జీవమారగ్మును నీవు నాకు తెలియజేసెదవు నీ సనిన్ధిని సంపూరణ్సంతోషము 

కలదు నీ కుడిచేతిలో నితయ్ము సుఖములు కలవు. 

సామెతలు 6:12 => కుటిలమైన మాటలు పలుకువాడు పనికిమాలినవాడును దుషు ట్డునైయునాన్డు 

సామెతలు 6:13 => వాడు కనున్ గీటుచు కాళల్తో సైగ చేయును వేర్ళల్తో గురుతులు చూపును. 

సామెతలు 7:10 => అంతట వేశాయ్వేషము వేసికొనిన కపటముగల సతరీ ఒకతె వానిని ఎదురొక్న 

వచెచ్ను. 

సామెతలు 7:11 => అది బొబబ్లు పెటుట్నది, సేవ్చఛ్గా తిరుగునది, దాని పాదములు దాని యింట 

నిలువవు. 

సామెతలు 7:12 => ఒకపుప్డు ఇంటి యెదుటను ఒకపుప్డు సంత వీధులలోను అది యుండును. 

పర్తి సందు దగగ్రను అది పొంచియుండును. 

సామెతలు 7:13 => అది వానిని పటుట్కొని ముదుద్పెటుట్కొనెను సిగుగ్మాలిన ముఖము పెటుట్కొని 

యిటల్నెను 

సామెతలు 7:14 => సమాధానబలులను నేను అరిప్ంపవలసియుంటిని నేడు నా మొర్కుక్బళుల్ 

చెలిల్ంచియునాన్ను 
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సామెతలు 7:15 => కాబటిట్ నేను నినున్ కలిసికొనవలెనని రాగా నినున్ ఎదురొక్నవలెనని 

బయలుదేరగా నీవే కనబడితివి 

సామెతలు 7:16 => నా మంచముమీద రతన్కంబళల్ను ఐగుపుత్నుండి వచుచ్ విచితర్పు పనిగల 

నారదుపప్టల్ను నేను పరచియునాన్ను. 

సామెతలు 7:17 => నా పరుపుమీద బోళము అగరు కారపుచెకక్ చలిల్యునాన్ను. 

సామెతలు 7:18 => ఉదయము వరకు వలపుదీర తృపిత్పొందుదము రముమ్ పరసప్ర మోహముచేత 

చాలా సంతుషిట్ నొందుదము రముమ్. 

సామెతలు 7:19 => పురుషుడు ఇంట లేడు దూరపర్యాణము వెళి ల్యునాన్డు 

సామెతలు 7:20 => అతడు సొముమ్సంచిచేత పటుట్కొనిపోయెను. పునన్మనాటివరకు ఇంటికి తిరిగి 

రాడు అనెను 

సామెతలు 7:21 => అది తన అధికమైన లాలన మాటలచేత వానిని లోపరచుకొనెను తాను పలికిన 

యిచచ్కపు మాటలచేత వాని నీడుచ్కొని పోయెను. 

2 దెసస్లోనీకయులకు 2:9 => నశించుచునన్వారు తాము రకిష్ంపబడుటకై సతయ్విషయమైన పేర్మను 

అవలంబింపకపోయిరి గనుక, వారి రాక అబదధ్ విషయమైన సమసత్ బలముతోను, నానావిధములైన 

సూచక కిర్యలతోను, మహతాక్రయ్ములతోను 

2 దెసస్లోనీకయులకు 2:10 => దురీన్తిని పుటిట్ంచు సమసత్ మోసముతోను, నశించుచునన్ వారిలో 

సాతాను కనుపరచు బలమును అనుసరించి యుండును 

వచనము 10 

నీ ఆసిత్వలన పరులు తృపిత్పొందుదురు నీ కషాట్రిజ్తము అనుయ్ల యిలుల్ చేరును. 

సామెతలు 4:1 => కుమారులారా, తండిర్ యుపదేశము వినుడి మీరు వివేకము నొందునటుల్ 

ఆలకించుడి 

సామెతలు 8:32 => కావున పిలల్లారా, నా మాట ఆలకించుడి నా మారగ్ముల ననుసరించువారు 

ధనుయ్లు 
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సామెతలు 8:33 => ఉపదేశమును నిరాకరింపక దానినవలంబించి జాఞ్నులై యుండుడి. 

సామెతలు 8:34 => అనుదినము నా గడపయొదద్ కనిపెటుట్కొని నా దావ్రబంధములయొదద్ కాచుకొని 

నా ఉపదేశము వినువారు ధనుయ్లు. 

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

కలుగును. 

సామెతలు 8 :36 => ననున్ కనుగొననివాడు తనకే హాని చేసికొనును నాయందు 

అసహయ్పడువారందరు మరణమును సేన్హించుదురు. 

సామెతలు 22:17 => చెవి యొగిగ్ జాఞ్నుల ఉపదేశము ఆలకింపుము నేను కలుగజేయు తెలివిని 

పొందుటకు మనసుస్నిముమ్. 

సామెతలు 22:18 => నీ అంతరంగమందు వాటిని నిలుపుకొనుట ఎంతో మంచిది పోకుండ అవి నీ 

పెదవులమీద ఉండనిముమ్. 

సామెతలు 22:19 => నీవు యెహోవాను ఆశర్యించునటుల్ నీకు నీకే గదా నేను ఈ దినమున వీటిని 

ఉపదేశించియునాన్ను? 

సామెతలు 22:20 => నినున్ పంపువారికి నీవు సతయ్వాకయ్ములతో పర్తుయ్తత్రమిచుచ్నటుల్ 

సతయ్పర్మాణము నీకు తెలియజేయుటకై 

సామెతలు 22:21 => ఆలోచనయు తెలివియుగల శేర్షఠ్మైన సామెతలు నేను నీకొరకు రచించితిని. 

హెబీర్యులకు 12:25 => మీకు బుదిధ్ చెపుప్చునన్వానిని నిరాకరింపకుండునటుల్ చూచుకొనుడి. వారు 

భూమిమీదనుండి బుదిధ్చెపిప్న వానిని నిరాకరించినపుప్డు తపిప్ంచుకొనకపోయినయెడల, 

పరలోకమునుండి బుదిధ్చెపుప్చునన్ వానిని విసరిజ్ంచు మనము తపిప్ంచుకొనకపోవుట మరి 

నిశచ్యముగదా. 

సామెతలు 3:21 => నా కుమారుడా, లెసస్యైన జాఞ్నమును వివేచనను భదర్ము చేసికొనుము వాటిని 

నీ కనున్ల ఎదుటనుండి తొలగిపోనియయ్కుము  

సామెతలు 4:21 => నీ కనున్ల యెదుటనుండి వాటిని తొలగిపోనియయ్కుము నీ హృదయమందు 

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

నీ కృపనుబటిట్ నీ దయచొపుప్న ననున్ జాఞ్పకములో ఉంచుకొనుము. 

కీరత్నలు 119:9 => (బేత ) యౌవనసుథ్లు దేనిచేత తమ నడత శుదిధ్పరచుకొందురు? నీ 

వాకయ్మునుబటిట్ దానిని జాగర్తత్గా చూచుకొనుట చేతనే గదా? 

కీరత్నలు 119:102 => నీవు నాకు బోధించితివి గనుక నీ నాయ్యవిధులనుండి నేను 

తొలగకయునాన్ను.  

సామెతలు 7:24 => నా కుమారులారా, చెవియొగుగ్డి నా నోటి మాటల నాలకింపుడి 

1 కొరిందీయులకు 3:18 => ఎవడును తనున్తాను మోసపరచుకొనకూడదు. మీలో ఎవడైనను ఈ 

లోకమందు తాను జాఞ్నినని అనుకొనినయెడల, జాఞ్ని అగునటుట్ వెఱి ఱ్వాడు కావలెను. 

వచనము 11 

తుదకు నీ మాంసమును నీ శరీరమును కీష్ణించినపుప్డు 

సామెతలు 4:15 => దానియందు పర్వేశింపక తపిప్ంచుకొని తిరుగుము. దానినుండి తొలగి 

సాగిపొముమ్. 

సామెతలు 6:27 => ఒకడు తన ఒడిలో అగిన్ నుంచుకొనినయెడల వాని వసత్రములు కాలకుండునా? 

సామెతలు 6:28 => ఒకడు నిపుప్లమీద నడిచినయెడల వాని పాదములు కమలకుండునా? 

మతత్యి 6:13 => మముమ్ను శోధనలోకి తేక దుషు ట్నినుండి మముమ్ను తపిప్ంచుము. 

ఎఫెసీయులకు 5:11 => నిషఫ్లమైన అంధకార కిర్యలలో పాలివారై యుండక వాటిని ఖండించుడి. 

ఆదికాండము 39:10 => దినదినము ఆమె యోసేపుతో మాటలాడుచుండెను గాని అతడు ఆమెతో 

శయనించుటకైనను ఆమెతో నుండుటకైనను ఆమె మాట వినన్వాడు కాడు. 

ఆదికాండము 39:12 => అపుప్డామె ఆతని వసత్రము పటుట్కొని తనతో శయనింపుమని చెపప్గా 

అతడు తన వసత్రమును ఆమెచేతిలో విడిచిపెటిట్ తపిప్ంచుకొని బయటికి పారిపోయెను. 

1 రాజులు 11:1 => మోయాబీయులు ఎదోమీయులు అమోమ్నీయులు సీదోనీయులు హితీత్యులు 

అను జనులు మీ హృదయములను తమ దేవతలతటుట్ తిర్పుప్దురు గనుక వారితో సహవాసము 
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చేయకూడదనియు, వారిని మీతో సహవాసము చేయనియయ్కూడదనియు యెహోవా ఇశార్యేలీయులకు 

సెలవిచిచ్యునాన్డు. అయితే రాజైన సొలొమోను ఫరో కుమారెత్నుగాక ఆ జనులలో ఇంక అనేకమంది 

పరసతరీలను మోహించి 

యోబు 21:16 => వారి కేష్మము వారి చేతిలో లేదు భకిత్హీనుల యోచన నాకు దూరముగా 

నుండును గాక. 

సామెతలు 1:15 => నా కుమారుడా, నీవు వారి మారగ్మున పోకుము వారి తోర్వలయందు 

నడువకుండ నీ పాదము వెనుకకు తీసికొనుము. 

సామెతలు 7:8 => సందెవేళ పొర్దుద్ గుర్ంకిన తరువాత చిమమ్చీకటిగల రాతిర్వేళ 

సామెతలు 7:25 => జార సతరీ మారగ్ములతటుట్ నీ మనసుస్ తొలగనియయ్కుము దారి తపిప్ అది నడచు 

తోర్వలలోనికి పోకుము.  

సామెతలు 29:3 => జాఞ్నమును పేర్మించువాడు తన తండిర్ని సంతోషపరచును వేశయ్లతో 

సాంగతయ్ము చేయువాడు అతని ఆసిత్ని పాడుచేయును. 

మతత్యి 5:29 => నీ కుడికనున్ నినున్ అభయ్ంతరపరచినయెడల దాని పెరికి నీయొదద్నుండి 

పారవేయుము; నీ దేహమంతయు నరకములో పడవేయబడకుండ నీ అవయవములలో నొకటి 

నశించుట నీకు పర్యోజనకరముగదా. 

లూకా 15:13 => కొనిన్దినములైన తరువాత ఆ చినన్ కుమారుడు సమసత్మును కూరుచ్కొని దూర 

దేశమునకు పర్యాణమైపోయి, అచచ్ట తన ఆసిత్ని దురావ్య్పారమువలన పాడుచేసెను. 

వచనము 12 

అయోయ్, ఉపదేశము నేనెటుల్ తోర్సివేసితిని? నా హృదయము గదిద్ంపు నెటుల్ తృణీకరించెను? 

సామెతలు 6:29 => తన పొరుగువాని భారయ్ను కూడువాడు ఆ పర్కారమే నాశనమగును ఆమెను 

ముటుట్వాడు శిక్ష తపిప్ంచుకొనడు. 

సామెతలు 6:30 => దొంగ ఆకలిగొని పార్ణరక్షణ కొరకు దొంగిలినయెడల యెవరును వాని 

తిరసక్రింపరు గదా. 
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సామెతలు 6:31 => వాడు దొరికినయెడల ఏడంతలు చెలిల్ంపవలెను తన యింటి ఆసిత్ అంతయు 

అపప్గింపవలెను. 

సామెతలు 6:32 => జారతవ్ము జరిగించువాడు కేవలము బుదిధ్శూనుయ్డు ఆ కారయ్ము చేయువాడు 

సవ్నాశనమును కోరువాడే 

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

యెనన్టికిని తొలగిపోదు. 

సామెతలు 6:34 => భరత్కు పుటుట్ రోషము మహా రౌదర్ము గలది పర్తికారము చేయు కాలమందు 

అటిట్వాడు కనికరపడడు. 

సామెతలు 6:35 => పార్యశిచ్తత్మేమైన నీవు చేసినను వాడు లక్షయ్పెటట్డు ఎంత గొపప్ 

బహుమానములు నీవిచిచ్నను వాడు ఒపుప్కొనడు. 

ఆదికాండము 38:23 => యూదా మనలను అపహాసయ్ము చేసెదరేమో; ఆమె వాటిని 

ఉంచుకొననిముమ్; ఇదిగో నేను ఈ మేకపిలల్ను పంపితిని, ఆమె నీకు కనబడలేదు అనెను. 

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

చేసెను; అంతేకాక ఆమె జారతవ్మువలన గరభ్వతియైనదని యూదాకు తెలుపబడెను. అపుప్డు 

యూదా ఆమెను బయటికి తీసికొనిరండి, ఆమెను కాలిచ్వేయవలెనని చెపెప్ను. 

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

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

కఱఱ్ యెవరివో దయచేసి గురుతు పటుట్మని చెపిప్ంచెను. 

ఆదికాండము 38:26 => యూదా వాటిని గురుతు పటిట్ నేను నా కుమారుడైన షేలాను ఆమెకు 

ఇయయ్లేదు గనుక ఆమె నాకంటె నీతిమంతురాలని చెపిప్ మరి యెపుప్డును ఆమెను కూడలేదు. 

నాయ్యాధిపతులు 16:19 => ఆమె తన తొడమీద అతని నిదర్బుచిచ్, ఒక మనుషుయ్ని పిలిపించి 

వానిచేత అతని తలమీది యేడు జడలను కౌష్రము చేయించి అతని బాధించుటకు మొదలుపెటెట్ను. 

అపుప్డు అతనిలోనుండి బలము తొలగిపోయెను. 
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నాయ్యాధిపతులు 16:20 => ఆమె సమోస్నూ, ఫిలిషీత్యులు నీమీద పడుచునాన్రనగా అతడు 

నిదర్మేలుకొని యెపప్టియటుల్ నేను బయలుదేరి విడజిముమ్కొందుననుకొనెను. అయితే యెహోవా 

తనను ఎడబాసెనని అతనికి తెలియలేదు. 

నాయ్యాధిపతులు 16:21 => అపుప్డు ఫిలిషీత్యులు అతని పటుట్కొని అతని కనున్లను ఊడదీసి 

గాజాకు అతని తీసికొనివచిచ్ యితత్డి సంకెళల్చేత అతని బంధించిరి. 

నెహెమాయ్ 13:26 => ఇటిట్ కారయ్ములు జరిగించి ఇశార్యేలీయుల రాజైన సొలొమోను పాపము 

చేయలేదా? అనేక జనములలో అతనివంటి రాజు లేకపోయినను, అతడు తన దేవునిచేత 

పేర్మింపబడినవాడై ఇశార్యేలీయులందరిమీద రాజుగా నియమింపబడినను, అనయ్సతరీలు అతనిచేత 

సహా పాపము చేయించలేదా? 

హోషేయ 4:13 => పరవ్తముల శిఖరములమీద బలులనరిప్ంతురు, కొండలమీద ధూపము 

వేయుదురు, సింధూరవృక్షముల కిర్ందను చినారువృక్షముల కిర్ందను మసత్కివృక్షముల కిర్ందను నీడ 

మంచిదని అచటనే ధూపము వేయుదురు; అందువలననే మీ కుమారెత్లు వేశయ్లైరి, మీ కోడండుల్ను 

వయ్భిచారిణులైరి. 

హోషేయ 4:14 => జనులు తామే వయ్భిచారిణులను కూడుదురు, తామే వేశయ్లతో సాంగతయ్ము 

చేయుచు బలులనరిప్ంతురు గనుక మీ కుమారెత్లు వేశయ్లగుటనుబటిట్ నేను వారిని శికిష్ంపను, మీ 

కోడండుల్ వయ్భిచరించుటనుబటిట్ నేను వారిని శికిష్ంపను; వివేచనలేని జనము నిరూమ్లమగును. 

ఆదికాండము 39:7 => అటుతరువాత అతని యజమానుని భారయ్ యోసేపుమీద కనున్వేసి తనతో 

శయనించుమని చెపెప్ను 

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

యెనన్టికిని తొలగిపోదు. 

సామెతలు 13:18 => శిక్షను ఉపేకిష్ంచువానికి అవమాన దారిదర్య్తలు పార్పిత్ంచును గదిద్ంపును 

లక్షయ్పెటుట్వాడు ఘనతనొందును. 

సామెతలు 31:3 => నీ బలమును సతరీలకియయ్కుము రాజులను నశింపజేయు సతరీలతో సహవాసము 

చేయకుము 
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వచనము 13 

నా బోధకుల మాట నేను వినకపోతిని నా ఉపదేశకులకు నేను చెవియొగగ్లేదు 

సామెతలు 6:35 => పార్యశిచ్తత్మేమైన నీవు చేసినను వాడు లక్షయ్పెటట్డు ఎంత గొపప్ 

బహుమానములు నీవిచిచ్నను వాడు ఒపుప్కొనడు. 

హోషేయ 7:9 => అనుయ్లు అతని బలమును మింగివేసినను అది అతనికి తెలియకపోయెను; తన 

తలమీద నెరసిన వెండుర్కలు కనబడుచునన్ను అది అతనికి తెలియదు. 

లూకా 15:30 => అయితే నీ ఆసిత్ని వేశయ్లతో తినివేసిన యీ నీ కుమారుడు రాగానే వీనికొరకు 

కొర్వివ్న దూడను వధించితివని చెపెప్ను. 

సామెతలు 31:3 => నీ బలమును సతరీలకియయ్కుము రాజులను నశింపజేయు సతరీలతో సహవాసము 

చేయకుము 

సామెతలు 6:26 => వేశాయ్ సాంగతయ్ము చేయువానికి రొటెట్తునక మాతర్ము మిగిలియుండును. 

మగనాలు మికిక్లి విలువగల పార్ణమును వేటాడును. 

సామెతలు 21:17 => సుఖభోగములయందు వాంఛ గలవానికి లేమి కలుగును దార్కాష్రసమును 

నూనెయు వాంఛించువానికి ఐశవ్రయ్ము కలుగదు. 

రోమీయులకు 6:21 => అపప్టి కిర్యలవలన మీకేమి ఫలము కలిగెను? వాటిని గురించి మీరిపుప్డు 

సిగుగ్పడుచునాన్రు కారా? వాటి అంతము మరణమే, 

వచనము 14 

నేను సమాజ సంఘముల మధయ్ నుండినను పర్తివిధమైన దౌషట్య్మునకు లోబడుటకు కొంచెమే 

యెడమాయెను అని నీవు చెపుప్కొనుచు మూలుగుచు నుందువు.  

సామెతలు 7:23 => తనకు పార్ణహానికరమైనదని యెరుగక ఉరియొదద్కు పకిష్ తవ్రపడునటుల్ను వాని 

గుండెను అంబు చీలుచ్వరకు వాడు దానివెంట పోయెను. 
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దివ్తీయోపదేశకాండము 32:29 => వారు జాఞ్నము తెచుచ్కొని దీని తలపోసి తమ కడవరి సిథ్తి 

యోచించుట మేలు. 

యిరిమ్యా 5:31 => పర్వకత్లు అబదధ్పర్వచనములు పలికెదరు, యాజకులు వారి పక్షమున ఏలుబడి 

చేసెదరు, ఆలాగు జరుగుట నా పర్జలకు ఇషట్ము; దాని ఫలము నొందునపుప్డు మీరేమి చేయుదురు? 

రోమీయులకు 6:21 => అపప్టి కిర్యలవలన మీకేమి ఫలము కలిగెను? వాటిని గురించి మీరిపుప్డు 

సిగుగ్పడుచునాన్రు కారా? వాటి అంతము మరణమే, 

హెబీర్యులకు 13:4 => వివాహము అనిన్ విషయములలో ఘనమైనదిగాను, పానుపు 

నిషక్లమ్షమైనదిగాను ఉండవలెను; వేశాయ్సంగులకును వయ్భిచారులకును దేవుడు తీరుప్ తీరుచ్ను. 

పర్కటన 21:8 => పిరికివారును, అవిశావ్సులును, అసహుయ్లును, నరహంతకులును, 

వయ్భిచారులును, మాంతిర్కులును, విగర్హారాధకులును, అబదిధ్కులందరును అగిన్ గంధకములతో 

మండు గుండములో పాలుపొందుదురు; ఇది రెండవ మరణము. 

పర్కటన 22:15 => కుకక్లును మాంతిర్కులును వయ్భిచారులును నరహంతకులును 

విగర్హారాధకులును అబదధ్మును పేర్మించి జరిగించు పర్తివాడును వెలుపటనుందురు. 

సంఖాయ్కాండము 5:27 => ఆ నీళుల్ ఆ సతరీకి తార్గింపవలెను. అతడు ఆమెకు ఆ నీళుల్ తార్గించిన 

తరువాత జరుగునదేదనగా, ఆమె అపవితర్పరపబడి తన భరత్కు దోర్హము చేసినయెడల, శాపము 

కలుగజేయు ఆ నీళుల్ చేదై ఆమెలోనికి చేరిన తరువాత ఆమె కడుపు ఉబుబ్ను ఆమె నడుము 

పడిపోవును. ఆ సతరీ తన జనులమధయ్ శాపమున కాసప్దముగా నుండును.  

1 కొరిందీయులకు 5:4 => ఏమనగా, పర్భువైన యేసు దినమందు వాని ఆతమ్ రకిష్ంపబడునటుల్ 

శరీరేచఛ్లు నశించుటకై మన పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ నామమున మీరును,  

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

అటిట్ వానిని సాతానునకు అపప్గింపవలెను. 

1 సమూయేలు 28:15 => సమూయేలు ననున్ పైకిరమమ్ని నీవెందుకు తొందరపెటిట్తివని సౌలు 

నడుగగా సౌలు నేను బహు శర్మలోనునాన్ను; ఫిలిషీత్యులు నా మీదికి యుదధ్మునకు రాగా దేవుడు 

Page  of 402 2507



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   !"త$

ననున్ ఎడబాసి పర్వకత్ల దావ్రానైనను సవ్పన్ముల దావ్రానైనను నా కేమియు సెలవియయ్కయునాన్డు. 

కాబటిట్ నేను చేయవలసిన దానిని నాతో తెలియజెపుప్టకై నినున్ పిలిపించితిననెను. 

యోబు 13:26 => నీవు నాకు కఠినమైన శిక్ష విధించియునాన్వు నా బాలయ్కాలపు పాపములను నాకు 

సావ్సథ్య్ముగా నీవు విధించియునాన్వు 

యోబు 20:11 => వారి యెముకలలో యౌవనబలము నిండియుండును గాని అదియు వారితో కూడ 

మంటిలో పండుకొనును. 

యోబు 33:21 => వాని శరీరమాంసము కీష్ణించిపోయి వికారమగును బయటికి కనబడకుండిన 

యెముకలు పైకి పొడుచుకొని వచుచ్ను 

సామెతలు 8 :36 => ననున్ కనుగొననివాడు తనకే హాని చేసికొనును నాయందు 

అసహయ్పడువారందరు మరణమును సేన్హించుదురు. 

సామెతలు 15:32 => శిక్షనొంద నొలల్నివాడు తన పార్ణమును తృణీకరించును గదిద్ంపును 

వినువాడు వివేకియగును. 

సామెతలు 21:17 => సుఖభోగములయందు వాంఛ గలవానికి లేమి కలుగును దార్కాష్రసమును 

నూనెయు వాంఛించువానికి ఐశవ్రయ్ము కలుగదు. 

సామెతలు 23:32 => పిమమ్ట అది సరప్మువలె కరచును కటల్పామువలె కాటువేయును. 

యిరిమ్యా 23:20 => తన కారయ్మును సఫలపరచువరకును తన హృదయాలోచనలను 

నెరవేరుచ్వరకును యెహోవా కోపము చలాల్రదు; అంతయ్దినములలో ఈ సంగతిని మీరు బాగుగా 

గర్హించుదురు. 

యెహెజేక్లు 7:16 => వారిలో ఎవరైనను తపిప్ంచుకొనినయెడల వారందరును లోయలోని 

గువవ్లవలె పరవ్తములమీదనుండి తమ దోషములనుబటిట్ మూలుగ్లిడుదురు. 

వచనము 15 

నీ సొంత కుండలోని నీళుల్ పానము చేయుము నీ సొంత బావిలో ఉబుకు జలము తార్గుము. 
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సామెతలు 1:7 => యెహోవాయందు భయభకుత్లు కలిగియుండుట తెలివికి మూలము మూరు ఖ్లు 

జాఞ్నమును ఉపదేశమును తిరసక్రించుదురు. 

సామెతలు 1:22 => ఎటల్నగా, జాఞ్నము లేనివారలారా, మీరెనాన్ళుల్ జాఞ్నము లేనివారుగా 

ఉండగోరుదురు? అపహాసకులారా, మీరెనాన్ళుల్ అపహాసయ్ము చేయుచు ఆనందింతురు? 

బుదిధ్హీనులారా, మీరెనాన్ళుల్ జాఞ్నమును అసహియ్ంచుకొందురు?  

సామెతలు 1:29 => జాఞ్నము వారికి అసహయ్మాయెను యెహోవాయందు భయభకుత్లు 

కలిగియుండుట వారికిషట్ము లేకపోయెను. 

సామెతలు 1:30 => నా ఆలోచన విననొలల్కపోయిరి నా గదిద్ంపును వారు కేవలము తృణీకరించిరి. 

సామెతలు 15:5 => మూఢుడు తన తండిర్చేయు శిక్షను తిరసక్రించును గదిద్ంపునకు లోబడువాడు 

బుదిధ్మంతుడగును. 

కీరత్నలు 50:17 => దిదుద్బాటు నీకు అసహయ్ముగదా నీవు నా మాటలను నీ వెనుకకు తోర్సివేసెదవు. 

కీరత్నలు 73:22 => నేను తెలివిలేని పశుపార్యుడనైతిని నీ సనిన్ధిని మృగమువంటి వాడనైతిని. 

జెకరాయ్ 7:11 => అయితే వారు ఆలకింపనొలల్క మూరు ఖ్లై వినకుండ చెవులు మూసికొనిరి. 

జెకరాయ్ 7:12 => ధరమ్శాసత్రమును, పూరివ్కులైన పర్వకత్ల దావ్రా సైనయ్ములకు అధిపతియగు 

యెహోవా తన ఆతమ్ పేర్రేపణచేత తెలియజేసిన మాటలను, తాము వినకుండునటుల్ హృదయములను 

కురువిందమువలె కఠినపరచుకొనిరి గనుక సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవాయొదద్నుండి 

మహోగర్త వారిమీదికి వచెచ్ను. 

జెకరాయ్ 7:13 => కావున సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా నేను 

పిలిచినపుప్డు వారు ఆలకింపకపోయిరి గనుక వారు పిలిచినపుప్డు నేను ఆలకింపను. 

జెకరాయ్ 7:14 => మరియు వారెరుగని అనయ్జనులలో నేను వారిని చెదరగొటుట్దును. వారు తమ 

దేశమును విడిచినమీదట అందులో ఎవరును సంచరింపకుండ అది పాడగును; ఈలాగున వారు 

మనోహరమైన తమ దేశమునకు నాశనము కలుగజేసియునాన్రు. 

యోహాను 3:19 => ఆ తీరుప్ ఇదే; వెలుగు లోకములోనికి వచెచ్ను గాని తమ కిర్యలు చెడ డ్వైనందున 

మనుషుయ్లు వెలుగును పేర్మింపక చీకటినే పేర్మించిరి. 
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యోహాను 3:20 => దుషాక్రయ్ము చేయు పర్తివాడు వెలుగును దేవ్షించును, తన కిర్యలు 

దుష కిర్యలుగా కనబడకుండునటుల్ వెలుగునొదద్కు రాడు. 

సామెతలు 1:25 => నేను చెపిప్న బోధ యేమియు మీరు వినక తోర్సివేసితిరి నేను గదిద్ంపగా 

లోబడకపోతిరి. 

సామెతలు 6:23 => ఆజఞ్ దీపముగాను ఉపదేశము వెలుగుగాను ఉండును. శికాష్రథ్మైన గదిద్ంపులు 

జీవమారగ్ములు. 

సామెతలు 12:1 => శిక్షను పేర్మించువాడు జాఞ్నమును పేర్మించువాడు గదిద్ంపును 

అసహియ్ంచుకొనువాడు పశుపార్యుడు 

సామెతలు 13:18 => శిక్షను ఉపేకిష్ంచువానికి అవమాన దారిదర్య్తలు పార్పిత్ంచును గదిద్ంపును 

లక్షయ్పెటుట్వాడు ఘనతనొందును. 

ఆదికాండము 19:9 => ఈ మనుషుయ్లు నా యింటినీడకు వచిచ్యునాన్రు గనుక వారిని మీరేమి 

చేయకూడదని చెపిప్నపుప్డు వారు నీవు అవతలికి పొమమ్నిరి. మరియు వారు వీడెవడో మనలోనికి 

పరదేశిగావచిచ్ తీరప్రిగానుండ చూచుచునాన్డు; కాగా వారికంటె నీకు ఎకుక్వ కీడు చేసెదమని చెపిప్ 

లోతు అను ఆ మనుషుయ్నిమీద దొమిమ్గాపడి తలుపు పగులగొటుట్టకు సమీపించిరి. 

నిరగ్మకాండము 2:13 => మరునాడు అతడు బయట నడిచి వెళుల్చుండగా హెబీర్యులైన 

మనుషుయ్లిదద్రు పోటాల్డుచుండిరి. 

నిరగ్మకాండము 2:14 => అపుప్డతడు అనాయ్యము చేసినవాని చూచి నీవేల నీ పొరుగువాని 

కొటుట్చునాన్వని అడుగగా అతడు మామీద నినున్ అధికారినిగాను తీరప్రినిగాను నియమించిన 

వాడెవడు? నీవు ఆ ఐగుపీత్యుని చంపినటుల్ ననున్ను చంపవలెనని అనుకొనుచునాన్వా అనెను. 

అందుకు మోషే - నిశచ్యముగా ఈ సంగతి బయలుపడెననుకొని భయపడెను 

2 దినవృతాత్ంతములు 24:20 => అపుప్డు దేవుని ఆతమ్ యాజకుడగు యెహోయాదా కుమారుడైన 

జెకరాయ్మీదికి రాగా అతడు జనులయెదుట నిలువబడి మీరెందుకు యెహోవా ఆజఞ్లను మీరుచునాన్రు? 

మీరు వరిధ్లల్రు; మీరు యెహోవాను విసరిజ్ంచితిరి గనుక ఆయన మిముమ్ను విసరిజ్ంచియునాన్డని 

దేవుడు సెలవిచుచ్చునాన్డు అనెను. 
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2 దినవృతాత్ంతములు 24:21 => అందుకు వారతనిమీద కుటర్చేసి, రాజు మాటనుబటిట్ యెహోవా 

మందిరపు ఆవరణములోపల రాళుల్ రువివ్ అతని చావగొటిట్రి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 24:22 => ఈ పర్కారము రాజైన యోవాషు జెకరాయ్ తండిర్యైన 

యెహోయాదా తనకు చేసిన ఉప కారమును మరచినవాడై అతని కుమారుని చంపించెను; అతడు 

చనిపోవునపుప్డు యెహోవా దీని దృషిట్ంచి దీనిని విచారణలోనికి తెచుచ్నుగాక యనెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 25:16 => అతడు అమజాయ్తో మాటలాడుచుండగా రాజు అతని చూచి నీవు 

రాజుయొకక్ ఆలోచనకరత్లలో ఒకడవైతివా? ఊరకొనుము; నేను నినున్ చంపనేల అని చెపప్గా ఆ 

పర్వకత్ నీవు ఈలాగున చేసి నా ఆలోచనను అంగీకరింపకపోవుట చూచి దేవుడు నినున్ 

నశింపజేయనుదేద్శించి యునాన్డని నాకు తెలియునని చెపిప్ యూరకొనెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 33:10 => యెహోవా మనషేష్కును అతని జనులకును వరత్మానములు 

పంపినను వారు చెవియొగగ్కపోయిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 33:11 => కాబటిట్ యెహోవా అషూష్రు రాజుయొకక్ సైనాయ్ధిపతులను 

వారిమీదికి రపిప్ంచెను. మనషేష్ తపిప్ంచుకొనిపోకుండ వారు అతని పటుట్కొని, గొలుసులతో బంధించి 

అతనిని బబులోనునకు తీసికొనిపోయిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 36:16 => పెందలకడ లేచి పంపుచువచిచ్నను వారు దేవుని దూతలను 

ఎగతాళిచేయుచు, ఆయన వాకయ్ములను తృణీకరించుచు, ఆయన పర్వకత్లను హింసించుచు రాగా, 

నివారింప శకయ్ముకాకుండ యెహోవా కోపము ఆయన జనులమీదికి వచెచ్ను. 

యిరిమ్యా 44:4 => మరియు నేను పెందలకడ లేచి పర్వకత్లైన నా సేవకులందరిని మీయొదద్కు 

పంపుచు, నాకసహయ్మైన యీ హేయకారయ్మును మీరు చేయకుండుడి అని నేను చెపుప్చు వచిచ్తిని 

గాని  

జెకరాయ్ 1:4 => మీరు మీ పితరులవంటివారై యుండవదుద్; పూరివ్కులైన పర్వకత్లు సైనయ్ములకు 

అధిపతియగు యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా మీ దురామ్రగ్తను మీ దుష కిర్యలను మాని తిరుగుడని 

వారికి పర్కటించినను వారు వినకపోయిరి, నా మాట ఆలకించకపోయిరి; ఇదే యెహోవా వాకుక్. 

జెకరాయ్ 1:5 => మీ పితరులేమైరి? పర్వకత్లు నితయ్ము బర్దుకుదురా? 
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జెకరాయ్ 1:6 => అయినను నా సేవకులైన పర్వకత్లకు నేను సెలవిచిచ్న మాటలును కటట్డలును మీ 

పితరుల విషయములో నెరవేరలేదా? నెరవేరగా వారు తిరిగి మన పర్వరత్నను బటిట్యు కిర్యలను 

బటిట్యు యెహోవా మనకు చేయదలచిన పర్కారముగా ఆయన అంతయు మనకు చేసియునాన్డని 

చెపుప్కొనిరి. 

లేవీయకాండము 26:15 => నా కటట్డలను నిరాకరించినయెడలను, నా ఆజఞ్లనిన్టిని అనుసరింపక 

నా నిబంధనను మీరునటుల్ మీరు నా తీరుప్ల విషయమై అసహియ్ంచుకొనినయెడలను, 

1 సమూయేలు 25:31 => నా యేలినవాడవగు నీవు రకత్మును నిషాక్రణముగా 

చిందించినందుకేగాని, నా యేలినవాడవగు నీవు పగతీరుచ్ కొనినందుకేగాని, మనోవిచారమైనను 

దుఃఖమైనను నా యేలినవాడవగు నీకు ఎంత మాతర్మును కలుగకపోవును గాక, యెహోవా నా 

యేలినవాడవగు నీకు మేలు చేసిన తరువాత నీవు నీ దాసురాలనగు ననున్ జాఞ్పకము చేసికొనుము 

అనెను. 

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

అతనిదావ్రా మనము యెహోవాయొదద్ విచారణ చేయవచుచ్ను గాని, అతడు ననున్గూరిచ్ మేలు 

పర్కటింపక కీడే పర్కటించును గనుక అతనియందు నాకు దేవ్షము కలదని యెహోషాపాతుతో అనగా 

యెహోషాపాతురాజైన మీరు ఆలాగనవదద్నెను. 

సామెతలు 8 :36 => ననున్ కనుగొననివాడు తనకే హాని చేసికొనును నాయందు 

అసహయ్పడువారందరు మరణమును సేన్హించుదురు. 

సామెతలు 10:17 => ఉపదేశము నంగీకరించువాడు జీవమారగ్ములో ఉనాన్డు గదిద్ంపునకు 

లోబడనివాడు తోర్వ తపుప్ను. 

సామెతలు 10:21 => నీతిమంతుని పెదవులు అనేకులకు ఉపదేశించును బుదిధ్ లేకపోవుటచేత 

మూఢులు చనిపోవుదురు. 

సామెతలు 15:10 => మారగ్ము విడిచినవానికి కఠినశిక్ష కలుగును గదిద్ంపును దేవ్షించువారు 

మరణము నొందుదురు. 
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సామెతలు 15:32 => శిక్షనొంద నొలల్నివాడు తన పార్ణమును తృణీకరించును గదిద్ంపును 

వినువాడు వివేకియగును. 

సామెతలు 30:2 => నిశచ్యముగా మనుషుయ్లలో నావంటి పశుపార్యుడు లేడు నరులకునన్ 

వివేచన నాకు లేదు. 

యిరిమ్యా 17:23 => అయితే వారు వినకపోయిరి, చెవినిబెటట్క పోయిరి, వినకుండను 

బోధనొందకుండను మొండికి తిరిగిరి. 

యిరిమ్యా 36:23 => యెహూది మూడు నాలుగు పుటలు చదివిన తరువాత రాజు చాకుతో దాని 

కోసి కుంపటిలో వేయగా ఆ కుంపటిలో నునన్ అగిన్చేత అది బొతిత్గా కాలిపోయెను గాని 

జెఫనాయ్ 3:2 => అది దేవుని మాట ఆలకించదు, శిక్షకు లోబడదు, యెహోవాయందు 

విశావ్సముంచదు, దాని దేవునియొదద్కు రాదు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:41 => ఇదిగో తిరసక్రించువారలారా, ఆశచ్రయ్పడుడి నశించుడి మీ 

దినములలో నేనొక కారయ్ము చేసెదను ఆ కారయ్ము ఒకడు మీకు వివరించినను మీరెంతమాతర్మును 

నమమ్రు అనెను. 

రోమీయులకు 1:28 => మరియు వారు తమ మనసుస్లో దేవునికి చోటియయ్నొలల్కపోయిరి గనుక 

చేయరాని కారయ్ములు చేయుటకు దేవుడు భర్షట్మనసుస్కు వారినపప్గించెను. 

వచనము 16 

నీ ఊటలు బయటికి చెదరిపోదగునా? వీధులలో అవి నీటి కాలువగా పారదగునా? 

లూకా 15:18 => నేను లేచి నా తండిర్యొదద్కు వెళి ల్--తండీర్, నేను పరలోకమునకు విరోధముగాను నీ 

యెదుటను పాపము చేసితిని; 

1 దెసస్లోనీకయులకు 4:8 => కాబటిట్ ఉపేకిష్ంచువాడు మనుషుయ్ని ఉపేకిష్ంపడు గాని మీకు తన 

పరిశుదాధ్తమ్ను అనుగర్హించిన దేవునినే ఉపేకిష్ంచుచునాన్డు. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 5:12 => మరియు సహోదరులారా, మీలో పర్యాసపడుచు పర్భువునందు 

మీకు పైవారైయుండి మీకు బుదిధ్ చెపుప్వారిని మనన్నచేసి 
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1 దెసస్లోనీకయులకు 5:13 => వారి పనినిబటిట్ వారిని పేర్మతో మికిక్లి ఘనముగా ఎంచవలెనని 

వేడుకొనుచునాన్ము; మరియు ఒకనితో నొకడు సమాధానముగా ఉండుడి. 

హెబీర్యులకు 13:7 => మీకు దేవుని వాకయ్ము బోధించి, మీపైని నాయకులుగా ఉనన్వారిని 

జాఞ్పకము చేసికొని, వారి పర్వరత్న ఫలమును శర్దధ్గా తలంచుకొనుచు, వారి విశావ్సమును 

అనుసరించుడి. 

నాయ్యాధిపతులు 6:10 => మీరు అమోరీయుల దేశమున నివసించుచునాన్రు, వారి దేవతలకు 

భయపడకుడి అని మీతో చెపిప్తిని గాని మీరు నా మాట వినకపోతిరి. 

1 సమూయేలు 25:31 => నా యేలినవాడవగు నీవు రకత్మును నిషాక్రణముగా 

చిందించినందుకేగాని, నా యేలినవాడవగు నీవు పగతీరుచ్ కొనినందుకేగాని, మనోవిచారమైనను 

దుఃఖమైనను నా యేలినవాడవగు నీకు ఎంత మాతర్మును కలుగకపోవును గాక, యెహోవా నా 

యేలినవాడవగు నీకు మేలు చేసిన తరువాత నీవు నీ దాసురాలనగు ననున్ జాఞ్పకము చేసికొనుము 

అనెను. 

కీరత్నలు 50:17 => దిదుద్బాటు నీకు అసహయ్ముగదా నీవు నా మాటలను నీ వెనుకకు తోర్సివేసెదవు. 

సామెతలు 1:7 => యెహోవాయందు భయభకుత్లు కలిగియుండుట తెలివికి మూలము మూరు ఖ్లు 

జాఞ్నమును ఉపదేశమును తిరసక్రించుదురు. 

సామెతలు 12:1 => శిక్షను పేర్మించువాడు జాఞ్నమును పేర్మించువాడు గదిద్ంపును 

అసహియ్ంచుకొనువాడు పశుపార్యుడు 

సామెతలు 15:32 => శిక్షనొంద నొలల్నివాడు తన పార్ణమును తృణీకరించును గదిద్ంపును 

వినువాడు వివేకియగును. 

యిరిమ్యా 3:25 => సిగుగ్నొందినవారమై సాగిలపడుదము రండి, మనము కనబడకుండ 

అవమానము మనలను మరుగుచేయును గాక; మన దేవుడైన యెహోవా మాట వినక మనమును మన 

పితరులును మన బాలయ్మునుండి నేటివరకు మన దేవుడైన యెహోవాకు విరోధముగా పాపము 

చేసినవారము. 
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రోమీయులకు 1:28 => మరియు వారు తమ మనసుస్లో దేవునికి చోటియయ్నొలల్కపోయిరి గనుక 

చేయరాని కారయ్ములు చేయుటకు దేవుడు భర్షట్మనసుస్కు వారినపప్గించెను. 

2 దెసస్లోనీకయులకు 3:14 => ఈ పతిర్క మూలముగా మేము చెపిప్న మాటకు ఎవడైనను 

లోబడనియెడల అతనిని కనిపెటిట్, అతడు సిగుగ్పడు నిమితత్ము అతనితో సాంగతయ్ము చేయకుడి. 

హెబీర్యులకు 13:17 => మీపైని నాయకులుగా ఉనన్వారు లెకక్ ఒపప్చెపప్వలసినవారివలె మీ 

ఆతమ్లను కాయుచునాన్రు; వారు దుఃఖముతో ఆ పని చేసినయెడల మీకు నిష పర్యోజనము గనుక 

దుఃఖముతో కాక, ఆనందముతో చేయునటుల్ వారి మాట విని, వారికి లోబడియుండుడి. 

వచనము 17 

అనుయ్లు నీతోకూడ వాటి ననుభవింపకుండ అవి నీకే యుండవలెను గదా. 

సామెతలు 13:20 => జాఞ్నుల సహవాసము చేయువాడు జాఞ్నము గలవాడగును. మూరు ఖ్ల 

సహవాసము చేయువాడు చెడిపోవును. 

సంఖాయ్కాండము 25:1 => అపుప్డు యెహోవా మోషేకు ఈలాగు ఆజఞ్ ఇచెచ్ను యాజకుడైన 

అహరోను మనుమడును ఎలియాజరు కుమారుడునైన ఫీనెహాసు, ఇశార్యేలీయులు షితీత్ములో 

దిగియుండగా పర్జలు మోయాబురాండర్తో వయ్భిచారము చేయసాగిరి. 

సంఖాయ్కాండము 25:2 => ఆ సతరీలు తమ దేవతల బలులకు పర్జలను పిలువగా వీరు భోజనముచేసి 

వారి దేవతలకు నమసక్రించిరి. 

సంఖాయ్కాండము 25:3 => అటుల్ ఇశార్యేలీయులు బయలెప్యోరుతో కలిసికొనినందున వారిమీద 

యెహోవా కోపము రగులుకొనెను. 

సంఖాయ్కాండము 25:4 => అపుప్డు యెహోవా మోషేతో ఇటల్నెను నీవు పర్జల అధిపతులనందరిని 

తోడుకొని, యెహోవా సనిన్ధిని సూరుయ్నికి ఎదురుగా వారిని ఉరితీయుము. అపుప్డు యెహోవా 

కోపాగిన్ ఇశార్యేలీయులమీదనుండి తొలగిపోవునని చెపెప్ను. 

సంఖాయ్కాండము 25:5 => కాబటిట్ మోషే ఇశార్యేలీయుల నాయ్యాధిపతులను పిలిపించి మీలో 

పర్తివాడును బయలెప్యోరుతో కలిసికొనిన తన తన వశములోని వారిని చంపవలెనని చెపెప్ను. 
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సంఖాయ్కాండము 25:6 => ఇదిగో మోషే కనున్లయెదుటను, పర్తయ్క్షపు గుడారముయొకక్ 

దావ్రమునొదద్ ఏడుచ్చుండిన ఇశార్యేలీయుల సరవ్సమాజముయొకక్ కనున్లయెదుటను , 

ఇశార్యేలీయులలో ఒకడు తన సహోదరులయొదద్కు ఒక మిదాయ్ను సతరీని తోడుకొనివచెచ్ను. 

హోషేయ 4:11 => వయ్భిచార కిర్యలు చేయుటచేతను దార్కాష్రసము పానము చేయుటచేతను 

మదయ్పానముచేతను వారు మతిచెడిరి. 

హోషేయ 4:12 => నా జనులు తాము పెటుట్కొనిన కఱఱ్యొదద్ విచారణ చేయుదురు, తమచేతికఱఱ్ 

వారికి సంగతి తెలియజేయును, వయ్భిచారమనసుస్ వారిని తోర్వ తపిప్ంపగా వారు తమ దేవుని 

విసరిజ్ంచి వయ్భిచరింతురు. 

హోషేయ 4:13 => పరవ్తముల శిఖరములమీద బలులనరిప్ంతురు, కొండలమీద ధూపము 

వేయుదురు, సింధూరవృక్షముల కిర్ందను చినారువృక్షముల కిర్ందను మసత్కివృక్షముల కిర్ందను నీడ 

మంచిదని అచటనే ధూపము వేయుదురు; అందువలననే మీ కుమారెత్లు వేశయ్లైరి, మీ కోడండుల్ను 

వయ్భిచారిణులైరి. 

హోషేయ 4:14 => జనులు తామే వయ్భిచారిణులను కూడుదురు, తామే వేశయ్లతో సాంగతయ్ము 

చేయుచు బలులనరిప్ంతురు గనుక మీ కుమారెత్లు వేశయ్లగుటనుబటిట్ నేను వారిని శికిష్ంపను, మీ 

కోడండుల్ వయ్భిచరించుటనుబటిట్ నేను వారిని శికిష్ంపను; వివేచనలేని జనము నిరూమ్లమగును. 

1 కొరిందీయులకు 10:6 => వారు ఆశించిన పర్కారము మనము చెడ డ్వాటిని ఆశించకుండునటుల్ ఈ 

సంగతులు మనకు దృషాట్ంతములుగా ఉనన్వి. 

1 కొరిందీయులకు 10:7 => జనులు తినుటకును తార్గుటకును కూరుచ్ండి, ఆడుటకు లేచిరి. అని 

వార్యబడినటుల్ వారిలో కొందరివలె మీరు విగర్హారాధకులై యుండకుడి. 

1 కొరిందీయులకు 10:8 => మరియు వారివలె మనము వయ్భిచరింపకయుందము; వారిలో కొందరు 

వయ్భిచరించినందున ఒకక్దినముననే యిరువది మూడువేలమంది కూలిరి. 

2 పేతురు 2:10 => శిక్షలో ఉంచబడినవారిని తీరుప్దినము వరకు కావలిలో ఉంచుటకును, పర్భువు 

సమరుథ్డు. వీరు తెగువ గలవారును సేవ్చాఛ్పరులునై మహాతుమ్లను దూషింప వెరువకయునాన్రు. 

Page  of 411 2507



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   !"త$

2 పేతురు 2:11 => దేవదూతలు వారికంటె మరి అధికమైన బలమును శకిత్యు గలవారైనను, 

పర్భువు ఎదుట వారిని దూషించి వారిమీద నేరము మోప వెరతురు. 

2 పేతురు 2:12 => వారైతే పటట్బడి చంపబడుటకే సవ్భావసిదధ్ముగా పుటిట్న వివేకశూనయ్ములగు 

మృగములవలె ఉండి, తమకు తెలియని విషయములనుగూరిచ్ దూషించుచు, తమ దుష పర్వరత్నకు 

పర్తిఫలముగా హాని అనుభవించుచు, తాము చేయు నాశనముతోనే తామే నాశనము పొందుదురు, 

2 పేతురు 2:13 => ఒకనాటి సుఖానుభవము సంతోషమని యెంచుకొందురు. వారు 

కళంకములును నిందాసప్దములునై తమ పేర్మవిందులలో మీతోకూడ అనన్పానములు పుచుచ్కొనుచు 

తమ భోగములయందు సుఖించుదురు. 

2 పేతురు 2:14 => వయ్భిచారిణిని చూచి ఆశించుచు పాపము మానలేని కనున్లు గలవారును, 

అసిథ్రులైనవారి మనసుస్లను మరులుకొలుప్చు లోభితవ్మందు సాధకము చేయబడిన హృదయము 

గలవారును, శాపగర్సుత్లునైయుండి, 

2 పేతురు 2:15 => తినన్ని మారగ్మును విడిచి బెయోరు కుమారుడైన బిలాము పోయిన 

మారగ్మునుబటిట్ తోర్వ తపిప్పోయిరి. 

2 పేతురు 2:16 => ఆ బిలాము దురీన్తివలన కలుగు బహుమానమును పేర్మించెను; అయితే తాను 

చేసిన అతికర్మము నిమితత్ము అతడు గదిద్ంపబడెను, ఎటల్నగా నోరులేని గారద్భము మానవసవ్రముతో 

మాటలాడి ఆ పర్వకత్ యొకక్ వెఱి ఱ్తనము అడ డ్గించెను. 

2 పేతురు 2:17 => వీరు నీళుల్లేని బావులును, పెనుగాలికి కొటుట్కొనిపోవు మేఘములునై యునాన్రు. 

వీరికొరకు గాఢాంధకారము భదర్ము చేయబడియునన్ది. 

2 పేతురు 2:18 => వీరు వయ్రథ్మైన డంబపు మాటలు పలుకుచు, తామే శరీరసంబంధమైన 

దురాశలు గలవారై, తపుప్మారగ్మందు నడుచువారిలోనుండి అపుప్డే తపిప్ంచుకొనినవారిని పోకిరి 

చేషట్లచేత మరలుకొలుప్చునాన్రు. 

యూదా 1:7 => ఆ పర్కారముగానే సొదొమ గొమొఱాఱ్లును వాటి చుటుట్పటల్నునన్ పటట్ణములును 

వీరివలెనే వయ్భిచారము చేయుచు, పరశరీరానుసారులైనందున నితాయ్గిన్దండన అనుభవించుచు 

దృషాట్ంతముగా ఉంచబడెను. 
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యూదా 1:8 => అటువలెనే వీరును కలలు కనుచు, శరీరమును అపవితర్పరచుకొనుచు, 

పర్భుతవ్మును నిరాకరించుచు, మహాతుమ్లను దూషించుచు ఉనాన్రు.  

యూదా 1:9 => అయితే పర్ధాన దూతయైన మిఖాయేలు అపవాదితో వాదించుచు మోషే యొకక్ 

శరీరమునుగూరిచ్ తరిక్ంచినపుప్డు, దూషించి తీరుప్తీరచ్ తెగింపక పర్భువు నినున్ గదిద్ంచును గాక 

అనెను.  

యూదా 1:10 => వీరైతే తాము గర్హింపని విషయములనుగూరిచ్ దూషించువారై , 

వివేకశూనయ్ములగు మృగములవలె వేటిని సావ్భావికముగా ఎరుగుదురో వాటివలన తముమ్నుతాము 

నాశనము చేసికొనుచునాన్రు. 

యూదా 1:11 => అయోయ్ వారికి శర్మ. వారు కయీను నడిచిన మారగ్మున నడిచిరి, బహుమానము 

పొందవలెనని బిలాము నడిచిన తపుప్తోర్వలో ఆతురముగా పరుగెతిత్రి, కోరహు చేసినటుట్ తిరసాక్రము 

చేసి నశించిరి 

యూదా 1:12 => వీరు నిరభ్యముగా మీతో సుభోజనము చేయుచు, తముమ్నుతాము నిరభ్యముగా 

పోషించుకొనుచు, మీ పేర్మవిందులలో దొంగ మెటట్లుగా ఉనాన్రు. వీరు గాలిచేత ఇటు అటు 

కొటుట్కొనిపోవు నిరజ్ల మేఘములుగాను, కాయలు రాలి ఫలములు లేక, రెండు మారులు చచిచ్ వేళల్తో 

పెళల్గింపబడిన చెటుల్గాను, 

యూదా 1:13 => తమ అవమానమను నురుగు వెళల్గర్కుక్వారై, సముదర్ము యొకక్ పర్చండమైన 

అలలుగాను, మారగ్ము తపిప్ తిరుగు చుకక్లుగాను ఉనాన్రు; వారికొరకు గాఢాంధకారము 

నిరంతరము భదర్ము చేయబడియునన్ది. 

యెహెజేక్లు 8:6 => అంతట ఆయన నాతో ఈలాగు సెలవిచెచ్ను నరపుతుర్డా, వారు చేయుదానిని 

నీవు చూచుచునాన్వు గదా; నా పరిశుదధ్సథ్లమును నేను విడిచిపోవునటుల్గా ఇశార్యేలీయులు ఇకక్డ 

చేయు అతయ్ధికమైన హేయకృతయ్ములు చూచితివా? యీతటుట్ తిరిగినయెడల వీటికంటె మరి 

యధికమైన హేయకిర్యలు చూచెదవు. 

వచనము 18 
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నీ ఊట దీవెన నొందును. నీ యౌవనకాలపు భారయ్యందు సంతోషింపుము. 

సామెతలు 5:18 => నీ ఊట దీవెన నొందును. నీ యౌవనకాలపు భారయ్యందు సంతోషింపుము. 

సామెతలు 5:19 => ఆమె అతిపిర్యమైన లేడి, అందమైన దుపిప్ ఆమె రొముమ్లవలన నీవు ఎలల్పుప్డు 

తృపిత్నొందుచుండుము. ఆమె పేర్మచేత నితయ్ము బదుధ్డవై యుండుము. 

1 కొరిందీయులకు 7:2 => అయినను జారతవ్ములు జరుగుచునన్ందున పర్తివానికి సొంత భారయ్ 

యుండవలెను, పర్తి సతరీకి సొంత భరత్ యుండవలెను. 

1 కొరిందీయులకు 7:3 => భరత్ భారయ్కును ఆలాగుననే భారయ్ భరత్కును వారి వారి ధరమ్ములు 

నడుపవలెను. 

1 కొరిందీయులకు 7:4 => భరత్కేగాని భారయ్కు తన దేహముపైని అధికారము లేదు; ఆలాగున 

భారయ్కే గాని భరత్కు తన దేహముపైని అధికారము లేదు. 

1 కొరిందీయులకు 7:5 => పార్రథ్న చేయుటకు మీకు సావకాశము కలుగునటుల్ కొంతకాలమువరకు 

ఉభయుల సమమ్తి చొపుప్ననే తపప్ , ఒకరినొకరు ఎడబాయకుడి ; మీరు మనసుస్ 

నిలుపలేకపోయినపుప్డు సాతాను మిముమ్ను శోధింపకుండునటుల్ తిరిగి కలిసికొనుడి. 

హెబీర్యులకు 13:4 => వివాహము అనిన్ విషయములలో ఘనమైనదిగాను, పానుపు 

నిషక్లమ్షమైనదిగాను ఉండవలెను; వేశాయ్సంగులకును వయ్భిచారులకును దేవుడు తీరుప్ తీరుచ్ను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 33:28 => ఇశార్యేలు నిరభ్యముగా నివసించును యాకోబు ఊట 

పర్తేయ్కింపబడును అతడు ధానయ్ దార్కాష్రసములు గల దేశములో నుండును అతనిపై ఆకాశము 

మంచును కురిపించును.  

కీరత్నలు 128:3 => నీ లోగిట నీ భారయ్ ఫలించు దార్కాష్వలిల్వలె నుండును నీ భోజనపు బలల్చుటుట్ నీ 

పిలల్లు ఒలీవ మొకక్లవలె నుందురు. 

సామెతలు 18:22 => భారయ్ దొరికినవానికి మేలు దొరికెను అటిట్వాడు యెహోవావలన అనుగర్హము 

పొందినవాడు. 
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పరమగీతము 4:12 => నా సహోదరి నా పార్ణేశవ్రి మూయబడిన ఉదాయ్నము మూతవేయబడిన 

జలకూపము. 

మతత్యి 19:10 => ఆయన శిషుయ్లు భారాయ్భరత్లకుండు సంబంధము ఇటిట్దైతే పెండిల్ చేసికొనుట 

యుకత్ము కాదని ఆయనతో చెపిప్రి. 

1 పేతురు 3:7 => అటువలెనే పురుషులారా, జీవమను కృపావరములో మీ భారయ్లు మీతో 

పాలివారైయునాన్రని యెరిగి, యెకుక్వ బలహీనమైన ఘటమని భారయ్ను సనామ్నించి, మీ పార్రథ్నలకు 

అభయ్ంతరము కలుగకుండునటుల్, జాఞ్నము చొపుప్న వారితో కాపురము చేయుడి 

వచనము 19 

ఆమె అతిపిర్యమైన లేడి, అందమైన దుపిప్ ఆమె రొముమ్లవలన నీవు ఎలల్పుప్డు 

తృపిత్నొందుచుండుము. ఆమె పేర్మచేత నితయ్ము బదుధ్డవై యుండుము. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 33:28 => ఇశార్యేలు నిరభ్యముగా నివసించును యాకోబు ఊట 

పర్తేయ్కింపబడును అతడు ధానయ్ దార్కాష్రసములు గల దేశములో నుండును అతనిపై ఆకాశము 

మంచును కురిపించును.  

కీరత్నలు 68:26 => సమాజములలో దేవుని సుత్తించుడి ఇశార్యేలులోనుండి ఉదభ్వించినవారలారా, 

పర్భువును సుత్తించుడి. 

యెషయా 48:21 => ఎడారి సథ్లములలో ఆయన వారిని నడిపించెను వారు దపిప్గొనలేదు 

రాతికొండలోనుండి వారికొరకు ఆయన నీళుల్ ఉబుకజేసెను ఆయన కొండను చీలచ్గా నీళుల్ 

పర్వాహముగా బయలుదేరెను.  

ఆదికాండము 24:60 => వారు రిబాక్తో మా సహోదరీ, నీవు వేలవేలకు తలిల్వగుదువు గాక, నీ 

సంతతివారు తమ పగవారి గవినిని సావ్ధీనపరచుకొందురు గాక అని ఆమెను దీవింపగా 

నాయ్యాధిపతులు 12:9 => అతనికి ముపప్దిమంది కుమారులును ముపప్దిమంది కుమారెత్లును 

ఉండిరి. అతడు ఆ కుమారెత్లను తన వంశమున చేరనివారికిచిచ్, తన వంశమునకు చేరని 

Page  of 415 2507



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   !"త$

ముపప్దిమంది కనయ్లను తన కుమారులకు పెండిల్చేసెను. అతడు ఏడేండుల్ ఇశార్యేలీయులకు 

అధిపతిగా నుండెను. 

కీరత్నలు 127:3 => కుమారులు యెహోవా అనుగర్హించు సావ్సథ్య్ము గరభ్ఫలము ఆయన యిచుచ్ 

బహుమానమే 

కీరత్నలు 128:3 => నీ లోగిట నీ భారయ్ ఫలించు దార్కాష్వలిల్వలె నుండును నీ భోజనపు బలల్చుటుట్ నీ 

పిలల్లు ఒలీవ మొకక్లవలె నుందురు. 

సంఖాయ్కాండము 24:7 => నీళుల్ అతని బొకెక్నలనుండి కారును అతని సంతతి బహు 

జలములయొదద్ నివసించును అతని రాజు అగగుకంటె గొపప్వాడగును అతని రాజయ్ము 

అధికమైనదగును. 

1 రాజులు 2:9 => వానిని నిరోద్షిగా ఎంచవదుద్; నీవు సుబుదిధ్గలవాడవు గనుక వానినేమి 

చేయవలెనో అది నీకు తెలియును; వాని నెరసిన తలవెండుర్కలు రకత్ముతో సమాధికి దిగజేయుము. 

యెషయా 48:1 => యాకోబు వంశసుథ్లై ఇశార్యేలు అను పేరు కలిగినవారలారా, యూదా 

జలములలోనుండి బయలుదేరి వచిచ్నవారై యెహోవా నామముతోడని పర్మాణము చేయుచు 

ఇశార్యేలు దేవుని నామమును సమ్రించుచు నీతిసతయ్ములను అనుసరింపనివారలారా, ఈ మాట 

ఆలకించుడి.  

వచనము 20 

నా కుమారుడా, జార సతరీయందు నీవేల బదుధ్డవై యుందువు? పర సతరీ రొముమ్ నీవేల 

కౌగలించుకొందువు?  

ఈ వచనమునకు రిఫరెనస్ లు లేవు 

వచనము 21 

నరుని మారగ్ములను యెహోవా యెరుగును వాని నడతలనిన్టిని ఆయన గురిత్ంచును. 
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పర్సంగి 9:9 => దేవుడు నీకు దయచేసిన వయ్రథ్మైన నీ ఆయుషాక్లమంతయు నీవు పేర్మించు నీ 

భారయ్తో సుఖించుము, నీ వయ్రథ్మైన ఆయుషాక్లమంతయు సుఖించుము, ఈ బర్దుకునందు నీవు 

కషట్పడి చేసికొనినదాని యంతటికి అదే నీకు కలుగు భాగము. 

మలాకీ 2:14 => అది ఎందుకని మీరడుగగా, యౌవన కాలమందు నీవు పెండిల్ చేసికొని 

అనాయ్యముగా విసరిజ్ంచిన నీ భారయ్ పక్షమున యెహోవా సాకిష్యాయెను, అది నీకు తోటిదై నీవు చేసిన 

నిబంధనకు పాతుర్రాలు గదా, నీ పెండిల్ భారయ్ గదా. 

మలాకీ 2:15 => కొంచెముగానైనను దైవాతమ్నొందినవారిలో ఎవరును ఈలాగున చేయలేదు; ఒకడు 

చేసినను ఏమి జరిగెను? దేవునిచేత సంతతి నొందవలెనని అతడు యతన్ము చేసెను గదా; కాగా 

మిముమ్ను మీరే జాగర్తత్ చేసికొని, యౌవనమున పెండిల్ చేసికొనిన మీ భారయ్ల విషయములో 

విశావ్సఘాతకులుగా ఉండకుడి. 

ఆదికాండము 26:8 => అకక్డ అతడు చాలా దినములుండిన తరువాత ఫిలిషీత్యుల రాజైన 

అబీమెలెకు కిటికీలో నుండి చూచినపుప్డు ఇసాస్కు తన భారయ్యైన రిబాక్తో సరసమాడుట కనబడెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 24:5 => ఒకడు కొర్తత్గా ఒకదానిని పెండిల్చేసికొని సేనలోచేరి పోకూడదు. 

అతనిపైన యే వాయ్పారభారమును మోపకూడదు. ఏడాదివరకు తీరికగా అతడు తన యింటఉండి 

తాను పరిగర్హించిన భారయ్ను సంతోషపెటట్వలెను. 

2 సమూయేలు 12:3 => అయితే ఆ దరిదుర్నికి తాను కొనుకొక్నిన యొక చినన్ ఆడు గొఱఱ్పిలల్ తపప్ 

ఏమియు లేకపోయెను. వాడు దానిని పెంచుకొనుచుండగా అది వానియొదద్ను వాని బిడ డ్లయొదద్ను 

ఉండి పెరిగి వాని చేతిముదద్లు తినుచు వాని గినెన్లోనిది తార్గుచు వాని కౌగిట పండుకొనుచు వానికి 

కుమారెత్వలె ఉండెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 14:3 => పమమ్ట యెరూషలేమునందు దావీదు ఇంక కొందరు సతరీలను 

వివాహము చేసికొని యింక కుమారులను కుమారెత్లను కనెను. 

సామెతలు 2:17 => అటిట్ సతరీ తన యౌవనకాలపు పిర్యుని విడుచునది తన దేవుని నిబంధనను 

మరచునది. 
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సామెతలు 5:15 => నీ సొంత కుండలోని నీళుల్ పానము చేయుము నీ సొంత బావిలో ఉబుకు 

జలము తార్గుము. 

యెషయా 54:6 => నీ దేవుడు ఈ మాట సెలవిచుచ్చునాన్డు విడువబడి దుఃఖాకార్ంతురాలైన 

భారయ్ను పురుషుడు రపిప్ంచినటుల్ను తృణీకరింపబడిన యౌవనపు భారయ్ను పురుషుడు రపిప్ంచినటుల్ను 

యెహోవా నినున్ పిలుచుచునాన్డు.  

1 కొరిందీయులకు 7:2 => అయినను జారతవ్ములు జరుగుచునన్ందున పర్తివానికి సొంత భారయ్ 

యుండవలెను, పర్తి సతరీకి సొంత భరత్ యుండవలెను. 

ఎఫెసీయులకు 5:25 => పురుషులారా, మీరును మీ భారయ్లను పేర్మించుడి. అటువలె కీర్సుత్కూడ 

సంఘమును పేర్మించి,  

కొలొసస్యులకు 3:19 => భరత్లారా, మీ భారయ్లను పేర్మించుడి, వారిని నిషుఠ్రపెటట్కుడి. 

వచనము 22 

దుషు ట్ని దోషములు వానిని చికుక్లబెటుట్ను వాడు తన పాపపాశములవలన బంధింపబడును. 

పరమగీతము 2:9 => నా పిర్యుడు ఇఱి ఱ్వలె నునాన్డు లేడిపిలల్వలె నునాన్డు అదిగో మన గోడకు 

వెలిగా నతడు నిలుచుచునాన్డు కిటికీగుండ చూచుచునాన్డు కిటికీ కంతగుండ తొంగి చూచుచునాన్డు 

పరమగీతము 4:5 => నీ యిరు కుచములు ఒక జింకపిలల్లయి తామరలో మేయు కవలను 

పోలియునన్వి. 

పరమగీతము 7:3 => నీ యిరు కుచములు జింకపిలల్లయి తామరలో మేయు ఒక కవలను 

పోలియునన్వి. 

పరమగీతము 8:14 => నా పిర్యుడా, తవ్రపడుము లఘువైన యిఱి ఱ్వలె ఉండుము గంధవరగ్వృక్ష 

పరవ్తములమీద గంతులువేయు లేడిపిలల్వలె ఉండుము. 

సామెతలు 5:15 => నీ సొంత కుండలోని నీళుల్ పానము చేయుము నీ సొంత బావిలో ఉబుకు 

జలము తార్గుము. 
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2 సమూయేలు 12:4 => అటుల్ండగా మారగ్సుథ్డొకడు ఐశవ్రయ్వంతునియొదద్కు వచెచ్ను. అతడు 

తనయొదద్కు వచిచ్న మారగ్సుథ్నికి ఆయతత్ము చేయుటకు తన గొఱఱ్లలోగాని గొడల్లోగాని దేనిని 

ముటట్నొలల్క, ఆ దరిదుర్ని గొఱఱ్పిలల్ను పటుట్కొని, తనయొదద్కు వచిచ్నవానికి ఆయతత్ము చేసెను. 

ఆదికాండము 26:8 => అకక్డ అతడు చాలా దినములుండిన తరువాత ఫిలిషీత్యుల రాజైన 

అబీమెలెకు కిటికీలో నుండి చూచినపుప్డు ఇసాస్కు తన భారయ్యైన రిబాక్తో సరసమాడుట కనబడెను. 

2 సమూయేలు 12:3 => అయితే ఆ దరిదుర్నికి తాను కొనుకొక్నిన యొక చినన్ ఆడు గొఱఱ్పిలల్ తపప్ 

ఏమియు లేకపోయెను. వాడు దానిని పెంచుకొనుచుండగా అది వానియొదద్ను వాని బిడ డ్లయొదద్ను 

ఉండి పెరిగి వాని చేతిముదద్లు తినుచు వాని గినెన్లోనిది తార్గుచు వాని కౌగిట పండుకొనుచు వానికి 

కుమారెత్వలె ఉండెను. 

2 రాజులు 21:1 => మనషేష్ యేలనారంభించినపుప్డు పండెర్ండేండల్వాడై యెరూషలేములో 

ఏబదియయిదు సంవతస్రములు ఏలెను; అతని తలిల్పేరు హెఫిస్బా. 

1 దినవృతాత్ంతములు 14:3 => పమమ్ట యెరూషలేమునందు దావీదు ఇంక కొందరు సతరీలను 

వివాహము చేసికొని యింక కుమారులను కుమారెత్లను కనెను. 

పర్సంగి 9:9 => దేవుడు నీకు దయచేసిన వయ్రథ్మైన నీ ఆయుషాక్లమంతయు నీవు పేర్మించు నీ 

భారయ్తో సుఖించుము, నీ వయ్రథ్మైన ఆయుషాక్లమంతయు సుఖించుము, ఈ బర్దుకునందు నీవు 

కషట్పడి చేసికొనినదాని యంతటికి అదే నీకు కలుగు భాగము. 

పరమగీతము 2:7 => యెరూషలేము కుమారెత్లారా, పొలములోని యిఱుఱ్లనుబటిట్యు 

లేళల్నుబటిట్యు మీచేత పర్మాణము చేయించుకొని పేర్మకు ఇషట్మగువరకు మీరు లేపకయు 

కలతపరచకయు నుండుడని మిముమ్ను బతిమాలుకొనుచునాన్ను.  

పరమగీతము 4:9 => నా సహోదరీ, పార్ణేశవ్రీ, నీవు నా హృదయమును వశపరచుకొంటివి ఒక 

చూపుతో నా హృదయమును వశపరచుకొంటివి . నీ హారములలో ఒకదానిచేత ననున్ 

వశపరచుకొంటివి.  

యెహెజేక్లు 24:16 => నరపుతుర్డా, నీ కనున్ల కింపైన దానిని నీయొదద్నుండి ఒకక్దెబబ్తో 

తీసివేయబోవుచునాన్ను, నీవు అంగలారచ్వదుద్ ఏడువవదుద్ కనీన్రు విడువవదుద్. 
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మలాకీ 2:14 => అది ఎందుకని మీరడుగగా, యౌవన కాలమందు నీవు పెండిల్ చేసికొని 

అనాయ్యముగా విసరిజ్ంచిన నీ భారయ్ పక్షమున యెహోవా సాకిష్యాయెను, అది నీకు తోటిదై నీవు చేసిన 

నిబంధనకు పాతుర్రాలు గదా, నీ పెండిల్ భారయ్ గదా. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:36 => మరియు యొపేప్లో తబితా అను ఒక శిషుయ్రాలు ఉండెను; 

ఆమెకు భాషాంతరమున దొరాక్ అని పేరు. ఆమె సత  కిర్యలను ధరమ్కారయ్ములను బహుగా 

చేసియుండెను. 

1 కొరిందీయులకు 7:2 => అయినను జారతవ్ములు జరుగుచునన్ందున పర్తివానికి సొంత భారయ్ 

యుండవలెను, పర్తి సతరీకి సొంత భరత్ యుండవలెను. 

ఎఫెసీయులకు 5:25 => పురుషులారా, మీరును మీ భారయ్లను పేర్మించుడి. అటువలె కీర్సుత్కూడ 

సంఘమును పేర్మించి,  

కొలొసస్యులకు 3:19 => భరత్లారా, మీ భారయ్లను పేర్మించుడి, వారిని నిషుఠ్రపెటట్కుడి. 

వచనము 23 

శిక్ష లేకయే అటిట్వాడు నాశనమగును అతిమూరు ఖ్డై వాడు తోర్వ తపిప్పోవును. 

సామెతలు 2:16 => మరియు అది జారసతరీనుండి మృదువుగా మాటలాడు పరసతరీనుండి నినున్ 

రకిష్ంచును. 

సామెతలు 2:17 => అటిట్ సతరీ తన యౌవనకాలపు పిర్యుని విడుచునది తన దేవుని నిబంధనను 

మరచునది. 

సామెతలు 2:18 => దాని యిలుల్ మృతుయ్వునొదద్కు దారితీయును అది నడచు తోర్వలు పేర్తలయొదద్కు 

చేరును 

సామెతలు 2:19 => దానియొదద్కు పోవువారిలో ఎవరును తిరిగి రారు జీవమారగ్ములు వారికి 

దకక్వు. నా మాటలు వినినయెడల 

సామెతలు 6:24 => చెడు సతరీయొదద్కు పోకుండను పర సతరీ పలుకు ఇచచ్కపు మాటలకు 

లోబడకుండను అవి నినున్ కాపాడును. 
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సామెతలు 7:5 => అవి నీవు జార సతరీ యొదద్కు పోకుండను ఇచచ్కములాడు పర సతరీకి లోబడకుండను 

నినున్ కాపాడును. 

సామెతలు 22:14 => వేశయ్ నోరు లోతైన గొయియ్ యెహోవా శాపము నొందినవాడు దానిలో పడును. 

సామెతలు 23:27 => వేశయ్ లోతైన గొయియ్ పర సతరీ యిరుకైన గుంట. 

సామెతలు 23:28 => దోచుకొనువాడు పొంచియుండునటుల్ అది పొంచియుండును అది 

బహుమందిని విశావ్సఘాతకులనుగా చేయును. 

సామెతలు 23:33 => విపరీతమైనవి నీ కనున్లకు కనబడును నీవు వెఱి ఱ్మాటలు పలుకుదువు 

1 రాజులు 11:1 => మోయాబీయులు ఎదోమీయులు అమోమ్నీయులు సీదోనీయులు హితీత్యులు 

అను జనులు మీ హృదయములను తమ దేవతలతటుట్ తిర్పుప్దురు గనుక వారితో సహవాసము 

చేయకూడదనియు, వారిని మీతో సహవాసము చేయనియయ్కూడదనియు యెహోవా ఇశార్యేలీయులకు 

సెలవిచిచ్యునాన్డు. అయితే రాజైన సొలొమోను ఫరో కుమారెత్నుగాక ఆ జనులలో ఇంక అనేకమంది 

పరసతరీలను మోహించి 

దివ్తీయోపదేశకాండము 13:6 => నీ తలిల్ కుమారుడేగాని నీ సహోదరుడేగాని నీ కుమారుడేగాని నీ 

కుమారెత్యేగాని నీ కౌగిటి భారయ్యేగాని నీ పార్ణసేన్హితుడేగాని 

నాయ్యాధిపతులు 11:2 => గిలాదు భారయ్ అతనికి కుమారులను కనగా వారు పెదద్వారై యెఫాత్తో 

నీవు అనయ్సతరీకి పుటిట్నవాడవు గనుక మన తండిర్యింట నీకు సావ్సథ్య్ము లేదనిరి. 

ఎజార్ 10:44 => వీరందరును అనయ్సతరీలను పెండిల్చేసికొని యుండిరి. ఈ సతరీలలో కొందరు పిలల్లు 

గలవారు. 

కీరత్నలు 139:3 => నా నడకను నా పడకను నీవు పరిశీలన చేసియునాన్వు, నా చరయ్లనిన్టిని నీవు 

బాగుగా తెలిసికొనియునాన్వు. 

సామెతలు 21:15 => నాయ్యమైన కిర్యలు చేయుట నీతిమంతునికి సంతోషకరము పాపము 

చేయువారికి అది భయంకరము. 
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పరమగీతము 4:9 => నా సహోదరీ, పార్ణేశవ్రీ, నీవు నా హృదయమును వశపరచుకొంటివి ఒక 

చూపుతో నా హృదయమును వశపరచుకొంటివి . నీ హారములలో ఒకదానిచేత ననున్ 

వశపరచుకొంటివి.  
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వచనము 1 

నా కుమారుడా, నీ చెలికాని కొరకు పూటపడినయెడల పరుని చేతిలో నీవు నీ చేయి వేసినయెడల 

సామెతలు 15:3 => యెహోవా కనున్లు పర్తి సథ్లముమీదనుండును చెడ డ్వారిని మంచివారిని అవి 

చూచుచుండును. 

2 దినవృతాత్ంతములు 16:9 => తనయెడల యథారథ్హృదయము గలవారిని బలపరచుటకై 

యెహోవా కనుదృషిట్ లోకమందంతట సంచారము చేయుచునన్ది; యీ విషయమందు నీవు మతితపిప్ 

పర్వరిత్ంచితివి గనుక ఇది మొదలుకొని నీకు యుదధ్ములే కలుగును. 

యోబు 31:4 => ఆయన నా పర్వరత్న నెరుగును గదా నా అడుగుజాడలననిన్టిని లెకిక్ంచును గదా 

యోబు 34:21 => ఆయన దృషిట్ నరుల మారగ్ములమీద నుంచబడియునన్ది ఆయన 

వారినడకలనిన్యు కనిపెటిట్ చూచుచునాన్డు. 

కీరత్నలు 11:4 => యెహోవా తన పరిశుదాధ్లయములో ఉనాన్డు యెహోవా సింహాసనము 

ఆకాశమందునన్ది ఆయన నరులను కనున్లార చూచుచునాన్డు తన కనుదృషిట్చేత ఆయన వారిని 

పరిశీలించుచునాన్డు. 

కీరత్నలు 17:3 => రాతిర్వేళ నీవు ననున్ దరిశ్ంచి నా హృదయమును పరిశీలించితివి ననున్ 

పరిశోధించితివి, నీకు ఏ దురాలోచనయు కానరాలేదు నోటిమాటచేత నేను అతికర్మింపను 

కీరత్నలు 139:1 => యెహోవా, నీవు ననున్ పరిశోధించి తెలిసికొనియునాన్వు 

కీరత్నలు 139:2 => నేను కూరుచ్ండుట నేను లేచుట నీకు తెలియును నాకు తలంపు పుటట్కమునుపే 

నీవు నా మనసుస్ గర్హించుచునాన్వు. 

కీరత్నలు 139:3 => నా నడకను నా పడకను నీవు పరిశీలన చేసియునాన్వు, నా చరయ్లనిన్టిని నీవు 

బాగుగా తెలిసికొనియునాన్వు. 

కీరత్నలు 139:4 => యెహోవా, మాట నా నాలుకకు రాకమునుపే అది నీకు పూరిత్గా తెలిసియునన్ది. 

కీరత్నలు 139:5 => వెనుకను ముందును నీవు ననున్ ఆవరించియునాన్వు నీ చేయి నామీద 

ఉంచియునాన్వు. 
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కీరత్నలు 139:6 => ఇటిట్ తెలివి నాకు మించినది అది అగోచరము అది నాకందదు. 

కీరత్నలు 139:7 => నీ ఆతమ్యొదద్నుండి నేనెకక్డికి పోవుదును? నీ సనిన్ధినుండి నేనెకక్డికి 

పారిపోవుదును? 

కీరత్నలు 139:8 => నేను ఆకాశమునకెకిక్నను నీవు అకక్డను ఉనాన్వు నేను పాతాళమందు 

పండుకొనినను నీవు అకక్డను ఉనాన్వు 

కీరత్నలు 139:9 => నేను వేకువ రెకక్లు కటుట్కొని సముదర్ దిగంతములలో నివసించినను 

కీరత్నలు 139:10 => అకక్డను నీ చేయి ననున్ నడిపించును నీ కుడిచేయి ననున్ పటుట్కొనును 

కీరత్నలు 139:11 => అంధకారము ననున్ మరుగుచేయును నాకు కలుగు వెలుగు రాతిర్వలె ఉండును 

అని నేననుకొనినయెడల 

కీరత్నలు 139:12 => చీకటియైనను నీకు చీకటి కాకపోవును రాతిర్ పగటివలె నీకు వెలుగుగా 

ఉండును చీకటియు వెలుగును నీకు ఏకరీతిగా ఉనన్వి 

యిరిమ్యా 16:17 => ఏలయనగా వారు పోయిన తోర్వలనిన్టి మీద దృషిట్ యుంచితిని, ఏదియు నా 

కనున్లకు మరుగు కాలేదు, వారి దోషమును నాకు మరుగైయుండదు. 

యిరిమ్యా 17:10 => ఒకని పర్వరత్ననుబటిట్ వాని కిర్యల ఫలముచొపుప్న పర్తికారము చేయుటకు 

యెహోవా అను నేను హృదయమును పరిశోధించువాడను, అంతరిందిర్యములను పరీకిష్ంచువాడను.  

యిరిమ్యా 23:24 => యెహోవా సెలవిచిచ్న మాట ఏదనగా నాకు కనబడకుండ రహసయ్ 

సథ్లములలో దాగగలవాడెవడైన కలడా? నేను భూమాయ్కాశముల యందంతట నునన్వాడను కానా? 

యిదే యెహోవా వాకుక్. 

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

శకిత్ సంపనున్డవు, వారి పర్వరత్నలనుబటిట్యు వారి కిర్యాఫలమునుబటిట్యు అందరికి 

పర్తిఫలమిచుచ్టకై నరపుతుర్ల మారగ్ములనిన్టిని నీవు కనున్లార చూచుచునాన్వు. 

హోషేయ 7:2 => తమ కిర్యలచేత వారు చికుక్పడి యునన్ను అవి నా సముఖముననే జరిగిననుమన 

చెడుతనము ఆయన జాఞ్పకము చేసికొనడని తమలో తాము అనుకొందురు. 
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హెబీర్యులకు 4:13 => మరియు ఆయన దృషిట్కి కనబడని సృషఠ్ము ఏదియు లేదు. మనమెవనికి 

లెకక్ యొపప్చెపప్వలసి యునన్దో ఆ దేవుని కనున్లకు సమసత్మును మరుగులేక తేటగా ఉనన్ది. 

పర్కటన 2:18 => తుయతైరలో ఉనన్ సంఘపు దూతకు ఈలాగు వార్యుము అగిన్జావ్లవంటి 

కనున్లును అపరంజిని పోలిన పాదములునుగల దేవుని కుమారుడు చెపుప్ సంగతులేవనగా 

పర్కటన 2:23 => దాని పిలల్లను నిశచ్యముగా చంపెదను. అందువలన అంతరిందిర్యములను 

హృదయములను పరీకిష్ంచువాడను నేనే అని సంఘములనిన్యు తెలిసికొనును. మరియు మీలో 

పర్తివానికి వాని వాని కిర్యల చొపుప్న పర్తిఫలము ఇచెచ్దను. 

ఆదికాండము 16:13 => అది చూచుచునన్ దేవుడవు నీవే అను పేరు తనతో మాటలాడిన 

యెహోవాకు పెటెట్ను ఏలయనగా ననున్ చూచిన వాని నేనికక్డ చూచితిని గదా అని అనుకొనెను.  

2 సమూయేలు 22:25 => కావున నేను నిరోద్షినైయుండుట యెహోవా చూచెను తన దృషిట్కి 

కనబడిన నాచేతుల నిరోద్షతవ్మునుబటిట్ నాకు పర్తిఫలమిచెచ్ను. 

యోబు 14:16 => అయితే ఇపుప్డు నీవు నా అడుగుజాడలను లెకక్పెటుట్చునాన్వు నా పాపమును 

సహింపలేకయునాన్వు 

యోబు 24:23 => ఆయన వారికి అభయమును దయచేయును గనుక వారు ఆధారము నొందుదురు 

ఆయన వారి మారగ్ముల మీద తన దృషిట్నుంచును 

యోబు 33:27 => అపుప్డు వాడు మనుషుయ్లయెదుట సంతోషించుచు ఇటల్ని పలుకును 

యథారథ్మైనదానిని వయ్తాయ్సపరచి నేను పాపము చేసితిని అయినను దానికి తగిన పర్తికారము నాకు 

చేయబడలేదు 

కీరత్నలు 90:8 => మా దోషములను నీవు నీ యెదుట నుంచుకొనియునాన్వు నీ ముఖకాంతిలో మా 

రహసయ్పాపములు కనబడుచునన్వి. 

కీరత్నలు 119:168 => నా మారగ్ములనిన్యు నీయెదుట నునన్వి నీ ఉపదేశములను నీ 

శాసనములను నేను అనుసరించుచునాన్ను. 

కీరత్నలు 139:3 => నా నడకను నా పడకను నీవు పరిశీలన చేసియునాన్వు, నా చరయ్లనిన్టిని నీవు 

బాగుగా తెలిసికొనియునాన్వు. 
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సామెతలు 16:2 => ఒకని నడతలనిన్యు వాని దృషిట్కి నిరోద్షములుగా కనబడును యెహోవా 

ఆతమ్లను పరిశోధించును. 

సామెతలు 24:12 => ఈ సంగతి మాకు తెలియదని నీవనుకొనినయెడల హృదయములను 

శోధించువాడు నీ మాటను గర్హించును గదా. నినున్ కనిపెటుట్వాడు దాని నెరుగును గదా నరులకు 

వారి వారి పనులనుబటిట్ ఆయన పర్తికారము చేయును గదా.  

యెషయా 37:28 => నీవు కూరుచ్ండుటయు బయలువెళుల్టయు లోపలికి వచుచ్టయు 

నామీదవేయు రంకెలును నాకు తెలిసేయునన్వి. 

యిరిమ్యా 29:23 => చెరపటట్బడి బబులోనులోనునన్ యూదావారందరును బబులోను రాజు 

అగిన్లో కాలిచ్న సిదిక్యావలెను అహాబువలెను యెహోవా నినున్ చేయునుగాకని చెపుప్చు వారి పేళల్ను 

శాపవచనముగా వాడుకొందురు; ఇదే యెహోవా వాకుక్. 

ఆమోసు 9:8 => పర్భువైన యెహోవా కనున్ ఈ పాపిషిఠ్ రాజయ్ముమీద నునన్ది, దానిని భూమిమీద 

ఉండకుండ నాశనముచేతును. అయితే యాకోబు సంతతివారిని సరవ్నాశముచేయక విడిచి 

పెటుట్దును; ఇదే యెహోవా వాకుక్. 

వచనము 2 

నీ నోటి మాటలవలన నీవు చికుక్బడియునాన్వు నీ నోటి మాటలవలన పటట్బడియునాన్వు 

సామెతలు 1:18 => వారు సవ్నాశనమునకే పొంచియుందురు తముమ్ను తామే పటుట్కొనుటకై 

దాగియుందురు. 

సామెతలు 1:31 => కాబటిట్ వారు తమ పర్వరత్నకు తగిన ఫలము ననుభవించెదరు తమకు 

వెకక్సమగువరకు తమ ఆలోచనలను అనుసరించెదరు 

సామెతలు 11:3 => యథారథ్వంతుల యథారథ్త వారికి తోర్వ చూపించును దోర్హుల 

మూరఖ్సవ్భావము వారిని పాడుచేయును. 

సామెతలు 11:5 => యథారథ్వంతుల నీతి వారి మారగ్మును సరాళము చేయును భకిత్హీనుడు తన 

భకిత్హీనత చేతనే పడిపోవును. 
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కీరత్నలు 7:15 => వాడు గుంటతర్వివ్ దానిని లోతుచేసియునాన్డు తాను తర్వివ్న గుంటలో తానే 

పడిపోయెను. 

కీరత్నలు 7:16 => వాడు తలంచిన చేటు వాని నెతిత్మీదికే వచుచ్ను వాడు యోచించిన బలాతాక్రము 

వాని నడినెతిత్మీదనే పడును. 

కీరత్నలు 9:15 => తాము తర్వివ్న గుంటలో జనములు మునిగిపోయిరి. తాము ఒడిడ్న వలలో వారి 

కాలు చికుక్బడియునన్ది. 

యిరిమ్యా 2:19 => నీ దేవుడైన యెహోవాను విసరిజ్ంచుటయు, నీకు నాయెడల భయభకుత్లు 

లేకుండుటయు, బాధకును శర్మకును కారణమగునని నీవు తెలిసికొని గర్హించునటుల్ నీ చెడుతనము 

నినున్ శికిష్ంచును, నీవు చేసిన దోర్హము నినున్ గదిద్ంచునని పర్భువును సైనయ్ములకధిపతియునగు 

యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డు.  

హోషేయ 4:11 => వయ్భిచార కిర్యలు చేయుటచేతను దార్కాష్రసము పానము చేయుటచేతను 

మదయ్పానముచేతను వారు మతిచెడిరి. 

హోషేయ 4:12 => నా జనులు తాము పెటుట్కొనిన కఱఱ్యొదద్ విచారణ చేయుదురు, తమచేతికఱఱ్ 

వారికి సంగతి తెలియజేయును, వయ్భిచారమనసుస్ వారిని తోర్వ తపిప్ంపగా వారు తమ దేవుని 

విసరిజ్ంచి వయ్భిచరింతురు. 

హోషేయ 4:13 => పరవ్తముల శిఖరములమీద బలులనరిప్ంతురు, కొండలమీద ధూపము 

వేయుదురు, సింధూరవృక్షముల కిర్ందను చినారువృక్షముల కిర్ందను మసత్కివృక్షముల కిర్ందను నీడ 

మంచిదని అచటనే ధూపము వేయుదురు; అందువలననే మీ కుమారెత్లు వేశయ్లైరి, మీ కోడండుల్ను 

వయ్భిచారిణులైరి. 

హోషేయ 4:14 => జనులు తామే వయ్భిచారిణులను కూడుదురు, తామే వేశయ్లతో సాంగతయ్ము 

చేయుచు బలులనరిప్ంతురు గనుక మీ కుమారెత్లు వేశయ్లగుటనుబటిట్ నేను వారిని శికిష్ంపను, మీ 

కోడండుల్ వయ్భిచరించుటనుబటిట్ నేను వారిని శికిష్ంపను; వివేచనలేని జనము నిరూమ్లమగును. 

గలతీయులకు 6:7 => మోసపోకుడి, దేవుడు వెకిక్రింపబడడు; మనుషుయ్డు ఏమి వితుత్నో ఆ పంటనే 

కోయును. 
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గలతీయులకు 6:8 => ఏలాగనగా తన శరీరేచఛ్లనుబటిట్ వితుత్వాడు తన శరీరమునుండి క్షయమను 

పంట కోయును, ఆతమ్నుబటిట్ వితుత్వాడు ఆతమ్నుండి నితయ్జీవమను పంట కోయును. 

పర్సంగి 7:26 => మరణముకంటె ఎకుక్వ దుఃఖము కలిగించునది ఒకటి నాకు కనబడెను; అది 

వలల వంటిదై, ఉరులవంటి మనసుస్ను బంధకములవంటి చేతులును కలిగిన సతరీ; దేవుని దృషిట్కి 

మంచివారైనవారు దానిని తపిప్ంచుకొందురు గాని పాపాతుమ్లు దానివలన పటట్బడుదురు. 

1 కొరిందీయులకు 5:9 => జారులతో సాంగతయ్ము చేయవదద్ని నా పతిర్కలో మీకు వార్సియుంటిని. 

1 కొరిందీయులకు 5:10 => అయితే ఈలోకపు జారులతోనైనను, లోభులతోనైనను, 

దోచుకొనువారితోనైనను, విగర్హారాధకులతోనైనను, ఏమాతర్మును సాంగతయ్ము చేయవదద్ని కాదు; 

ఆలాగైతే మీరు లోకములోనుండి వెళి ల్పోవలసి వచుచ్ను గదా? 

గలతీయులకు 5:19 => శరీరకారయ్ములు సప్షట్మైయునన్వి; అవేవనగా, జారతవ్ము, అపవితర్త, 

కాముకతవ్ము, 

గలతీయులకు 5:20 => విగర్హారాధన, అభిచారము, దేవ్షములు, కలహము, మతస్రములు, 

కోర్ధములు, కక్షలు, 

గలతీయులకు 5:21 => భేదములు, విమతములు, అసూయలు, మతత్తలు, అలల్రితో కూడిన 

ఆటపాటలు మొదలైనవి. వీటినిగూరిచ్ నేను మునుపు చెపిప్న పర్కారము ఇటిట్ వాటిని చేయువారు దేవుని 

రాజయ్మును సవ్తంతిర్ంచుకొనరని మీతో సప్షట్ముగా చెపుప్చునాన్ను. 

ఎఫెసీయులకు 5:5 => వయ్భిచారియైనను, అపవితుర్డైనను, విగర్హారాధికుడైయునన్ లోభియైనను, 

కీర్సుత్ యొకక్యు దేవుని యొకక్యు రాజయ్మునకు హకుక్దారుడు కాడను సంగతి మీకు నిశచ్యముగా 

తెలియును. 

ఎఫెసీయులకు 5:6 => వయ్రథ్మైన మాటలవలన ఎవడును మిముమ్ను మోసపరచనియయ్కుడి; ఇటిట్ 

కిర్యలవలన దేవుని ఉగర్త అవిధేయులైనవారిమీదికి వచుచ్ను 

హెబీర్యులకు 13:4 => వివాహము అనిన్ విషయములలో ఘనమైనదిగాను, పానుపు 

నిషక్లమ్షమైనదిగాను ఉండవలెను; వేశాయ్సంగులకును వయ్భిచారులకును దేవుడు తీరుప్ తీరుచ్ను. 
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నాయ్యాధిపతులు 9:56 => అటుల్ అబీమెలెకు తన డెబబ్దిమంది సహోదరులను చంపుటవలన తన 

తండిర్కి చేసిన దోర్హమును దేవుడు మరల అతనిమీదికి రపిప్ంచెను. 

నాయ్యాధిపతులు 16:21 => అపుప్డు ఫిలిషీత్యులు అతని పటుట్కొని అతని కనున్లను ఊడదీసి 

గాజాకు అతని తీసికొనివచిచ్ యితత్డి సంకెళల్చేత అతని బంధించిరి. 

2 సమూయేలు 13:12 => ఆమె నా అనాన్, ననున్ అవమానపరచకుము; ఈలాగు చేయుట 

ఇశార్యేలీయులకు తగదు, ఇటిట్ జారకారయ్ము నీవు చేయవదుద్, నా యవమానము నేనెకక్డ 

దాచుకొందును? 

2 సమూయేలు 22:6 => పాతాళ పాశములు ననున్ అరికటట్గను మరణపు ఉరులు ననున్ 

ఆవరించగను 

1 రాజులు 2:44 => నీవు మా తండిర్యైన దావీదునకు చేసినటుట్ నీ హృదయములో మెదులుచునన్ 

కీడంతయు నీకు తెలియును. నీవు చేసిన కీడు యెహోవా నీ తలమీదికే రపిప్ంచును. 

యోబు 18:8 => వారు వాగురలమీద నడచువారు తమ కాళేల్ వారిని వలలోనికి నడిపించును. 

యోబు 20:11 => వారి యెముకలలో యౌవనబలము నిండియుండును గాని అదియు వారితో కూడ 

మంటిలో పండుకొనును. 

యోబు 36:8 => వారు సంకెళల్తో కటట్బడినయెడలను బాధా పాశములచేత పటట్బడినయెడలను 

కీరత్నలు 10:2 => దుషు ట్డు గరివ్ంచి, దీనుని వడిగా తరుముచునాన్డు వారు యోచించిన 

మోసకిర్యలలో తామే చికుక్కొందురు గాక 

కీరత్నలు 35:8 => వానికి తెలియకుండ చేటు వానిమీదికి వచుచ్నుగాక తాను ఒడిడ్న వలలో తానే 

చికుక్బడునుగాక వాడు ఆ చేటులోనే పడునుగాక.  

కీరత్నలు 49:5 => నాకొరకు పొంచువారి దోషకృతయ్ములు ననున్ చుటుట్కొనినపుప్డు 

ఆపతాక్లములలో నేనేల భయపడవలెను?  

కీరత్నలు 94:23 => ఆయన వారిదోషము వారిమీదికి రపిప్ంచును వారి చెడుతనమునుబటిట్ వారిని 

సంహరించును. మన దేవుడైన యెహోవా వారిని సంహరించును. 
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సామెతలు 2:22 => భకిత్హీనులు దేశములో నుండకుండ నిరూమ్లమగుదురు. విశావ్సఘాతకులు 

దానిలోనుండి పెరికివేయబడుదురు. 

సామెతలు 6:32 => జారతవ్ము జరిగించువాడు కేవలము బుదిధ్శూనుయ్డు ఆ కారయ్ము చేయువాడు 

సవ్నాశనమును కోరువాడే 

సామెతలు 8 :36 => ననున్ కనుగొననివాడు తనకే హాని చేసికొనును నాయందు 

అసహయ్పడువారందరు మరణమును సేన్హించుదురు. 

సామెతలు 11:6 => యథారథ్వంతుల నీతి వారిని విమోచించును విశావ్సఘాతకులు తమ దురాశ 

వలననే పటట్బడుదురు.  

సామెతలు 11:18 => భకిత్హీనుని సంపాదన వానిని మోసము చేయును నీతిని వితుత్వాడు 

శాశవ్తమైన బహుమానము నొందును. 

సామెతలు 13:6 => యథారథ్వరత్నునికి నీతియే రక్షకము భకిత్హీనత పాపులను చెరిపివేయును. 

సామెతలు 29:6 => దుషు ట్ని మారగ్మున బోనులు ఉంచబడును నీతిమంతుడు సంతోషగానములు 

చేయును. 

యిరిమ్యా 4:18 => నీ పర్వరత్నయు నీ కిర్యలును వీటిని నీమీదికి రపిప్ంచెను. నీ చెడుతనమే దీనికి 

కారణము, ఇది చేదుగానునన్ది గదా, నీ హృదయము నంటుచునన్ది గదా? 

యిరిమ్యా 44:7 => కాబటిట్ ఇశార్యేలు దేవుడును సైనయ్ములకధిపతియునగు యెహోవా ఈలాగు 

అజఞ్ ఇచుచ్చునాన్డు ఏమియు శేషములేకుండ సతరీ పురుషులును శిశువులును చంటిబిడ డ్లును యూదా 

మధయ్నుండకుండ నిరూమ్లము చేయబడునటుల్గా మీరేల ఈ గొపప్ తపిప్దమును మీకు విరోధముగా 

చేసికొనుచునాన్రు? 

విలాపవాకయ్ములు 1:14 => కాడి కటిట్నటుల్గా తానే నా యపరాధములను నాకు కటిట్యునాన్డు అవి 

పైనవేయబడినవై నా మెడమీదికెకెక్ను నా బలమును ఆయన బలహీనతగా చేసియునాన్డు పర్భువు 

శతుర్వులచేతికి ననున్ అపప్గించియునాన్డు నేను వారియెదుట లేవలేకపోతిని.  

హోషేయ 4:9 => కాబటిట్ జనులకు ఏలాగో యాజకులకును ఆలాగే సంభవించును; వారి 

పర్వరత్ననుబటిట్ నేను వారిని శికిష్ంతును, వారి కిర్యలనుబటిట్ వారికి పర్తికారముచేతును. 
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హోషేయ 7:2 => తమ కిర్యలచేత వారు చికుక్పడి యునన్ను అవి నా సముఖముననే జరిగిననుమన 

చెడుతనము ఆయన జాఞ్పకము చేసికొనడని తమలో తాము అనుకొందురు. 

మీకా 7:13 => అయితే దేశనివాసులు చేసిన కిర్యలనుబటిట్ దేశము పాడగును. 

జెకరాయ్ 5:8 => అపుప్డతడు ఇది దోషమూరిత్యని నాతో చెపిప్ తూములో దాని పడవేసి సీసపుబిళల్ను 

తూముమీద నుంచెను. 

యోహాను 8:34 => అందుకు యేసు పాపము చేయు పర్తివాడును పాపమునకు దాసుడని మీతో 

నిశచ్యముగా చెపుప్చునాన్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:23 => నీవు ఘోర దుషట్తవ్ములోను దురీన్తి బంధకములోను ఉనన్టుట్ 

నాకు కనబడుచునన్దని చెపెప్ను. 

వచనము 3 

నా కుమారుడా, నీ చెలికానిచేత చికుక్బడితివి. నీవు తవ్రపడి వెళి ల్ విడిచిపెటుట్మని నీ చెలికానిని 

బలవంతము చేయుము. 

సామెతలు 10:21 => నీతిమంతుని పెదవులు అనేకులకు ఉపదేశించును బుదిధ్ లేకపోవుటచేత 

మూఢులు చనిపోవుదురు. 

సామెతలు 14:32 => అపాయము రాగా భకిత్హీనుడు నశించును మరణకాలమందు నీతిమంతునికి 

ఆశర్యము కలదు. 

యోబు 4:21 => వారి డేరా తార్డు తెగవేయబడును వారు బుదిధ్ కలుగకయే మృతినొందుదురు. 

ఆలాగుననే జరుగుచునన్ది గదా. 

యోబు 36:12 => వారు ఆలకింపనియెడల వారు బాణములచేత కూలి నశించెదరు. జాఞ్నములేక 

చనిపోయెదరు. 

సామెతలు 14:14 => భకిత్ విడిచినవాని మారగ్ములు వానికే వెకక్సమగును మంచివాని సవ్భావము 

వానికే సంతోషమిచుచ్ను. 
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కీరత్నలు 81:12 => కాబటిట్ వారు తమ సవ్కీయాలోచనలనుబటిట్ నడుచుకొనునటుల్ వారి 

హృదయకాఠినయ్మునకు నేను వారినపప్గించితిని. 

2 పేతురు 2:15 => తినన్ని మారగ్మును విడిచి బెయోరు కుమారుడైన బిలాము పోయిన 

మారగ్మునుబటిట్ తోర్వ తపిప్పోయిరి. 

2 పేతురు 2:16 => ఆ బిలాము దురీన్తివలన కలుగు బహుమానమును పేర్మించెను; అయితే తాను 

చేసిన అతికర్మము నిమితత్ము అతడు గదిద్ంపబడెను, ఎటల్నగా నోరులేని గారద్భము మానవసవ్రముతో 

మాటలాడి ఆ పర్వకత్ యొకక్ వెఱి ఱ్తనము అడ డ్గించెను. 

2 పేతురు 2:17 => వీరు నీళుల్లేని బావులును, పెనుగాలికి కొటుట్కొనిపోవు మేఘములునై యునాన్రు. 

వీరికొరకు గాఢాంధకారము భదర్ము చేయబడియునన్ది. 

2 పేతురు 2:18 => వీరు వయ్రథ్మైన డంబపు మాటలు పలుకుచు, తామే శరీరసంబంధమైన 

దురాశలు గలవారై, తపుప్మారగ్మందు నడుచువారిలోనుండి అపుప్డే తపిప్ంచుకొనినవారిని పోకిరి 

చేషట్లచేత మరలుకొలుప్చునాన్రు. 

2 పేతురు 2:19 => తామే భర్షట్తవ్మునకు దాసులైయుండియు, అటిట్వారికి సావ్తంతర్య్ము ఇతుత్మని 

చెపుప్దురు. ఒకడు దేనివలన జయింపబడునో దానికి దాసుడగును గదా 

2 పేతురు 2:20 => వారు పర్భువును రక్షకుడునైన యేసుకీర్సుత్ విషయమైన అనుభవజాఞ్నముచేత ఈ 

లోకమాలినయ్ములను తపిప్ంచుకొనిన తరువాత మరల వాటిలో చికుక్బడి వాటిచేత 

జయింపబడినయెడల, వారి కడవరి సిథ్తి మొదటి సిథ్తికంటె మరి చెడ డ్దగును. 

2 పేతురు 2:21 => వారు నీతిమారగ్మును అనుభవపూరవ్కముగా తెలిసికొని, తమకు 

అపప్గింపబడిన పరిశుదధ్మైన ఆజఞ్నుండి తొలగిపోవుటకంటె ఆ మారగ్ము అనుభవపూరవ్కముగా 

తెలియక యుండుటయే వారికి మేలు. 

2 పేతురు 2:22 => కుకక్ తన వాంతికి తిరిగినటుట్ను, కడుగబడిన పంది బురదలో దొరుల్టకు 

మళి ల్నటుట్ను అను నిజమైన సామితె చొపుప్న వీరికి సంభవించెను. 
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2 సమూయేలు 13:12 => ఆమె నా అనాన్, ననున్ అవమానపరచకుము; ఈలాగు చేయుట 

ఇశార్యేలీయులకు తగదు, ఇటిట్ జారకారయ్ము నీవు చేయవదుద్, నా యవమానము నేనెకక్డ 

దాచుకొందును? 

యోబు 20:11 => వారి యెముకలలో యౌవనబలము నిండియుండును గాని అదియు వారితో కూడ 

మంటిలో పండుకొనును. 

సామెతలు 1:18 => వారు సవ్నాశనమునకే పొంచియుందురు తముమ్ను తామే పటుట్కొనుటకై 

దాగియుందురు. 

సామెతలు 2:22 => భకిత్హీనులు దేశములో నుండకుండ నిరూమ్లమగుదురు. విశావ్సఘాతకులు 

దానిలోనుండి పెరికివేయబడుదురు. 

సామెతలు 6:32 => జారతవ్ము జరిగించువాడు కేవలము బుదిధ్శూనుయ్డు ఆ కారయ్ము చేయువాడు 

సవ్నాశనమును కోరువాడే 

సామెతలు 7:25 => జార సతరీ మారగ్ములతటుట్ నీ మనసుస్ తొలగనియయ్కుము దారి తపిప్ అది నడచు 

తోర్వలలోనికి పోకుము.  

సామెతలు 8 :36 => ననున్ కనుగొననివాడు తనకే హాని చేసికొనును నాయందు 

అసహయ్పడువారందరు మరణమును సేన్హించుదురు. 

సామెతలు 12:8 => ఒకొక్కక్ మనుషుయ్డు తన వివేకము కొలది పొగడబడును కుటిలచితుత్డు 

తృణీకరింపబడును. 

వచనము 4 

ఈలాగు చేసి తపిప్ంచుకొనుము నీ కనున్లకు నిదర్యైనను నీ కనురెపప్లకు కునుకుపాటైనను 

రానియయ్కుము. 

సామెతలు 11:15 => ఎదుటివానికొరకు పూటబడినవాడు చెడిపోవును. పూటబడ నొపప్నివాడు 

నిరభ్యముగా నుండును. 

సామెతలు 17:18 => తన పొరుగువానికి జామీను ఉండి పూటపడువాడు తెలివిమాలినవాడు. 
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సామెతలు 20:16 => అనుయ్నికొరకు పూటబడిన వాని వసత్రమును పుచుచ్కొనుము పరులకొరకు 

వానినే కుదువ పెటిట్ంచుము 

సామెతలు 22:26 => చేతిలో చెయియ్ వేయువారితోను అపుప్లకు పూటబడువారితోను చేరకుము. 

సామెతలు 27:13 => ఎదుటివానికొరకు పూటబడినవాని వసత్రము పుచుచ్కొనుము పరులకొరకు 

పూటబడిన వానివలన కుదువపెటిట్ంచుము. 

ఆదికాండము 43:9 => నేను అతనిగూరిచ్ పూటపడుదును, నీవు అతనిగూరిచ్ ననున్ అడుగవలెను; 

నేను అతని తిరిగి నీయొదద్కు తీసికొనివచిచ్ నీయెదుట నిలువబెటట్నియెడల ఆ నింద నా మీద 

ఎలల్పుప్డును ఉండును. 

ఆదికాండము 44:32 => తమ దాసుడనైన నేను ఈ చినన్ వానినిగూరిచ్ నా తండిర్కి పూటపడి 

నీయొదద్కు నేనతని తీసికొని రానియెడల నా తండిర్ దృషిట్యందు ఆ నింద నా మీద ఎలల్పుప్డు 

ఉండునని చెపిప్తిని. 

ఆదికాండము 44:33 => కాబటిట్ తమ దాసుడనైన ననున్ ఈ చినన్వానికి పర్తిగా ఏలినవారికి 

దాసునిగా నుండనిచిచ్ యీ చినన్వాని తన సహోదరులతో వెళల్నిముమ్. 

యోబు 17:3 => ఏరాప్టు చేయుము దయచేసి నా నిమితత్ము నీ అంతట నీవే పూటపడుము మరి 

యెవడు నా నిమితత్ము పూటపడును? 

ఫిలేమోనుకు 1:18 => అతడు నీకు ఏ నషట్మైనను కలుగజేసినయెడలను, నీకు ఏమైన 

ఋణమునన్యెడలను, అది నా లెకక్లో చేరుచ్ము; 

ఫిలేమోనుకు 1:19 => పౌలను నేను నా సవ్హసత్ముతో ఈ మాట వార్యుచునాన్ను అది నేనే తీరుత్ను. 

అయినను నీ ఆతమ్ విషయములో నీవే నాకు ఋణపడియునాన్వని నేను చెపప్నేల?  

హెబీర్యులకు 7:22 => ఆయన పశాచ్తాత్పపడడు అని యీయనతో చెపిప్నవానివలన పర్మాణ 

పూరవ్కముగా యాజకుడాయెను. 

మతత్యి 5:25 => నీ పర్తివాదితో నీవును తోర్వలో ఉండగానే తవ్రగా వానితో సమాధానపడుము; 

లేనియెడల ఒకవేళ నీ పర్తివాది నినున్ నాయ్యాధిపతికి అపప్గించును, నాయ్యాధిపతి నినున్ 

బంటౌర్తుకు అపప్గించును, అంతట నీవు చెరసాలలో వేయబడుదువు. 
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లూకా 12:58 => వాదించువానితో కూడ అధికారి యొదద్కు నీవు వెళుల్చుండగా అతని చేతినుండి 

తపిప్ంచుకొనుటకు తోర్వలోనే పర్యతన్ము చేయుము, లేదా, అతడొకవేళ నినున్ నాయ్యాధిపతి 

యొదద్కు ఈడుచ్కొనిపోవును, నాయ్యాధిపతి నినున్ బంటౌర్తునకు అపప్గించును, బంటౌర్తు నినున్ 

చెరసాలలో వేయును. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 2:11 => తన రాజయ్మునకును మహిమకును మిముమ్ను పిలుచుచునన్ 

దేవునికి తగినటుట్గా మీరు నడుచుకొనవలెనని మేము మీలో పర్తివానిని హెచచ్రించుచు, ధైరయ్పరచుచు 

సాక్షయ్మిచుచ్చు, 

వచనము 5 

వేటకాని చేతినుండి లేడి తపిప్ంచుకొనునటుల్ను ఎరుకువాని చేతినుండి పకిష్ తపిప్ంచుకొనునటుల్ను 

తపిప్ంచుకొనుము. 

సామెతలు 12:13 => పెదవులవలని దోషము అపాయకరమైన ఉరి నీతిమంతుడు ఆపదను 

తపిప్ంచుకొనును. 

సామెతలు 18:7 => బుదిధ్హీనుని నోరు వానికి నాశనము తెచుచ్ను వాని పెదవులు వాని 

పార్ణమునకు ఉరి తెచుచ్ను. 

2 సమూయేలు 1:16 => నీ నోటి మాటయే నీమీద సాక్షయ్ము గనుక నీ పార్ణమునకు నీవే 

ఉతత్రవాదివని వానితో చెపిప్ తనవారిలో ఒకని పిలిచి నీవు పోయి వాని చంపుమనగా అతడు వానిని 

కొటిట్ చంపెను. 

కీరత్నలు 9:16 => యెహోవా పర్తయ్క్షమాయెను, ఆయన తీరుప్ తీరిచ్యునాన్డు. దుషు ట్లు తాము 

చేసికొనినదానిలో చికిక్యునాన్రు(హిగాగ్యోన  సెలా.) 

కీరత్నలు 59:12 => వారి పెదవుల మాటలనుబటిట్యు వారి నోటి పాపమునుబటిట్యు వారు పలుకు 

శాపములనుబటిట్యు అబదధ్ములనుబటిట్యు వారు తమ గరవ్ములో చికుక్బడుదురుగాక.  

దానియేలు 6:9 => కాగా రాజగు దరాయ్వేషు శాసనము వార్యించి సంతకము చేసెను. 
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మారుక్ 6:23 => మరియు నీవు నా రాజయ్ములో సగముమటుట్కు ఏమి అడిగినను నీకిచెచ్దనని 

అతడు ఆమెతో ఒటుట్పెటుట్కొనెను 

వచనము 6 

సోమరీ, చీమల యొదద్కు వెళుల్ము వాటి నడతలు కనిపెటిట్ జాఞ్నము తెచుచ్కొనుము. 

2 సమూయేలు 24:14 => అందుకు దావీదు నా కేమియు తోచకునన్ది, గొపప్ చికుక్లలో ఉనాన్ను, 

యెహోవా బహు వాతస్లయ్తగలవాడు గనుక మనుషుయ్ని చేతిలో పడకుండ యెహోవా చేతిలోనే 

పడుదుము గాక అని గాదుతో అనెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 12:5 => పర్వకత్యైన షెమయా రెహబామునొదద్కును, షీషకునకును భయపడి 

యెరూషలేమునకు వచిచ్ కూడియునన్ యూదావారి అధిపతులయొదద్కును వచిచ్ మీరు ననున్ 

విసరిజ్ంచితిరి గనుక నేను మిముమ్ను షీషకుచేతిలో పడనిచిచ్యునాన్నని యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డని 

చెపెప్ను. 

కీరత్నలు 31:8 => నీవు శతుర్వులచేత ననున్ చెరపెటట్లేదు విశాలసథ్లమున నా పాదములు 

నిలువబెటిట్తివి. 

నిరగ్మకాండము 10:3 => కాబటిట్ మోషే అహరోనులు ఫరోయొదద్కు వెళి ల్, అతనిని చూచి యీలాగు 

చెపిప్రి హెబీర్యుల దేవుడగు యెహోవా సెలవిచిచ్నదేమనగా నీవు ఎనాన్ళల్వరకు నాకు లొంగనొలల్క 

యుందువు? ననున్ సేవించుటకు నా జనులను పోనిముమ్. 

2 దినవృతాత్ంతములు 36:12 => అతడు తన దేవుడైన యెహోవా దృషిట్కి చెడునడత నడచుచు, 

ఆయన నియమించిన పర్వకత్యైన యిరీమ్యా మాట వినకయు, తనున్ తాను తగిగ్ంచుకొనకయు 

ఉండెను. 

యాకోబు 4:10 => పర్భువు దృషిట్కి మిముమ్ను మీరు తగిగ్ంచుకొనుడి. అపుప్డాయన మిముమ్ను 

హెచిచ్ంచును. 

ఆదికాండము 32:4 => మీరు నా పర్భువైన ఏశావుతో ఇంతవరకు నేను లాబానునొదద్ నివసించి 

యుంటిని;  
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ఆదికాండము 33:3 => తాను వారిముందర వెళుల్చు తన సహోదరుని సమీపించువరకు ఏడుమారుల్ 

నేలను సాగిలపడెను. 

వచనము 7 

వాటికి నాయ్యాధిపతి లేకునన్ను పై విచారణకరత్ లేకునన్ను అధిపతి లేకునన్ను 

సామెతలు 6:10 => ఇక కొంచెము నిదిర్ంచెదనని కొంచెము కునికెదనని కొంచెముసేపు చేతులు 

ముడుచుకొని పరుండెదనని నీవనుచుందువు 

సామెతలు 6:11 => అందుచేత దోపిడిగాడు వచుచ్నటుల్ దారిదర్య్ము నీయొదద్కు వచుచ్ను. 

ఆయుధధారుడు వచుచ్నటుల్ లేమి నీయొదద్కు వచుచ్ను. 

కీరత్నలు 132:4 => ఎటల్నగా యెహోవాకు నేనొక సథ్లము చూచువరకు యాకోబుయొకక్ బలిషుఠ్నికి 

ఒక నివాససథ్లము నేను చూచువరకు 

పర్సంగి 9:10 => చేయుటకు నీచేతికి వచిచ్న యే పనినైనను నీ శకిత్లోపము లేకుండ చేయుము; నీవు 

పోవు పాతాళమునందు పనియైనను ఉపాయమైనను తెలివియైనను జాఞ్నమైనను లేదు. 

మతత్యి 24:17 => మిదెద్మీద ఉండువాడు తన యింటిలోనుండి ఏదైనను తీసికొనిపోవుటకు 

దిగకూడదు; 

మతత్యి 24:18 => పొలములో ఉండువాడు, తన బటట్లు తీసికొనిపోవుటకు ఇంటికి రాకూడదు. 

మారుక్ 13:35 => ఇంటి యజమానుడు పొర్దుద్ గుర్ంకివచుచ్నో , అరధ్రాతిర్వచుచ్నో , 

కోడికూయునపుప్డు వచుచ్నో, తెలల్వారునపుప్డు వచుచ్నో, యెపుప్డువచుచ్నో మీకు తెలియదు. 

మారుక్ 13:36 => ఆయన అకసామ్తుత్గా వచిచ్ మీరు నిదర్బోవుచుండుట చూచునేమో గనుక మీరు 

మెలకువగా నుండుడి. 

ఆదికాండము 19:15 => తెలల్వారినపుప్డు ఆ దూతలు లోతును తవ్రపెటిట్ లెముమ్; ఈ ఊరి 

దోషశిక్షలో నశించిపోకుండ నీ భారయ్ను ఇకక్డనునన్ నీ యిదద్రు కుమారెత్లను తీసికొని రమమ్ని చెపిప్రి. 
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1 సమూయేలు 20:38 => వాని వెనుకనుండి కేకవేసి నీవు ఆలసయ్ము చేయక దబుబ్న రమమ్నెను; 

యోనాతాను పనివాడు బాణములను కూరుచ్కొని తన యజమానుని యొదద్కు వాటిని తీసికొనివచెచ్ను 

గాని 

1 సమూయేలు 25:18 => అందుకు అబీగయీలు నాబాలుతో ఏమియు చెపప్క తవ్రపడి 

రెండువందల రొటెట్లను, రెండు దార్కాష్రసపు తితుత్లను, వండిన అయిదు గొఱఱ్ల మాంసమును, 

అయిదు మానికల వేచిన ధానయ్మును, నూరు దార్క్షగెలలను, రెండువందల అంజూరపు అడలను 

గారద్భములమీద వేయించి 

2 సమూయేలు 17:16 => మీరు తవ్రపడి ఈ రాతిర్ అరణయ్మందు ఏరు దాటు సథ్లములలో 

ఉండవదద్నియు, రాజును అతని సమక్షమందునన్ జనులందరును నశింపకుండునటుల్ శీఘర్ముగా 

వెళి ల్పోవుడనియు దావీదునకు వరత్మానము పంపుడని చెపెప్ను. 

2 సమూయేలు 19:16 => అంతలో బహూరీమునందునన్ బెనాయ్మీనీయుడగు గెరా కుమారుడైన 

షిమీ తవ్రపడి రాజైన దావీదును ఎదురొక్నుటకై యూదావారితో కూడ వచెచ్ను. 

కీరత్నలు 55:7 => తవ్రపడి దూరముగా పారిపోయి పెనుగాలిని సుడిగాలిని తపిప్ంచుకొని 

సామెతలు 24:33 => ఇంక కొంచెము నిదర్ యింక కొంచెము కునుకుపాటు పరుండుటకై యింక 

కొంచెము చేతులు ముడుచుకొనుట  

యెషయా 56:10 => వారి కాపరులు గుర్డిడ్వారు వారందరు తెలివిలేనివారు వారందరు 

మూగకుకక్లు మొరుగలేరు కలవరించుచు పండుకొనువారు నిదార్సకుత్లు. 

యిరిమ్యా 48:6 => పారిపోవుడి మీ పార్ణములను దకిక్ంచుకొనుడి అరణయ్ములోని 

అరుహవృక్షమువలె ఉండుడి. 

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

పర్వేశింపకూడదు; 

లూకా 22:46 => ఆయన పార్రథ్న చాలించి లేచి తన శిషుయ్ల యొదద్కు వచిచ్, వారు దుఃఖము చేత 

నిదిర్ంచుట చూచి 
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యోహాను 5:4 => గనుక ఆ మంటపములలో రోగులు, గుర్డిడ్వారు, కుంటివారు ఊచకాలుచేతులు 

గలవారు, గుంపులుగా పడియుండిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 24:25 => అపుప్డతడు నీతినిగూరిచ్యు ఆశానిగర్హమునుగూరిచ్యు 

రాబోవు విమరశ్నుగూరిచ్యు పర్సంగించుచుండగా ఫేలికుస్ మిగుల భయపడి ఇపప్టికి వెళుల్ము, నాకు 

సమయమైన నినున్ పిలువనంపింతునని చెపెప్ను 

వచనము 8 

అవి వేసవికాలమందు ఆహారము సిదధ్పరచుకొనును కోతకాలమందు ధానయ్ము కూరుచ్కొనును. 

సామెతలు 1:17 => పకిష్ చూచుచుండగా వల వేయుట వయ్రథ్ము. 

కీరత్నలు 11:1 => యెహోవా శరణుజొచిచ్యునాన్ను పకిష్వలె, నీ కొండకు పారిపొముమ్ అని మీరు 

నాతో చెపుప్ట యేల? 

కీరత్నలు 124:7 => పకిష్ తపిప్ంచుకొనినటుల్ మన పార్ణము వేటకాండర్ ఉరినుండి 

తపిప్ంచుకొనియునన్ది ఉరి తెంపబడెను మనము తపిప్ంచుకొనియునాన్ము.  

ఆదికాండము 19:15 => తెలల్వారినపుప్డు ఆ దూతలు లోతును తవ్రపెటిట్ లెముమ్; ఈ ఊరి 

దోషశిక్షలో నశించిపోకుండ నీ భారయ్ను ఇకక్డనునన్ నీ యిదద్రు కుమారెత్లను తీసికొని రమమ్ని చెపిప్రి. 

ఆదికాండము 39:12 => అపుప్డామె ఆతని వసత్రము పటుట్కొని తనతో శయనింపుమని చెపప్గా 

అతడు తన వసత్రమును ఆమెచేతిలో విడిచిపెటిట్ తపిప్ంచుకొని బయటికి పారిపోయెను. 

1 సమూయేలు 20:38 => వాని వెనుకనుండి కేకవేసి నీవు ఆలసయ్ము చేయక దబుబ్న రమమ్నెను; 

యోనాతాను పనివాడు బాణములను కూరుచ్కొని తన యజమానుని యొదద్కు వాటిని తీసికొనివచెచ్ను 

గాని 

1 సమూయేలు 25:18 => అందుకు అబీగయీలు నాబాలుతో ఏమియు చెపప్క తవ్రపడి 

రెండువందల రొటెట్లను, రెండు దార్కాష్రసపు తితుత్లను, వండిన అయిదు గొఱఱ్ల మాంసమును, 

అయిదు మానికల వేచిన ధానయ్మును, నూరు దార్క్షగెలలను, రెండువందల అంజూరపు అడలను 

గారద్భములమీద వేయించి 
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2 సమూయేలు 17:16 => మీరు తవ్రపడి ఈ రాతిర్ అరణయ్మందు ఏరు దాటు సథ్లములలో 

ఉండవదద్నియు, రాజును అతని సమక్షమందునన్ జనులందరును నశింపకుండునటుల్ శీఘర్ముగా 

వెళి ల్పోవుడనియు దావీదునకు వరత్మానము పంపుడని చెపెప్ను. 

2 సమూయేలు 19:16 => అంతలో బహూరీమునందునన్ బెనాయ్మీనీయుడగు గెరా కుమారుడైన 

షిమీ తవ్రపడి రాజైన దావీదును ఎదురొక్నుటకై యూదావారితో కూడ వచెచ్ను. 

2 రాజులు 7:7 => లేచి తమ గుడారములలోనైనను గుఱఱ్ములలోనైనను గాడిదలలోనైనను 

దండుపేటలో నునన్వాటిలోనైనను ఏమియు తీసికొనకయే తమ పార్ణములు రకిష్ంచుకొనుట 

చాలుననుకొని, సందెచీకటిని ఉనన్ది ఉనన్టుల్గా పేట విడిచి పారిపోయియుండిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 12:8 => మరియు గాదీయులలో పరాకర్మశాలులు కొందరు అరణయ్మందు 

దాగియునన్ దావీదునొదద్ చేరిరి; వీరు డాలును ఈటెను వాడుకచేయగల యుదధ్పర్వీణులు, 

సింహముఖమువంటి ముఖములు గలవారు, కొండలలోనుండు జింకలంత పాదవేగము గలవారు. 

కీరత్నలు 55:7 => తవ్రపడి దూరముగా పారిపోయి పెనుగాలిని సుడిగాలిని తపిప్ంచుకొని 

సామెతలు 4:15 => దానియందు పర్వేశింపక తపిప్ంచుకొని తిరుగుము. దానినుండి తొలగి 

సాగిపొముమ్. 

యిరిమ్యా 48:6 => పారిపోవుడి మీ పార్ణములను దకిక్ంచుకొనుడి అరణయ్ములోని 

అరుహవృక్షమువలె ఉండుడి. 

మతత్యి 24:17 => మిదెద్మీద ఉండువాడు తన యింటిలోనుండి ఏదైనను తీసికొనిపోవుటకు 

దిగకూడదు; 

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

పర్వేశింపకూడదు; 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 24:25 => అపుప్డతడు నీతినిగూరిచ్యు ఆశానిగర్హమునుగూరిచ్యు 

రాబోవు విమరశ్నుగూరిచ్యు పర్సంగించుచుండగా ఫేలికుస్ మిగుల భయపడి ఇపప్టికి వెళుల్ము, నాకు 

సమయమైన నినున్ పిలువనంపింతునని చెపెప్ను 
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2 తిమోతి 2:22 => నీవు యౌవనేచఛ్లనుండి పారిపొముమ్, పవితర్ హృదయులై పర్భువునకు పార్రథ్న 

చేయువారితో కూడ నీతిని విశావ్సమును పేర్మను సమాధానమును వెంటాడుము. 

వచనము 9 

సోమరీ, ఎందాక నీవు పండుకొనియుందువు? ఎపుప్డు నిదర్లేచెదవు?  

సామెతలు 1:17 => పకిష్ చూచుచుండగా వల వేయుట వయ్రథ్ము. 

యోబు 12:7 => అయినను మృగములను విచారించుము అవి నీకు బోధించును ఆకాశపకుష్లను 

విచారించుము అవి నీకు తెలియజేయును. 

యోబు 12:8 => భూమినిగూరిచ్ ధాయ్నించినయెడల అది నీకు భోధించును సముదర్ములోని 

చేపలును నీకు దాని వివరించును 

యెషయా 1:3 => ఎదుద్ తన కామందు నెరుగును గాడిద సొంతవాని దొడిడ్ తెలిసికొనును 

ఇశార్యేలుకు తెలివిలేదు నాజనులు యోచింపరు 

మతత్యి 6:26 => ఆకాశపకుష్లను చూడుడి; అవి వితత్వు కోయవు కొటల్లో కూరుచ్కొనవు; అయినను 

మీ పరలోకపు తండిర్ వాటిని పోషించుచునాన్డు; మీరు వాటికంటె బహు శేర్షు ట్లు కారా? 

సామెతలు 6:9 => సోమరీ, ఎందాక నీవు పండుకొనియుందువు? ఎపుప్డు నిదర్లేచెదవు?  

సామెతలు 10:26 => సోమరి తనను పని పెటుట్వారికి పండల్కు పులుసువంటివాడు కండల్కు 

పొగవంటివాడు. 

సామెతలు 13:4 => సోమరి ఆశపడును గాని వాని పార్ణమునకేమియు దొరకదు శర్దధ్గలవారి 

పార్ణము పుషిట్గా నుండును. 

సామెతలు 15:19 => సోమరి మారగ్ము ముళల్కంచె యథారథ్వంతుల తోర్వ రాజమారగ్ము. 

సామెతలు 18:9 => పనిలో జాగు చేయువాడు నషట్ము చేయువానికి సోదరుడు. 

సామెతలు 19:15 => సోమరితనము గాఢనిదర్లో పడవేయును సోమరివాడు పసుత్ పడియుండును. 

సామెతలు 19:24 => సోమరి పాతర్లో చెయియ్ ముంచునేగాని తన నోటికి దాని తిరిగి ఎతత్నైన 

ఎతత్డు. 
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సామెతలు 20:4 => వితుత్లువేయు కాలమున సోమరి దునన్డు కోతకాలమున పంటనుగూరిచ్ వాడు 

విచారించునపుప్డు వానికేమియు లేకపోవును. 

సామెతలు 21:25 => సోమరివాని చేతులు పనిచేయనొలల్వు వాని యిచఛ్ వాని చంపును. 

సామెతలు 22:13 => సోమరి బయట సింహమునన్ది వీధులలో నేను చంపబడుదుననును. 

సామెతలు 24:30 => సోమరివాని చేను నేను దాటి రాగా తెలివిలేనివాని దార్క్షతోట నేను దాటి రాగా 

సామెతలు 24:31 => ఇదిగో దానియందంతట ముండల్ తుపప్లు బలిసియుండెను. దూలగొండుల్ 

దాని కపిప్యుండెను దాని రాతి గోడ పడియుండెను. 

సామెతలు 24:32 => నేను దాని చూచి యోచన చేసికొంటిని దాని కనిపెటిట్ బుదిధ్ తెచుచ్కొంటిని. 

సామెతలు 24:33 => ఇంక కొంచెము నిదర్ యింక కొంచెము కునుకుపాటు పరుండుటకై యింక 

కొంచెము చేతులు ముడుచుకొనుట  

సామెతలు 24:34 => వీటివలన నీకు దరిదర్త పరుగెతిత్ వచుచ్ను ఆయుధసుథ్డు వచిచ్నటుల్ లేమి 

నీమీదికి వచుచ్ను. 

సామెతలు 26:13 => సోమరి దారిలో సింహమునన్దనును వీధిలో సింహమునన్దనును. 

సామెతలు 26:14 => ఉతకమీద తలుపు తిరుగును తన పడకమీద సోమరి తిరుగును. 

సామెతలు 26:15 => సోమరి పాతర్లో తన చెయియ్ ముంచును నోటియొదద్కు దాని తిరిగి యెతుత్ట 

కషట్మనుకొనును. 

సామెతలు 26:16 => హేతువులు చూపగల యేడుగురికంటె సోమరి తన దృషిట్కి తానే 

జాఞ్నిననుకొనును 

మతత్యి 25:26 => అందుకు అతని యజమానుడు వానిని చూచి సోమరివైన చెడ డ్ దాసుడా, నేను 

వితత్నిచోట కోయువాడను, చలల్నిచోట పంట కూరుచ్కొనువాడనని నీవు ఎరుగుదువా? 

రోమీయులకు 12:11 => ఆసకిత్ విషయములో మాందుయ్లు కాక, ఆతమ్యందు తీవర్తగలవారై 

పర్భువును సేవించుడి. 

హెబీర్యులకు 6:12 => మీ నిరీక్షణ పరిపూరణ్మగు నిమితత్ము మీరిదివరకు కనుపరచిన ఆసకిత్ని 

తుదమటుట్కు కనుపరచవలెనని అపేకిష్ంచుచునాన్ము. 
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ఆదికాండము 41:34 => ఫరో అటుల్ చేసి యీ దేశముపైన అధిపతులను నియమించి సమృదిధ్గా 

పంటపండు ఏడు సంవతస్రములలో ఐగుపుత్ దేశమందంతటను అయిదవ భాగము తీసికొనవలెను. 

నిరగ్మకాండము 16:21 => వారు అనుదినము ఉదయమున ఒకొక్కక్డు తన యింటివారి 

భోజనమునకు తగినటుట్గా కూరుచ్కొనిరి. ఎండ వేడిమికి అది కరిగెను. 

రూతు 2:23 => కాబటిట్ యవల కోతయు గోధుమల కోతయు ముగియువరకు ఆమె యేరుకొనుచు 

బోయజు పనికతెత్లయొదద్ నిలకడగానుండి తన అతత్ యింట నివసించెను. 

సామెతలు 3:32 => కుటిలవరత్నుడు యెహోవాకు అసహుయ్డు యథారథ్వంతులకు ఆయన తోడుగా 

నుండును. 

సామెతలు 6:10 => ఇక కొంచెము నిదిర్ంచెదనని కొంచెము కునికెదనని కొంచెముసేపు చేతులు 

ముడుచుకొని పరుండెదనని నీవనుచుందువు 

సామెతలు 10:4 => బదధ్కముగా పనిచేయువాడు దరిదుర్డగును శర్దధ్గలవాడు ఐశవ్రయ్వంతుడగును. 

సామెతలు 10:5 => వేసవికాలమున కూరుచ్వాడు బుదిధ్గల కుమారుడు కోతకాలమందు 

నిదిర్ంచువాడు సిగుగ్పరచు కుమారుడు. 

సామెతలు 13:23 => బీదలు సేదయ్పరచు కొర్తత్ భూమి విసాత్రముగా పండును అనాయ్యమువలన 

నశించువారు కలరు. 

సామెతలు 30:25 => చీమలు బలములేని జీవులు అయినను అవి వేసవిలో తమ ఆహారమును 

సిదధ్పరచుకొనును. 

యిరిమ్యా 8:7 => ఆకాశములకెగురు సంకుబుడి కొంగయైనను తన కాలము నెరుగును, తెలల్ 

గువవ్యు మంగలకతిత్ పిటట్యు ఓదెకొరుకును తాము రావలసిన కాలమును ఎరుగును, అయితే నా 

పర్జలు యెహోవా నాయ్యవిధిని ఎరుగరు. 

లూకా 16:8 => అనాయ్యసుథ్డైన ఆ గృహనిరావ్హకుడు యుకిత్గా నడుచుకొనెనని వాని 

యజమానుడు వాని మెచుచ్కొనెను. వెలుగు సంబంధులకంటె ఈ లోక సంబంధులు తమ 

తరమునుబటిట్ చూడగా యుకిత్పరులైయునాన్రు 
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వచనము 10 

ఇక కొంచెము నిదిర్ంచెదనని కొంచెము కునికెదనని కొంచెముసేపు చేతులు ముడుచుకొని 

పరుండెదనని నీవనుచుందువు 

యోబు 38:39 => ఆడుసింహము నిమితత్ము నీవు ఎరను వేటాడెదవా? 

యోబు 38:40 => సింహపుపిలల్లు తమ తమ గుహలలో పండుకొనునపుప్డు తమ గుహలలో పొంచి 

యుండునపుప్డు నీవు వాటి ఆకలి తీరెచ్దవా?  

యోబు 38:41 => తిండిలేక తిరుగులాడుచు కాకి పిలల్లు దేవునికి మొఱఱ్పెటుట్నపుప్డు కాకికి 

ఆహారము సిదధ్పరచువాడెవడు?  

యోబు 39:1 => అడవిలోని కొండమేకలు ఈను కాలము నీకు తెలియునా? లేళుల్ పిలల్లు వేయు 

కాలమును గర్హింపగలవా?  

యోబు 39:2 => అవి మోయు మాసములను నీవు లెకక్ పెటట్గలవా? అవి యీనుకాలము 

ఎరుగుదువా? 

యోబు 39:3 => అవి వంగి తమ పిలల్లను కనును తమ పిలల్లను వేయును. 

యోబు 39:4 => వాటి పిలల్లు పుషిట్కలిగి యెడారిలో పెరుగును అవి తలుల్లను విడిచిపోయి 

వాటియొదద్కు తిరిగిరావు. 

యోబు 39:5 => అడవిగాడిదను సేవ్చఛ్గా పోనిచిచ్నవాడెవడు? అడవిగాడిద కటల్ను 

విపిప్నవాడెవడు? 

యోబు 39:6 => నేను అరణయ్మును దానికి ఇలుల్గాను ఉపుప్పఱఱ్ను దానికి నివాససథ్లముగాను 

నియమించితిని. 

యోబు 39:7 => పటట్ణపు కోలాహలమును అది తిరసక్రించును తోలువాని కేకలను అది వినదు. 

యోబు 39:8 => పరవ్తముల పంకిత్యే దానికి మేతభూమి పర్తివిధమైన పచచ్ని మొలకను అది 

వెదకుకొనును. 

యోబు 39:9 => గురుపోతు నీకు లోబడుటకు సమమ్తించునా? అది నీ శాలలో నిలుచునా? 
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యోబు 39:10 => పగగ్ము వేసి గురుపోతును నాగటిచాలులో కటట్గలవా? అది నీచేత తోలబడి 

లోయలను చదరము చేయునా?  

యోబు 39:11 => దాని బలము గొపప్దని దాని నముమ్దువా? దానికి నీ పని అపప్గించెదవా? 

యోబు 39:12 => అది నీ ధానయ్మును ఇంటికి తెచిచ్ నీ కళల్మందునన్ ధానయ్మును కూరుచ్నని దాని 

నముమ్దువా? 

యోబు 39:26 => డేగ నీ జాఞ్నముచేతనే ఎగురునా? అది నీ ఆజఞ్వలననే తన రెకక్లు 

దకిష్ణదికుక్నకు చాచునా?  

యోబు 39:27 => పకిష్రాజు నీ ఆజఞ్కు లోబడి ఆకాశవీధి కెకుక్నా? తన గూడు ఎతత్యినచోటను 

కటుట్కొనునా? 

యోబు 39:28 => అది రాతికొండమీద నివసించును కొండపేటుమీదను ఎవరును ఎకక్జాలని 

యెతుత్ చోటను గూడు కటుట్కొనును.  

యోబు 39:29 => అకక్డనుండియే తన యెరను వెదకును. దాని కనున్లు దానిని దూరమునుండి 

కనిపెటుట్ను. 

యోబు 39:30 => దాని పిలల్లు రకత్ము పీలుచ్ను హతులైనవారు ఎకక్డనుందురో అకక్డనే అది 

యుండును.  

యోబు 41:4 => నీవు శాశవ్తముగా దానిని దాసునిగా చేసికొనునటుల్ అది నీతో నిబంధన 

చేయునా? 

యోబు 41:5 => నీవు ఒక పిటట్తో ఆటలాడునటుల్ దానితో ఆటలాడెదవా? నీ కనయ్కలు ఆడుకొనుటకై 

దాని కటిట్వేసెదవా? 

యోబు 41:6 => బెసత్వారు దానితో వాయ్పారము చేయుదురా? వారు దానిని తునకలు చేసి 

వరత్కులతో వాయ్పారము చేయుదురా? 

యోబు 41:7 => దాని ఒంటినిండ ఇనుప శూలములు గుచచ్గలవా? దాని తలనిండ చేప అలుగులు 

గుచచ్గలవా? 
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యోబు 41:8 => దానిమీద నీ చెయియ్ వేసి చూడుము దానితో కలుగు పోరు నీవు జాఞ్పకము 

చేసికొనినయెడల నీవు మరల ఆలాగున చేయకుందువు.  

యోబు 41:9 => దాని చూచినపుప్డు మనుషుయ్లు దానిని వశపరచుకొందుమనన్ ఆశ విడిచెదరు 

దాని పొడ చూచిన మాతర్ముచేతనే యెవరికైనను గుండెలు అవిసిపోవును గదా.  

యోబు 41:10 => దాని రేపుటకైనను తెగింపగల శూరుడు లేడు. అటుల్ండగా నా యెదుట 

నిలువగలవాడెవడు? 

యోబు 41:11 => నేను తిరిగి ఇయయ్వలసి యుండునటుల్ నాకెవడైనను ఏమైనను ఇచెచ్నా? 

ఆకాశవైశాలయ్మంతటి కిర్ంద నునన్దంతయు నాదే గదా  

యోబు 41:12 => దాని అవయవములనుగూరిచ్యైనను దాని మహా బలమునుగూరిచ్యైనను దాని 

చకక్ని తీరునుగూరిచ్యైనను పలుకక మౌనముగా నుండను.  

యోబు 41:13 => ఎవడైన దాని పై కవచమును లాగివేయగలడా? దాని రెండు దవడల నడిమికి 

ఎవడైన రాగలడా? 

యోబు 41:14 => దాని ముఖదావ్రములను తెరవగలవాడెవడు? దాని పళల్చుటుట్ భయకంపములు 

కలవు 

యోబు 41:15 => దాని గటిట్పొలుసులు దానికి అతిశయాసప్దము ఎవరును తీయలేని ముదర్చేత 

అవి సంతనచేయబడి యునన్వి.  

యోబు 41:16 => అవి ఒకదానితో ఒకటి హతుత్కొని యునన్వి. వాటి మధయ్కు గాలి యేమాతర్మును 

జొరనేరదు. 

యోబు 41:17 => ఒకదానితో ఒకటి అతకబడి యునన్వి భేదింప శకయ్ము కాకుండ అవి 

యొకదానితో నొకటి కలిసికొని యునన్వి.  

యోబు 41:18 => అది తుమమ్గా వెలుగు పర్కాశించును దాని కనున్లు ఉదయకాలపు కనురెపప్లవలె 

నునన్వి 

యోబు 41:19 => దాని నోటనుండి జావ్లలు బయలుదేరును అగిన్ కణములు దానినుండి లేచును. 
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యోబు 41:20 => ఉడుకుచునన్ కాగులోనుండి, జముమ్మంటమీద కాగుచునన్ బానలోనుండి పొగ 

లేచునటుల్ దాని నాసికారంధర్ములలోనుండి లేచును. 

యోబు 41:21 => దాని ఊపిరి నిపుప్లను రాజబెటుట్ను దాని నోటనుండి జావ్లలు బయలుదేరును 

యోబు 41:22 => దాని మెడ బలమునకు సాథ్నము భయము దానియెదుట తాండవమాడుచుండును 

యోబు 41:23 => దాని పర్కక్లమీద మాంసము దళముగా ఉనన్ది అది దాని ఒంటిని గటిట్గా 

అంటియునన్ది అది ఊడి రాదు. 

యోబు 41:24 => దాని గుండె రాతివలె గటిట్గా నునన్ది అది తిరుగటి కిర్ంది దిమమ్ంత కఠినము. 

యోబు 41:25 => అది లేచునపుప్డు బలిషుఠ్లు భయపడుదురు అధిక భయముచేత వారు 

మైమరతురు. 

యోబు 41:26 => దాని చంపుటకై ఒకడు ఖడగ్ము దూయుట వయ్రథ్మే ఈటెలైనను బాణములైనను 

పంటర్కోలలైనను అకక్రకు రావు. 

యోబు 41:27 => ఇది ఇనుమును గడిడ్పోచగాను ఇతత్డిని పుచిచ్పోయిన కఱఱ్గాను ఎంచును. 

యోబు 41:28 => బాణము దానిని పారదోలజాలదు వడిసెల రాళుల్ దాని దృషిట్కి చెతత్వలె ఉనన్వి. 

యోబు 41:29 => దుడుడ్కఱఱ్లు గడిడ్పరకలుగా ఎంచబడును అది వడిగా పోవుచుండు ఈటెను చూచి 

నవువ్ను. 

యోబు 41:30 => దాని కిర్ందిభాగములు కరుకైన చిలల్పెంకులవలె ఉనన్వి. అది బురదమీద 

నురిపిడికొయయ్వంటి తన దేహమును పరచుకొనును. 

యోబు 41:31 => కాగు మసలునటుల్ మహాసముదర్మును అది పొంగజేయును సముదర్మును 

తైలమువలె చేయును. 

యోబు 41:32 => అది తాను నడచిన తోర్వను తన వెనుక పర్కాశింపజేయును చూచినవారికి 

సముదర్ము నెరసిన వెండుర్కలుగా తోచును. 

యోబు 41:33 => అది భయములేనిదిగా సృజింపబడినది భూమిమీద దానివంటిదేదియు లేదు. 

యోబు 41:34 => అది గొపప్వాటిననిన్టిని తిరసక్రించును గరివ్ంచిన జంతువులనిన్టికి అది రాజు. 
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హబకూక్కు 1:14 => ఏలికలేని చేపలతోను పార్కు పురుగులతోను నీవు నరులను సమానులనుగా 

చేసితివి. 

వచనము 11 

అందుచేత దోపిడిగాడు వచుచ్నటుల్ దారిదర్య్ము నీయొదద్కు వచుచ్ను. ఆయుధధారుడు వచుచ్నటుల్ లేమి 

నీయొదద్కు వచుచ్ను. 

సామెతలు 30:25 => చీమలు బలములేని జీవులు అయినను అవి వేసవిలో తమ ఆహారమును 

సిదధ్పరచుకొనును. 

1 తిమోతి 6:19 => సత కిర్యలు అను ధనము గలవారును, ఔదారయ్ము గలవారును, తమ 

ధనములో ఇతరులకు పాలిచుచ్వారునై యుండవలెనని వారికి ఆజాఞ్పించుము. 

సామెతలు 10:5 => వేసవికాలమున కూరుచ్వాడు బుదిధ్గల కుమారుడు కోతకాలమందు 

నిదిర్ంచువాడు సిగుగ్పరచు కుమారుడు. 

వచనము 12 

కుటిలమైన మాటలు పలుకువాడు పనికిమాలినవాడును దుషు ట్డునైయునాన్డు 

సామెతలు 1:22 => ఎటల్నగా, జాఞ్నము లేనివారలారా, మీరెనాన్ళుల్ జాఞ్నము లేనివారుగా 

ఉండగోరుదురు? అపహాసకులారా, మీరెనాన్ళుల్ అపహాసయ్ము చేయుచు ఆనందింతురు? 

బుదిధ్హీనులారా, మీరెనాన్ళుల్ జాఞ్నమును అసహియ్ంచుకొందురు?  

సామెతలు 24:33 => ఇంక కొంచెము నిదర్ యింక కొంచెము కునుకుపాటు పరుండుటకై యింక 

కొంచెము చేతులు ముడుచుకొనుట  

సామెతలు 24:34 => వీటివలన నీకు దరిదర్త పరుగెతిత్ వచుచ్ను ఆయుధసుథ్డు వచిచ్నటుల్ లేమి 

నీమీదికి వచుచ్ను. 

యిరిమ్యా 4:14 => యెరూషలేమా, నీవు రకిష్ంపబడునటుల్ నీ హృదయములోనుండి చెడుతనము 

కడిగివేసికొనుము, ఎనాన్ళల్వరకు నీ దుషాట్భిపార్యములు నీకు కలిగియుండును? 
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కీరత్నలు 94:8 => జనులలో పశుపార్యులారా దీనిని ఆలోచించుడి బుదిధ్హీనులారా, మీరెపుప్డు 

బుదిధ్మంతులవుదురు? 

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

యోహాను. 

రోమీయులకు 13:11 => మరియు మీరు కాలమునెరిగి, నిదర్మేలుకొను వేళయైనదని తెలిసికొని, 

ఆలాగు చేయుడి. మనము విశావ్సులమైనపప్టికంటె ఇపుప్డు, రక్షణ మనకు మరి సమీపముగా 

ఉనన్ది. 

ఎఫెసీయులకు 5:14 => అందుచేత నిదిర్ంచుచునన్ నీవు మేలొక్ని మృతులలోనుండి లెముమ్, కీర్సుత్ 

నీమీద పర్కాశించునని ఆయన చెపుప్చునాన్డు. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 5:2 => రాతిర్వేళ దొంగ ఏలాగు వచుచ్నో ఆలాగే పర్భువు దినము వచుచ్నని 

మీకు బాగుగా తెలియును. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 5 :3 => లోకులు నెమమ్దిగా ఉనన్ది , భయమేమియులేదని 

చెపుప్కొనుచుండగా, గరిభ్ణి సతరీకి పర్సవవేదన వచుచ్నటుల్ వారికి ఆకసిమ్కముగా నాశనము తటసిథ్ంచును 

గనుక వారెంత మాతర్మును తపిప్ంచుకొనలేరు 

1 దెసస్లోనీకయులకు 5:4 => సహోదరులారా, ఆ దినము దొంగవలె మీమీదికి వచుచ్టకు మీరు 

చీకటిలో ఉనన్వారు కారు. 

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

మనము రాతిర్వారము కాము, చీకటివారము కాము. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 5:6 => కావున ఇతరులవలె నిదర్పోక మెలకువగా ఉండి మతుత్లము 

కాకయుందము. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 5:7 => నిదర్పోవువారు రాతిర్వేళ నిదర్పోవుదురు, మతుత్గా ఉండువారు 

రాతిర్వేళ మతుత్గా ఉందురు. 

1 సమూయేలు 1:14 => ఎంతవరకు నీవు మతుత్రాలవై యుందువు? నీవు దార్కాష్రసమును 

నీయొదద్నుండి తీసివేయుమని చెపప్గా 
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కీరత్నలు 62:3 => ఒరుగుచునన్ గోడను పడబోవు కంచెను ఒకడు పడదోర్యునటుల్ మీరందరు 

ఎనాన్ళుల్ ఒకని పడదోర్య చూచుదురు? 

సామెతలు 6:6 => సోమరీ, చీమల యొదద్కు వెళుల్ము వాటి నడతలు కనిపెటిట్ జాఞ్నము 

తెచుచ్కొనుము. 

సామెతలు 19:15 => సోమరితనము గాఢనిదర్లో పడవేయును సోమరివాడు పసుత్ పడియుండును. 

సామెతలు 19:24 => సోమరి పాతర్లో చెయియ్ ముంచునేగాని తన నోటికి దాని తిరిగి ఎతత్నైన 

ఎతత్డు. 

సామెతలు 20:13 => లేమికి భయపడి నిదర్యందు ఆసకిత్ విడువుము నీవు మేలొక్ని 

యుండినయెడల ఆహారము తిని తృపిత్ పొందుదువు. 

సామెతలు 23:21 => తార్గుబోతులును తిండిపోతులును దరిదుర్లగుదురు. నిదర్మతుత్ చింపిగుడ డ్లు 

ధరించుటకు కారణమగును. 

సామెతలు 26:14 => ఉతకమీద తలుపు తిరుగును తన పడకమీద సోమరి తిరుగును. 

మతత్యి 17:17 => అందుకు యేసు విశావ్సములేని మూరఖ్తరమువారలారా, మీతో నేనెంతకాలము 

ఉందును? ఎంతవరకు మిముమ్ను సహింతును? వానిని నాయొదద్కు తీసికొనిరండని చెపెప్ను. 

మారుక్ 13:36 => ఆయన అకసామ్తుత్గా వచిచ్ మీరు నిదర్బోవుచుండుట చూచునేమో గనుక మీరు 

మెలకువగా నుండుడి. 

వచనము 13 

వాడు కనున్ గీటుచు కాళల్తో సైగ చేయును వేర్ళల్తో గురుతులు చూపును. 

సామెతలు 6:6 => సోమరీ, చీమల యొదద్కు వెళుల్ము వాటి నడతలు కనిపెటిట్ జాఞ్నము 

తెచుచ్కొనుము. 

సామెతలు 23:33 => విపరీతమైనవి నీ కనున్లకు కనబడును నీవు వెఱి ఱ్మాటలు పలుకుదువు 

సామెతలు 23:34 => నీవు నడిసముదర్మున పండుకొను వానివలె నుందువు ఓడకొయయ్ చివరను 

పండుకొనువానివలె నుందువు. 
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సామెతలు 24:33 => ఇంక కొంచెము నిదర్ యింక కొంచెము కునుకుపాటు పరుండుటకై యింక 

కొంచెము చేతులు ముడుచుకొనుట  

సామెతలు 24:34 => వీటివలన నీకు దరిదర్త పరుగెతిత్ వచుచ్ను ఆయుధసుథ్డు వచిచ్నటుల్ లేమి 

నీమీదికి వచుచ్ను. 

సామెతలు 6:4 => ఈలాగు చేసి తపిప్ంచుకొనుము నీ కనున్లకు నిదర్యైనను నీ కనురెపప్లకు 

కునుకుపాటైనను రానియయ్కుము. 

సామెతలు 19:15 => సోమరితనము గాఢనిదర్లో పడవేయును సోమరివాడు పసుత్ పడియుండును. 

సామెతలు 19:24 => సోమరి పాతర్లో చెయియ్ ముంచునేగాని తన నోటికి దాని తిరిగి ఎతత్నైన 

ఎతత్డు. 

సామెతలు 20:4 => వితుత్లువేయు కాలమున సోమరి దునన్డు కోతకాలమున పంటనుగూరిచ్ వాడు 

విచారించునపుప్డు వానికేమియు లేకపోవును. 

సామెతలు 26:14 => ఉతకమీద తలుపు తిరుగును తన పడకమీద సోమరి తిరుగును. 

పర్సంగి 4:5 => బుదిధ్హీనుడు చేతులు ముడుచుకొని తన మాంసము భకిష్ంచును. 

వచనము 14 

వాని హృదయము అతిమూరఖ్ సవ్భావము గలది వాడెలల్పుప్డు కీడు కలిప్ంచుచు జగడములు 

పుటిట్ంచును. 

సామెతలు 10:4 => బదధ్కముగా పనిచేయువాడు దరిదుర్డగును శర్దధ్గలవాడు ఐశవ్రయ్వంతుడగును. 

సామెతలు 13:4 => సోమరి ఆశపడును గాని వాని పార్ణమునకేమియు దొరకదు శర్దధ్గలవారి 

పార్ణము పుషిట్గా నుండును. 

సామెతలు 20:4 => వితుత్లువేయు కాలమున సోమరి దునన్డు కోతకాలమున పంటనుగూరిచ్ వాడు 

విచారించునపుప్డు వానికేమియు లేకపోవును. 

యోబు 15:24 => శర్మయు వేదనయు వానిని బెదరించును. యుదధ్ము చేయుటకు సిదధ్పడిన రాజు 

శతుర్వుని పటుట్కొనునటుల్ అవి వానిని పటుట్కొనును. 
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యోబు 17:3 => ఏరాప్టు చేయుము దయచేసి నా నిమితత్ము నీ అంతట నీవే పూటపడుము మరి 

యెవడు నా నిమితత్ము పూటపడును? 

సామెతలు 6:4 => ఈలాగు చేసి తపిప్ంచుకొనుము నీ కనున్లకు నిదర్యైనను నీ కనురెపప్లకు 

కునుకుపాటైనను రానియయ్కుము. 

సామెతలు 13:25 => నీతిమంతుడు ఆకలితీర భోజనము చేయును భకిత్హీనుల కడుపునకు లేమి 

కలుగును. 

పర్సంగి 4:5 => బుదిధ్హీనుడు చేతులు ముడుచుకొని తన మాంసము భకిష్ంచును. 

వచనము 15 

కాబటిట్ ఆపద వానిమీదికి హఠాతుత్గా వచుచ్ను వాడు తిరుగలేకుండ ఆ క్షణమందే నలుగగొటట్బడును. 

సామెతలు 11:6 => యథారథ్వంతుల నీతి వారిని విమోచించును విశావ్సఘాతకులు తమ దురాశ 

వలననే పటట్బడుదురు.  

సామెతలు 17:4 => చెడునడవడి గలవాడు దోషపు మాటలు వినును నాలుక హానికరమైన మాటలు 

పలుకుచుండగా అబదిధ్కుడు చెవి యొగుగ్ను. 

1 సమూయేలు 17:28 => అతడు వారితో మాటలాడునది అతని పెదద్నన్యగు ఏలీయాబునకు 

వినబడగా ఏలీయాబునకు దావీదు మీద కోపమువచిచ్ అతనితో నీవికక్డికెందుకు వచిచ్తివి? 

అరణయ్ములోని ఆ చినన్ గొఱఱ్మందను ఎవరి వశము చేసితివి? నీ గరవ్మును నీ హృదయపు 

చెడుతనమును నేనెరుగుదును; యుదధ్ము చూచుటకే గదా నీవు వచిచ్తివనెను. 

యిరిమ్యా 24:2 => ఒక గంపలో ముందుగా పకవ్మైన అంజూరపు పండల్వంటి మికిక్లి మంచి 

అంజూరపు పండుల్ండెను. రెండవ గంపలో మికిక్లి జబైబ్న అంజూరపు పండుల్ండెను; అవి తిన శకయ్ము 

కానంతగా జబుబ్వి. 

యిరిమ్యా 24:8 => మరియు యూదారాజైన సిదిక్యాను అతని పర్ధానులను దేశములో శేషించిన 

వారిని ఐగుపుత్ దేశమున నివసించువారిని, మికిక్లి జబుబ్వైనందున తినశకయ్ముకాని ఆ జబుబ్ 

అంజూరపుపండల్వలె ఉండజేసెదనని యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డు. 
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యిరిమ్యా 24:9 => మరియు వారు యిటు అటు చెదరగొటట్బడుటకై భూ రాజయ్ములనిన్టిలోను, 

నేను వారిని తోలివేయు సథ్లములనిన్టిలోను, వారిని భీతికరముగాను నిందాసప్దముగాను 

సామెతగాను అపహాసయ్ముగాను శాపాసప్దముగాను ఉండజేసెదను. 

యిరిమ్యా 24:10 => నేను వారికిని వారి పితరులకును ఇచిచ్న దేశములో ఉండకుండ వారు 

పాడైపోవువరకు నేను ఖడగ్మును కాష్మమును తెగులును వారిలోకి పంపెదను. 

యాకోబు 1:21 => అందుచేత సమసత్ కలమ్షమును, విఱఱ్వీగుచునన్ దుషట్తవ్మును మాని, లోపల 

నాటబడి మీ ఆతమ్లను రకిష్ంచుటకు శకిత్గల వాకయ్మును సాతివ్కముతో అంగీకరించుడి. 

సామెతలు 6:14 => వాని హృదయము అతిమూరఖ్ సవ్భావము గలది వాడెలల్పుప్డు కీడు కలిప్ంచుచు 

జగడములు పుటిట్ంచును. 

సామెతలు 2:12 => అది దుషు ట్ల మారగ్ము నుండియు మూరఖ్ముగా మాటలాడువారి చేతిలో 

నుండియు నినున్ రకిష్ంచును. 

సామెతలు 4:24 => మూరఖ్పు మాటలు నోటికి రానియయ్కుము పెదవులనుండి కుటిలమైన మాటలు 

రానియయ్కుము. 

సామెతలు 8 :13 => యెహోవాయందు భయభకుత్లు గలిగియుండుట చెడుతనము 

నసహియ్ంచుకొనుటయే. గరవ్ము అహంకారము దురామ్రగ్త కుటిలమైన మాటలు నాకు అసహయ్ములు.  

కీరత్నలు 10:3 => దుషు ట్లు తమ మనోభిలాషనుబటిట్ అతిశయపడుదురు లోభులు యెహోవాను 

తిరసక్రింతురు 

కీరత్నలు 10:7 => వారి నోరు శాపముతోను కపటముతోను వంచనతోను నిండియునన్ది వారి 

నాలుకకిర్ంద చేటును పాపమును ఉనన్వి. 

కీరత్నలు 36:3 => వాని నోటి మాటలు పాపమునకును కపటమునకును ఆసప్దములు బుదిధ్గలిగి 

పర్వరిత్ంపను మేలుచేయను వాడు మానివేసియునాన్డు. 

కీరత్నలు 52:2 => మోసము చేయువాడా, వాడిగల మంగలకతిత్వలె నీ నాలుక నాశనము చేయ 

నుదేద్శించుచునన్ది 
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కీరత్నలు 52:3 => మేలుకంటె కీడుచేయుటయు నీతి పలుకుటకంటె అబదధ్ము చెపుప్టయు నీకిషట్ము.

(సెలా.) 

కీరత్నలు 52:4 => కపటమైన నాలుక గలవాడా, అధిక నాశనకరములైన మాటలే నీకిషట్ము. 

కీరత్నలు 59:7 => వినువారెవరును లేరనుకొని వారు తమ నోటనుండి మాటలు వెళల్గర్కుక్దురు. వారి 

పెదవులలో కతుత్లునన్వి.  

కీరత్నలు 73:8 => ఎగతాళి చేయుచు బలాతాక్రముచేత జరుగు కీడునుగూరిచ్ వారు 

మాటలాడుదురు. గరవ్ముగా మాటలాడుదురు. 

కీరత్నలు 73:9 => ఆకాశముతటుట్ వారు ముఖము ఎతుత్దురు వారి నాలుక భూసంచారము 

చేయును.  

మతత్యి 12:34 => సరప్సంతానమా, మీరు చెడ డ్వారైయుండి ఏలాగు మంచి మాటలు పలుకగలరు? 

హృదయమందు నిండియుండు దానినిబటిట్ నోరు మాటలాడును గదా. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 20:30 => మరియు శిషుయ్లను తమవెంట ఈడుచ్కొని పోవలెనని వంకర 

మాటలు పలుకు మనుషుయ్లు మీలోనే బయలుదేరుదురు. 

1 తిమోతి 5:13 => మరియు వారు ఇంటింట తిరుగులాడుచు, బదధ్కురాండర్గుటకు మాతర్మే గాక, 

ఆడరాని మాటలాడుచు, వదరుబోతులును పరులజోలికి పోవువారునగుటకును నేరుచ్కొందురు. 

తీతుకు 1:10 => అనేకులు, విశేషముగా సునన్తి సంబంధులును, అవిధేయులును వదరుబోతులును 

మోసపుచుచ్వారునై యునాన్రు. 

తీతుకు 1:11 => వారి నోళుల్ మూయింపవలెను. అటిట్వారు ఉపదేశింపకూడనివాటిని దురాల్భము 

కొరకు ఉపదేశించుచు, కుటుంబములకు కుటుంబములనే పాడుచేయుచునాన్రు. 

యాకోబు 3:6 => నాలుక అగిన్యే, నాలుక మన అవయవములలో ఉంచబడిన పాప పర్పంచమై 

సరవ్శరీరమునకు మాలినయ్ము కలుగజేయుచు, పర్కృతి చకర్మునకు చిచుచ్పెటుట్ను; అది నరకముచేత 

చిచుచ్ పెటట్బడును. 

కీరత్నలు 10:8 => తామునన్ పలెల్లయందలి మాటుచోటులలో పొంచియుందురు చాటైన సథ్లములలో 

నిరపరాధులను చంపుదురు వారి కనున్లు నిరాధారులను పటుట్కొనవలెనని పొంచి చూచును. 
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సామెతలు 5:6 => అది జీవమారగ్మును ఏమాతర్మును విచారింపదు దానికి తెలియకుండనే దాని 

పాదములు ఇటు అటు తిరుగును. 

సామెతలు 16:30 => కృతిర్మములు కలిప్ంపవలెనని కనున్లు మూసికొని తన పెదవులు 

బిగబటుట్వాడే కీడు పుటిట్ంచువాడు. 

సామెతలు 17:20 => కుటిలవరత్నుడు మేలుపొందడు మూరఖ్ముగా మాటలాడువాడు కీడులో 

పడును. 

మీకా 2:1 => మంచములమీద పరుండి మోసపు కిర్యలు యోచించుచు దుషాక్రయ్ములు 

చేయువారికి శర్మ; ఆలాగు చేయుట వారి సావ్ధీనములో నునన్ది గనుక వారు పొర్దుద్ పొడవగానే 

చేయుదురు. 

మతత్యి 15:18 => నోటనుండి బయటికి వచుచ్నవి హృదయములో నుండి వచుచ్ను; ఇవే 

మనుషుయ్ని అపవితర్పరచునవని మీరు గర్హింపరా? 

వచనము 16 

యెహోవాకు అసహయ్ములైనవి ఆరు గలవు ఏడును ఆయనకు హేయములు 

సామెతలు 5:6 => అది జీవమారగ్మును ఏమాతర్మును విచారింపదు దానికి తెలియకుండనే దాని 

పాదములు ఇటు అటు తిరుగును. 

సామెతలు 10:10 => కనుసైగ చేయువాడు వయ్ధ పుటిట్ంచును పనికిమాలిన వదరుబోతు నశించును. 

యోబు 15:12 => నీ హృదయము ఏల కుర్ంగిపోయెను? నీ కనున్లు ఏల ఎఱఱ్బారుచునన్వి?  

కీరత్నలు 35:19 => నిరే హ్తుకముగా నాకు శతుర్వులైనవారిని ననున్గూరిచ్ సంతోషింపనియయ్కుము 

నిరిన్మితత్ముగా ననున్ దేవ్షించువారిని కనున్ గీటనియయ్కుము. 

కీరత్నలు 10:8 => తామునన్ పలెల్లయందలి మాటుచోటులలో పొంచియుందురు చాటైన సథ్లములలో 

నిరపరాధులను చంపుదురు వారి కనున్లు నిరాధారులను పటుట్కొనవలెనని పొంచి చూచును. 

కీరత్నలు 17:11 => మా అడుగుజాడలను గురుతుపటిట్ వారిపుప్డు మముమ్ చుటుట్కొనియునాన్రు 

మముమ్ను నేలను కూలుచ్టకు గురిచూచుచునాన్రు. 
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యెషయా 58:9 => అపుప్డు నీవు పిలువగా యెహోవా ఉతత్రమిచుచ్ను నీవు మొఱఱ్పెటట్గా ఆయన 

నేనునాన్ననును. ఇతరులను బాధించుటయు వేర్లుపెటిట్ చూపి తిరసక్రించుటయు చెడ డ్దానినిబటిట్ 

మాటలాడుటయు నీవు మాని  

వచనము 17 

అవేవనగా, అహంకార దృషిట్యు కలల్లాడు నాలుకయు నిరపరాధులను చంపు చేతులును 

సామెతలు 2:14 => కీడుచేయ సంతోషించుదురు అతిమూరు ఖ్ల పర్వరత్నయందు ఉలల్సించుదురు. 

సామెతలు 16:28 => మూరు ఖ్డు కలహము పుటిట్ంచును కొండెగాడు మితర్భేదము చేయును. 

సామెతలు 16:29 => బలాతాక్రి తన పొరుగువానిని లాలనచేయును కానిమారగ్ములో వాని 

నడిపించును. 

సామెతలు 16:30 => కృతిర్మములు కలిప్ంపవలెనని కనున్లు మూసికొని తన పెదవులు 

బిగబటుట్వాడే కీడు పుటిట్ంచువాడు. 

సామెతలు 21:8 => దోషభరితుని మారగ్ము మికిక్లి వంకరమారగ్ము పవితుర్ల కారయ్ము 

యథారథ్ము. 

సామెతలు 6:18 => దురోయ్చనలు యోచించు హృదయమును కీడు చేయుటకు తవ్రపడి పరుగులెతుత్ 

పాదములును 

కీరత్నలు 36:4 => వాడు మంచముమీదనే పాపయోచనను యోచించును వాడు కానినడతలు 

నడచువాడు చెడుతనము వానికి అసహయ్ము కాదు.  

యెషయా 32:7 => మోసకారి సాధనములును చెడ డ్వి నిరుపేదలు నాయ్యవాదన చేసినను 

కలల్మాటలతో దీనులను నాశనము చేయుటకు వారు దురాలోచనలు చేయుదురు.  

యెషయా 57:20 => భకిత్హీనులు కదలుచునన్ సముదర్మువంటివారు అది నిమమ్ళింపనేరదు దాని 

జలములు బురదను మైలను పైకివేయును.  

యెహెజేక్లు 11:2 => అపుప్డాయన నాకీలాగు సెలవిచెచ్ను నరపుతుర్డా యీ పటట్ణము 

పచనపాతర్యనియు, మనము మాంసమనియు, ఇండుల్ కటుట్కొన అవసరములేదనియు చెపుప్కొనుచు 
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మీకా 2:1 => మంచములమీద పరుండి మోసపు కిర్యలు యోచించుచు దుషాక్రయ్ములు 

చేయువారికి శర్మ; ఆలాగు చేయుట వారి సావ్ధీనములో నునన్ది గనుక వారు పొర్దుద్ పొడవగానే 

చేయుదురు. 

సామెతలు 6:19 => లేనివాటిని పలుకు అబదధ్సాకిష్యు అనన్దముమ్లలో జగడములు 

పుటిట్ంచువాడును. 

సామెతలు 16:28 => మూరు ఖ్డు కలహము పుటిట్ంచును కొండెగాడు మితర్భేదము చేయును. 

సామెతలు 22:8 => దౌషట్య్మును వితుత్వాడు కీడును కోయును వాని కోర్ధమను దండము 

కాలిపోవును. 

సామెతలు 26:17 => తనకు పటట్ని జగడమునుబటిట్ రేగువాడు దాటిపోవుచునన్ కుకక్ చెవులు 

పటుట్కొనువానితో సమానుడు. 

సామెతలు 26:18 => తెగులు అముమ్లు కొరవులు విసరు వెఱి ఱ్వాడు  

సామెతలు 26:19 => తన పొరుగువాని మోసపుచిచ్ నేను నవువ్లాటకు చేసితినని పలుకువానితో 

సమానుడు. 

సామెతలు 26:20 => కటెట్లు లేనియెడల అగిన్ ఆరిపోవును కొండెగాడు లేనియెడల జగడము 

చలాల్రును. 

సామెతలు 26:21 => వేడిబూడిదెకు బొగుగ్లు అగిన్కి కటెట్లు కలహములు పుటిట్ంచుటకు 

కలహపిర్యుడు. 

సామెతలు 26:22 => కొండెగాని మాటలు రుచిగల పదారథ్ములవంటివి అవి లోకడుపులోనికి 

దిగిపోవును. 

హోషేయ 8:7 => వారు గాలిని వితిత్యునాన్రు గనుక పర్ళయ వాయువు వారికి కోతయగును; 

వితిత్నది పైరుకాదు, మొలక కాదు, పంట యెతిత్నది అది పంటకు వచిచ్నయెడల అనుయ్లు దాని 

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

ఆటంకములను కలుగజేయువారిని కనిపెటిట్యుండుడని మిముమ్ను బతిమాలుకొనుచునాన్ను. 

వారిలోనుండి తొలగిపోవుడి. 

గలతీయులకు 6:7 => మోసపోకుడి, దేవుడు వెకిక్రింపబడడు; మనుషుయ్డు ఏమి వితుత్నో ఆ పంటనే 

కోయును. 

గలతీయులకు 6:8 => ఏలాగనగా తన శరీరేచఛ్లనుబటిట్ వితుత్వాడు తన శరీరమునుండి క్షయమను 

పంట కోయును, ఆతమ్నుబటిట్ వితుత్వాడు ఆతమ్నుండి నితయ్జీవమను పంట కోయును. 

ఆదికాండము 27:41 => తన తండిర్ యాకోబుకిచిచ్న దీవెన నిమితత్ము ఏశావు అతనిమీద 

పగపటెట్ను. మరియు ఏశావు నా తండిర్నిగూరిచ్న దుఃఖదినములు సమీపముగా నునన్వి; అపుప్డు నా 

తముమ్డైన యాకోబును చంపెదననుకొనెను. 

1 రాజులు 20:7 => కాగా ఇశార్యేలు రాజు దేశపు పెదద్లనందరిని పిలువనంపించి బెనహ్దదు నీ 

భారయ్లను పిలల్లను వెండి బంగారములను పటుట్కొందునని వరత్మానము పంపగా నేను ఇయయ్నని 

చెపప్లేదు; ఆ మనుషుయ్డు చేయగోరుచునన్ మోసము ఎటిట్దో అది మీరు తెలిసికొనుడనెను. 

కీరత్నలు 17:11 => మా అడుగుజాడలను గురుతుపటిట్ వారిపుప్డు మముమ్ చుటుట్కొనియునాన్రు 

మముమ్ను నేలను కూలుచ్టకు గురిచూచుచునాన్రు. 

కీరత్నలు 52:1 => శూరుడా, చేసిన కీడునుబటిట్ నీ వెందుకు అతిశయపడుచునాన్వు? దేవుని కృప 

నితయ్ముండును. 

సామెతలు 3:29 => నీ పొరుగువాడు నీయొదద్ నిరభ్యముగా నివసించునపుడు వానికి అపకారము 

కలిప్ంపవదుద్.  

సామెతలు 6:12 => కుటిలమైన మాటలు పలుకువాడు పనికిమాలినవాడును దుషు ట్డునైయునాన్డు 

సామెతలు 11:20 => మూరఖ్చితుత్లు యెహోవాకు హేయులు యథారథ్ముగా పర్వరిత్ంచువారు 

ఆయనకిషు ట్లు. 

సామెతలు 24:2 => వారి హృదయము బలాతాక్రము చేయ యోచించును వారి పెదవులు కీడును 

గూరిచ్ మాటలాడును. 
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సామెతలు 24:8 => కీడుచేయ పనాన్గములు పనున్వానికి తంటాలమారి అని పేరు పెటట్బడును. 

యెహెజేక్లు 38:10 => పర్భువైన యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా ఆ కాలమందు నీ మనసుస్లో 

అభిపార్యములు పుటుట్ను, 

జెకరాయ్ 8:17 => తన పొరుగువాని మీద ఎవడును దురోయ్చన యోచింపకూడదు, అబదద్ 

పర్మాణముచేయ నిషట్పడకూడదు, ఇటిట్వనిన్యు నాకు అసహయ్ములు; ఇదే యెహోవా వాకుక్. 

మతత్యి 15:19 => దురాలోచనలు నరహతయ్లు వయ్భిచారములు వేశాయ్గమనములు దొంగతనములు 

అబదధ్సాక్షయ్ములు దేవదూషణలు హృదయములో నుండియే వచుచ్ను 

వచనము 18 

దురోయ్చనలు యోచించు హృదయమును కీడు చేయుటకు తవ్రపడి పరుగులెతుత్ పాదములును 

సామెతలు 1:27 => భయము మీమీదికి తుపానువలె వచుచ్నపుప్డు సుడిగాలి వచుచ్నటుల్ మీకు 

అపాయము కలుగునపుప్డు మీకు కషట్మును దుఃఖమును పార్పిత్ంచునపుప్డు నేను అపహాసయ్ము 

చేసెదను. 

సామెతలు 29:1 => ఎనిన్సారులు గదిద్ంచినను లోబడనివాడు మరి తిరుగులేకుండ హఠాతుత్గా 

నాశనమగును. 

కీరత్నలు 73:18 => నిశచ్యముగా నీవు వారిని కాలుజారు చోటనే ఉంచియునాన్వు వారు 

నశించునటుల్ వారిని పడవేయుచునాన్వు  

కీరత్నలు 73:19 => క్షణమాతర్ములోనే వారు పాడైపోవుదురు మహాభయముచేత వారు కడముటట్ 

నశించుదురు.  

కీరత్నలు 73:20 => మేలుకొనినవాడు తాను కనన్ కల మరచిపోవునటుల్ పర్భువా, నీవు మేలుకొని 

వారి బర్దుకును తృణీకరింతువు. 

యెషయా 30:13 => ఈ దోషము మీకు ఎతత్యిన గోడనుండి జోగిపడబోవుచునన్ గోడ అండవలె 

అగును అది ఒకక్ క్షణములోనే హఠాతుత్గా పడిపోవును. 
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1 దెసస్లోనీకయులకు 5 :3 => లోకులు నెమమ్దిగా ఉనన్ది , భయమేమియులేదని 

చెపుప్కొనుచుండగా, గరిభ్ణి సతరీకి పర్సవవేదన వచుచ్నటుల్ వారికి ఆకసిమ్కముగా నాశనము తటసిథ్ంచును 

గనుక వారెంత మాతర్మును తపిప్ంచుకొనలేరు 

2 దినవృతాత్ంతములు 36:16 => పెందలకడ లేచి పంపుచువచిచ్నను వారు దేవుని దూతలను 

ఎగతాళిచేయుచు, ఆయన వాకయ్ములను తృణీకరించుచు, ఆయన పర్వకత్లను హింసించుచు రాగా, 

నివారింప శకయ్ముకాకుండ యెహోవా కోపము ఆయన జనులమీదికి వచెచ్ను. 

కీరత్నలు 50:22 => దేవుని మరచువారలారా, దీని యోచించుకొనుడి లేనియెడల నేను మిముమ్ను 

చీలిచ్వేయుదును తపిప్ంచువాడెవడును లేకపోవును  

యిరిమ్యా 19:11 => సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు మరల 

బాగుచేయ నశకయ్మైన కుమమ్రి పాతర్ను ఒకడు పగులగొటుట్నటుల్ నేను ఈ జనమును ఈ పటట్ణమును 

పగులగొటట్బోవుచునాన్ను; తోఫెతులో పాతిపెటుట్టకు సథ్లములేక పోవునంతగా వారు అకక్డనే 

పాతిపెటట్బడుదురు. 

కీరత్నలు 64:7 => దేవుడు బాణముతో వారిని కొటుట్ను వారు ఆకసిమ్కముగా గాయపరచబడెదరు. 

పర్సంగి 9:12 => తమకాలము ఎపుప్డు వచుచ్నో నరులెరుగరు; చేపలు బాధకరమైన వలయందు 

చికుక్బడునటుల్, పిటట్లు వలలో పటుట్బడునటుల్, అశుభకాలమున హఠాతుత్గా తమకు చేటు 

కలుగునపుప్డు వారును చికుక్పడుదురు. 

యెహెజేక్లు 11:13 => నేను ఆ పర్కారము పర్వచింపుచుండగా బెనాయా కుమారుడైన పెలటాయ్ 

చచెచ్ను గనుక నేను సాషాట్ంగపడి యెలుగెతిత్ అయోయ్, పర్భువా, యెహోవా, ఇశార్యేలీయుల శేషమును 

నీవు నిరూమ్లము చేయుదువా? అని మొఱఱ్పెటిట్తిని. 

వచనము 19 

లేనివాటిని పలుకు అబదధ్సాకిష్యు అనన్దముమ్లలో జగడములు పుటిట్ంచువాడును. 

సామెతలు 8 :13 => యెహోవాయందు భయభకుత్లు గలిగియుండుట చెడుతనము 

నసహియ్ంచుకొనుటయే. గరవ్ము అహంకారము దురామ్రగ్త కుటిలమైన మాటలు నాకు అసహయ్ములు.  
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సామెతలు 30:18 => నా బుదిధ్కి మించినవి మూడు కలవు నేను గర్హింపలేనివి నాలుగు కలవు. 

అవేవనగా, అంతరిక్షమున పకిష్రాజు జాడ, 

సామెతలు 30:21 => భూమిని వణకించునవి మూడు కలవు, అది మోయలేనివి నాలుగు కలవు. 

సామెతలు 30:24 => భూమిమీద చినన్వి నాలుగు కలవు అయినను అవి మికిక్లి జాఞ్నము గలవి. 

సామెతలు 30:29 => డంబముగా నడుచునవి మూడు కలవు ఠీవితో నడుచునవి నాలుగు కలవు 

ఆమోసు 1:3 => యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా దమసుక్ మూడుసారుల్ నాలుగుసారుల్ చేసిన 

దోషములనుబటిట్ నేను తపప్కుండ దాని శికిష్ంతును; ఏలయనగా దాని జనులు పంట దుళల్గొటుట్ ఇనుప 

పనిముటల్తో గిలాదును నూరిచ్రి. 

ఆమోసు 1:6 => యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా గాజా మూడుసారుల్ నాలుగుసారుల్ చేసిన 

దోషములనుబటిట్ నేను తపప్కుండ దాని శికిష్ంతును; ఏలయనగా ఎదోము వారి కపప్గింపవలెనని 

తాము చెరపటిట్నవారినందరిని కొనిపోయిరి. 

ఆమోసు 1:9 => యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా తూరు మూడుసారుల్ నాలుగుసారుల్ చేసిన 

దోషములనుబటిట్ నేను తపప్కుండ దానిని శికిష్ంతును; ఏలయనగా దాని జనులు సహోదర నిబంధనను 

జాఞ్పకమునకు తెచుచ్కొనక పటట్బడిన వారినందరిని ఎదోమీయులకు అపప్గించిరి.  

ఆమోసు 1:11 => యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా ఎదోము మూడుసారుల్ నాలుగుసారుల్ చేసిన 

దోషములనుబటిట్ నేను తపప్కుండ వానిని శికిష్ంతును. ఏలయనగా వాడు కనికరము చాలించుకొని 

ఖడగ్ము పటుట్కొని యెడతెగని కోపముతో తనకు సహోదరులగు వారిని మానక చీలుచ్చువచెచ్ను. 

ఆమోసు 2:1 => యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా మోయాబు మూడుసారుల్ నాలుగుసారుల్ చేసిన 

దోషములనుబటిట్ నేను తపప్కుండ దానిని శికిష్ంతును; ఏలయనగా వారు ఎదోము రాజు ఎముకలను 

కాలిచ్ సునన్ము చేసిరి. 

ఆమోసు 2:4 => యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా యూదా మూడుసారుల్ నాలుగుసారుల్ చేసిన 

దోషములనుబటిట్ నేను తపప్కుండ వారిని శికిష్ంతును; ఏలయనగా వారు తమ పితరులనుసరించిన 

అబదధ్ములను చేపటిట్, మోసపోయి యెహోవా ధరమ్శాసత్రమును విసరిజ్ంచి, ఆయన విధులను 

గైకొనకపోయిరి. 

Page  of 462 2507



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   !"త$

ఆమోసు 2:6 => యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా ఇశార్యేలు మూడుసారుల్ నాలుగుసారుల్ చేసిన 

దోషములనుబటిట్ నేను తపప్కుండ దానిని శికిష్ంతును; ఏలయనగా దర్వయ్మునకై దాని జనులు 

నీతిమంతులను అమిమ్వేయుదురు; పాదరక్షలకొరకై బీదవారిని అమిమ్వేయుదురు. 

సామెతలు 3:32 => కుటిలవరత్నుడు యెహోవాకు అసహుయ్డు యథారథ్వంతులకు ఆయన తోడుగా 

నుండును. 

సామెతలు 11:1 => దొంగతార్సు యెహోవాకు హేయము సరియైన గుండు ఆయనకిషట్ము. 

సామెతలు 11:20 => మూరఖ్చితుత్లు యెహోవాకు హేయులు యథారథ్ముగా పర్వరిత్ంచువారు 

ఆయనకిషు ట్లు. 

సామెతలు 15:8 => భకిత్హీనులు అరిప్ంచు బలులు యెహోవాకు హేయములు యథారథ్వంతుల 

పార్రథ్న ఆయనకు ఆనందకరము. 

సామెతలు 15:9 => భకిత్హీనుల మారగ్ము యెహోవాకు హేయము నీతి ననుసరించువానిని ఆయన 

పేర్మించును. 

సామెతలు 17:15 => నీతిమంతులు దోషులని తీరుప్ తీరుచ్వాడు వీరిదద్రును యెహోవాకు 

హేయులు. 

సామెతలు 20:10 => వేరు వేరు తూనికె రాళుల్ వేరు వేరు కుంచములు ఈ రెండును యెహోవాకు 

హేయములు. 

సామెతలు 20:23 => వేరు వేరు తూనికె రాళుల్ యెహోవాకు హేయములు దొంగతార్సు అనుకూలము 

కాదు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 18:10 => తన కుమారునైనను తన కుమారెత్నైనను అగిన్గుండము 

దాటించువానినైనను, శకునము చెపుప్ సోదెగానినైనను, మేఘ శకునములనుగాని సరప్ 

శకునములనుగాని చెపుప్వానినైనను, చిలల్ంగివానినైనను, మాంతిర్కునినైనను, ఇందర్జాలకునినైనను 

దివ్తీయోపదేశకాండము 18:11 => కరణ్పిశాచి నడుగువానినైనను, దయయ్ములయొదద్ విచారణ 

చేయువానినైనను మీ మధయ్ ఉండనియయ్కూడదు. 
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దివ్తీయోపదేశకాండము 18:12 => వీటిని చేయు పర్తివాడును యెహోవాకు హేయుడు. ఆ 

హేయములైన వాటినిబటిట్ నీ దేవుడైన యెహోవా నీ యెదుటనుండి ఆ జనములను వెళల్గొటుట్చునాన్డు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 23:18 => పడుపుసొముమ్నేగాని కుకక్ విలువనేగాని మొర్కుక్బడిగా నీ 

దేవుడైన యెహోవా యింటికి తేకూడదు. ఏలయనగా ఆ రెండును నీ దేవుడైన యెహోవాకు 

హేయములు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 24:4 => ఆమెను పంపివేసిన ఆమె మొదటి పెనిమిటి ఆమెను 

పెండిల్ చేసికొనుటకై ఆమెను మరల పరిగర్హింపకూడదు . ఏలయనగా ఆమె తనున్ 

అపవితర్పరచుకొనెను, అది యెహోవా సనిన్ధిని హేయము గనుక నీ దేవుడైన యెహోవా నీకు 

సావ్సథ్య్ముగా ఇచుచ్చునన్ దేశమునకు పాపము కలుగకుండునటుల్ మీరు ఆలాగు చేయకూడదు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 25:16 => ఆలాగు చేయని పర్తివాడును, అనగా అనాయ్యముచేయు 

పర్తివాడును నీ దేవుడైన యెహోవాకు హేయుడు. 

పర్కటన 21:27 => గొఱఱ్పిలల్ యొకక్ జీవగర్ంథమందు వార్యబడినవారే దానిలో పర్వేశింతురు గాని 

నిషిదధ్మైనదేదైనను, అసహయ్మైన దానిని అబదధ్మైన దానిని జరిగించువాడైనను దానిలోనికి పర్వేశింపనే 

పర్వేశింపడు. 

కీరత్నలు 11:5 => యెహోవా నీతిమంతులను పరిశీలించును దుషు ట్లును బలాతాక్రాసకుత్లును 

ఆయనకు అసహుయ్లు, 

దివ్తీయోపదేశకాండము 17:1 => నీవు కళంకమైనను మరి ఏ అవలక్షణమైననుగల యెదుద్నేగాని 

గొఱఱ్మేకలనేగాని నీ దేవుడైన యెహోవాకు బలిగా అరిప్ంపకూడదు; అది నీ దేవుడైన యెహోవాకు 

హేయము. 

1 సమూయేలు 26:19 => రాజా నా యేలినవాడా, నీ దాసుని మాటలు వినుము. నామీద 

పడవలెనని యెహోవా నినున్ పేర్రేపించిన యెడల నైవేదయ్ము చేసి ఆయనను శాంతిపరచవచుచ్ను. 

అయితే నరులెవరైనను నినున్ పేర్రేపించినయెడల వారు యెహోవా దృషిట్కి శాపగర్సుత్లగుదురు. వారు 

నీవు దేశమును విడిచి అనయ్దేవతలను పూజించుమని నాతో చెపిప్, యెహోవా సావ్సథ్య్మునకు 

హతుత్కొనకుండ ననున్ వెలివేయుచునాన్రు. 
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కీరత్నలు 5:5 => డాంబికులు నీ సనిన్ధిని నిలువలేరు పాపము చేయువారందరు నీకసహుయ్లు 

కీరత్నలు 18:27 => శర్మపడువారిని నీవు రకిష్ంచెదవు గరివ్షుఠ్లకు విరోధివై వారిని అణచివేసెదవు. 

కీరత్నలు 52:2 => మోసము చేయువాడా, వాడిగల మంగలకతిత్వలె నీ నాలుక నాశనము చేయ 

నుదేద్శించుచునన్ది 

కీరత్నలు 101:5 => తమ పొరుగువారిని చాటున దూషించువారిని నేను సంహరించెదను అహంకార 

దృషిట్గలవారిని గరివ్ంచిన హృదయము గలవారిని నేను సహింపను 

కీరత్నలు 119:163 => అబదధ్ము నాకసహయ్ము అది నాకు హేయము నీ ధరమ్శాసత్రము నాకు 

పీర్తికరము. 

సామెతలు 12:22 => అబదద్మాడు పెదవులు యెహోవాకు హేయములు సతయ్వరత్నులు 

ఆయనకిషు ట్లు. 

సామెతలు 15:26 => దురాలోచనలు యెహోవాకు హేయములు దయగల మాటలు ఆయన దృషిట్కి 

పవితర్ములు. 

సామెతలు 16:5 => గరవ్ హృదయులందరు యెహోవాకు హేయులు నిశచ్యముగా వారు శిక్ష 

నొందుదురు. 

సామెతలు 26:25 => వాడు దయగా మాటలాడినపుప్డు వాని మాట నమమ్కుము వాని 

హృదయములో ఏడు హేయ విషయములు కలవు. 

సామెతలు 30:15 => జలగకు ఇముమ్ ఇముమ్ అను కూతురులిదద్రు కలరు తృపిత్పడనివి మూడు 

కలవు చాలును అని పలుకనివి నాలుగు కలవు. 

పర్సంగి 11:2 => ఏడుగురికిని ఎనమండుగురికిని భాగము పంచిపెటుట్ము, భూమిమీద ఏమి కీడు 

జరుగునో నీవెరుగవు. 

యెషయా 2:12 => అహంకారాతిశయముగల పర్తిదానికిని ఔనన్తయ్ము గల పర్తిదానికిని 

విమరిశ్ంచు దినమొకటి సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా నియమించియునాన్డు అవి 

అణగదొర్కక్బడును. 
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యెషయా 65:5 => వారు మా దాపునకు రావదుద్ ఎడముగా ఉండుము నీకంటె మేము 

పరిశుదుధ్లమని చెపుప్దురు; వీరు నా నాసికారంధర్ములకు పొగవలెను దినమంతయు మండుచుండు 

అగిన్వలెను ఉనాన్రు.  

యిరిమ్యా 9:4 => మీలో పర్తివాడును తన పొరుగువాని విషయమై జాగర్తత్గా నుండవలెను; ఏ 

సహోదరునినైనను నమమ్కుడి, నిజముగా పర్తి సహోదరుడును తంతర్గొటట్యి తన సహోదరుని 

కొంపముంచును; పర్తి పొరుగువాడును కొండెములు చెపుప్టకై తిరుగులాడుచునాన్డు. 

మీకా 5:5 => ఆయన సమాధానమునకు కారకుడగును, అషూష్రు మన దేశములో చొరబడి మన 

నగరులలో పర్వేశింపగా వాని నెదిరించుటకు మేము ఏడుగురు గొఱఱ్ల కాపరులను ఎనమండుగురు 

పర్ధానులను నియమింతుము. 

జెకరాయ్ 8:17 => తన పొరుగువాని మీద ఎవడును దురోయ్చన యోచింపకూడదు, అబదద్ 

పర్మాణముచేయ నిషట్పడకూడదు, ఇటిట్వనిన్యు నాకు అసహయ్ములు; ఇదే యెహోవా వాకుక్. 

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

ఎదిరించి దీనులకు కృప అనుగర్హించును అని లేఖనము చెపుప్చునన్ది. 

వచనము 20 

నా కుమారుడా, నీ తండిర్ ఆజఞ్ను గైకొనుము నీ తలిల్ ఉపదేశమును తోర్సివేయకుము. 

సామెతలు 30:13 => కనున్లు నెతిత్కి వచిచ్నవారి తరము కలదు. వారి కనురెపప్లు ఎంత 

పైకెతత్బడియునన్వి! 

కీరత్నలు 10:4 => దుషు ట్లు పొగరెకిక్ యెహోవా విచారణ చేయడనుకొందురు దేవుడు లేడని 

వారెలల్పుప్డు యోచించుదురు 

కీరత్నలు 18:27 => శర్మపడువారిని నీవు రకిష్ంచెదవు గరివ్షుఠ్లకు విరోధివై వారిని అణచివేసెదవు. 

కీరత్నలు 73:6 => కావున గరవ్ము కంఠహారమువలె వారిని చుటుట్కొనుచునన్ది వసత్రమువలె వారు 

బలాతాక్రము ధరించుకొందురు. 
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కీరత్నలు 73:7 => కొర్వువ్చేత వారి కనున్లు మెరకలైయునన్వి వారి హృదయాలోచనలు బయటికి 

కానవచుచ్చునన్వి  

కీరత్నలు 73:8 => ఎగతాళి చేయుచు బలాతాక్రముచేత జరుగు కీడునుగూరిచ్ వారు 

మాటలాడుదురు. గరవ్ముగా మాటలాడుదురు. 

కీరత్నలు 101:5 => తమ పొరుగువారిని చాటున దూషించువారిని నేను సంహరించెదను అహంకార 

దృషిట్గలవారిని గరివ్ంచిన హృదయము గలవారిని నేను సహింపను 

కీరత్నలు 131:1 => యెహోవా, నా హృదయము అహంకారము గలది కాదు నా కనున్లు మీదు 

చూచునవి కావు నాకు అందనివాటి యందైనను గొపప్వాటి యందైనను నేను అభాయ్సము 

చేసికొనుటలేదు. 

యెషయా 2:11 => నరుల అహంకారదృషిట్ తగిగ్ంపబడును మనుషుయ్ల గరవ్ము అణగదొర్కక్బడును 

ఆ దినమున యెహోవా మాతర్మే ఘనత వహించును.  

యెషయా 3:9 => వారి ముఖలక్షణమే వారిమీద సాక్షయ్మిచుచ్ను. తమ పాపమును మరుగుచేయక 

సొదొమవారివలె దాని బయలుపరచుదురు. తమకు తామే వారు కీడుచేసికొనియునాన్రు వారికి శర్మ 

యెషయా 3:16 => మరియు యెహోవా సెలవిచిచ్నదేదనగా సీయోను కుమారెత్లు గరివ్షుఠ్రాండైర 

మెడచాచి నడచుచు ఓర చూపులు చూచుచు కులుకుతో నడచుచు, తమ కాళల్గజజ్లను 

మోర్గించుచునాన్రు; 

1 పేతురు 5:5 => చినన్లారా, మీరు పెదద్లకు లోబడియుండుడి; మీరందరు ఎదుటివానియెడల 

దీనమనసుస్ అను వసత్రము ధరించుకొని మిముమ్ను అలంకరించుకొనుడి; దేవుడు అహంకారులను 

ఎదిరించి దీనులకు కృప అనుగర్హించును. 

సామెతలు 12:22 => అబదద్మాడు పెదవులు యెహోవాకు హేయములు సతయ్వరత్నులు 

ఆయనకిషు ట్లు. 

సామెతలు 14:5 => నమమ్కమైన సాకిష్ అబదధ్మాడడు కూటసాకిష్కి అబదధ్ములు పిర్యములు. 

సామెతలు 26:28 => అబదధ్ములాడువాడు తాను నలుగగొటిట్నవారిని దేవ్షించును ఇచచ్కపు 

మాటలాడు నోరు నషట్ము కలుగజేయును. 
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కీరత్నలు 5:6 => అబదధ్మాడువారిని నీవు నశింపజేయుదువు కపటము చూపి నరహతయ్ 

జరిగించువారు యెహోవాకు అసహుయ్లు. 

కీరత్నలు 120:2 => యెహోవా, అబదధ్మాడు పెదవులనుండియు మోసకరమైన నాలుకనుండియు నా 

పార్ణమును విడిపించుము. 

కీరత్నలు 120:3 => మోసకరమైన నాలుకా, ఆయన నీకేమి చేయును? ఇంతకంటె అధికముగా 

నీకేమి చేయును? 

హోషేయ 4:1 => ఇశార్యేలు వారలారా, యెహోవా మాట ఆలకించుడి. సతయ్మును కనికరమును 

దేవునిగూరిచ్న జాఞ్నమును దేశమందు లేకపోవుట చూచి యెహోవా దేశనివాసులతో 

వాయ్జెయ్మాడుచునాన్డు. 

హోషేయ 4:2 => అబదధ్సాక్షయ్ము పలుకుటయు అబదధ్మాడుటయు హతయ్ చేయుటయు 

దొంగిలించుటయు వయ్భిచరించుటయు వాడుకయెయ్ను; జనులు కనన్ము వేసెదరు, మానక నరహతయ్ 

చేసెదరు. 

యోహాను 8:44 => మీరు మీ తండిర్యగు అపవాది సంబంధులు; మీ తండిర్ దురాశలు 

నెరవేరచ్గోరుచునాన్రు. ఆదినుండి వాడు నరహంతకుడై యుండి సతయ్మందు నిలిచినవాడు కాడు; 

వానియందు సతయ్మేలేదు; వాడు అబదధ్మాడునపుప్డు తన సవ్భావము అనుసరించియే మాటలాడును; 

వాడు అబదిధ్కుడును అబదధ్మునకు జనకుడునై యునాన్డు. 

పర్కటన 22:15 => కుకక్లును మాంతిర్కులును వయ్భిచారులును నరహంతకులును 

విగర్హారాధకులును అబదధ్మును పేర్మించి జరిగించు పర్తివాడును వెలుపటనుందురు. 

సామెతలు 1:11 => మాతోకూడ రముమ్ మనము పార్ణము తీయుటకై పొంచియుందము నిరోద్షియైన 

యొకని పటుట్కొనుటకు దాగియుందము 

దివ్తీయోపదేశకాండము 27:25 => నిరోద్షికి పార్ణహాని చేయుటకు లంచము పుచుచ్కొనువాడు 

శాపగర్సుత్డని చెపప్గా పర్జలందరు ఆమేన  అనవలెను. 

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

క్షమించుటకు యెహోవాకు మనసుస్ లేకపోయెను. 
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యెషయా 1:15 => మీరు మీచేతులు చాపునపుప్డు మిముమ్ను చూడక నా కనున్లు కపుప్కొందును 

మీరు బహుగా పార్రథ్నచేసినను నేను వినను మీచేతులు రకత్ముతో నిండియునన్వి. 

యెషయా 59:3 => మీచేతులు రకత్ముచేతను మీ వేర్ళుల్ దోషముచేతను అపవితర్పరచబడియునన్వి మీ 

పెదవులు అబదధ్ములాడుచునన్వి మీ నాలుక కీడునుబటిట్ మాటలాడుచునన్ది.  

యెషయా 59:4 => నీతినిబటిట్ యెవడును సాక్షయ్ము పలుకడు సతయ్మునుబటిట్ యెవడును 

వాయ్జెయ్మాడడు అందరు వయ్రథ్మైనదాని నముమ్కొని మోసపుమాటలు పలుకుదురు చెడుగును గరభ్ము 

ధరించి పాపమును కందురు.  

యెషయా 59:5 => వారు మిడునాగుల గుడల్ను పొదుగుదురు సాలెపురుగు వల నేయుదురు ఆ గుడుల్ 

తినువాడు చచుచ్ను వాటిలో ఒకదానిని ఎవడైన తొర్కిక్నయెడల విష సరప్ము పుటుట్ను.  

యెషయా 59:6 => వారి పటుట్బటట్ నేయుటకు పనికిరాదు వారు నేసినది ధరించుకొనుటకు ఎవనికిని 

వినియోగింపదు వారి కిర్యలు పాపకిర్యలే వారు బలాతాక్రము చేయువారే.  

ఆదికాండము 37:20 => వీని చంపి యికక్డనునన్ ఒక గుంటలో పారవేసి, దుషట్మృగము వీని 

తినివేసెనని చెపుప్దము, అపుప్డు వీని కలలేమగునో చూతము రండని ఒకనితో ఒకడు 

మాటలాడుకొనిరి. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 19:10 => పార్ణము తీసిన దోషము నీమీద మోపబడకుండునటుల్ నీ 

దేవుడైన యెహోవా నీకు సావ్సథ్య్ముగా ఇచుచ్చునన్ నీ దేశమున నిరోద్షియొకక్ పార్ణము 

తీయకుండవలెను. 

కీరత్నలు 62:4 => అతని ఔనన్తయ్మునుండి అతని పడదోర్యుటకే వారు ఆలోచించుదురు 

అబదధ్మాడుట వారికి సంతోషము వారు తమ నోటితో శుభవచనములు పలుకుచు అంతరంగములో 

దూషించుదురు. (సెలా.)  

కీరత్నలు 109:2 => ననున్ చెరపవలెనని భకిత్హీనులు తమ నోరు కపటము గల తమ నోరు 

తెరచియునాన్రు వారు నామీద అబదధ్ములు చెపుప్కొనుచునాన్రు.  

కీరత్నలు 140:11 => కొండెములాడువారు భూమిమీద సిథ్రపడకుందురుగాక ఆపతుత్ బలాతాక్రులను 

తరిమి వారిని పడదోర్యును గాక. 
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సామెతలు 13:5 => నీతిమంతునికి కలల్మాట అసహయ్ము భకిత్హీనుడు నిందించుచు 

అవమానపరచును. 

సామెతలు 16:5 => గరవ్ హృదయులందరు యెహోవాకు హేయులు నిశచ్యముగా వారు శిక్ష 

నొందుదురు. 

సామెతలు 21:4 => అహంకార దృషిట్యు గరవ్ హృదయమును భకిత్హీనుల కేష్మమును 

పాపయుకత్ములు. 

సామెతలు 21:24 => అహంకారియైన గరివ్షుఠ్నికి అపహాసకుడని పేరు అటిట్వాడు అమిత 

గరవ్ముతో పర్వరిత్ంచును. 

యెషయా 2:12 => అహంకారాతిశయముగల పర్తిదానికిని ఔనన్తయ్ము గల పర్తిదానికిని 

విమరిశ్ంచు దినమొకటి సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా నియమించియునాన్డు అవి 

అణగదొర్కక్బడును. 

యెషయా 59:7 => వారి కాళుల్ పాపముచేయ పరుగెతుత్చునన్వి నిరపరాధులను చంపుటకు అవి 

తవ్రపడును వారి తలంపులు పాపహేతుకమైన తలంపులు పాడును నాశనమును వారి తోర్వలలో 

ఉనన్వి  

యెషయా 65:5 => వారు మా దాపునకు రావదుద్ ఎడముగా ఉండుము నీకంటె మేము 

పరిశుదుధ్లమని చెపుప్దురు; వీరు నా నాసికారంధర్ములకు పొగవలెను దినమంతయు మండుచుండు 

అగిన్వలెను ఉనాన్రు.  

యిరిమ్యా 22:3 => యెహోవా ఈలాగు ఆజఞ్నిచుచ్చునాన్డు మీరు నీతి నాయ్యముల ననుసరించి 

నడుచుకొనుడి, దోచుకొనబడినవానిని బాధపెటుట్వాని చేతిలోనుండి విడిపించుడి, పరదేశులనైనను 

తండిర్లేనివారినైనను విధవరాండర్నైనను బాధింపకుడి వారికి ఉపదర్వము కలుగజేయకుడి, ఈ 

సథ్లములో నిరపరాధుల రకత్ము చిందింపకుడి. 

యిరిమ్యా 26:15 => అయితే మీకు చెవులార ఈ మాటలనిన్టిని చెపుప్టకు నిజముగా యెహోవా 

మీయొదద్కు ననున్ పంపియునాన్డు గనుక, మీరు ననున్ చంపినయెడల మీరు మీమీదికిని ఈ 
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పటట్ణముమీదికిని దాని నివాసులమీదికిని నిరపరాధి రకత్దోషము తెపిప్ంచుదురని నిసస్ందేహముగా 

తెలిసికొనుడి. 

యిరిమ్యా 43:2 => హోషేయా కుమారుడైన అజరాయ్యును కారేహ కుమారుడైన యోహానానును 

గరివ్షుఠ్లందరును యిరీమ్యాతో ఇటల్నిరి నీవు అబదధ్ము పలుకుచునాన్వు ఐగుపుత్లో 

కాపురముండుటకు మీరు అకక్డికి వెళల్కూడదని పర్కటించుటకై మన దేవుడైన యెహోవా నినున్ 

పంపలేదు. 

ఎఫెసీయులకు 4:25 => మనము ఒకరికొకరము అవయవములై యునాన్ము గనుక మీరు 

అబదధ్మాడుట మాని పర్తివాడును తన పొరుగువానితో సతయ్మే మాటలాడవలెను. 

2 తిమోతి 3:2 => ఏలాగనగా మనుషుయ్లు సావ్రథ్ పిర్యులు ధనాపేకుష్లు బింకములాడువారు 

అహంకారులు దూషకులు తలిల్దండుర్లకు అవిధేయులు కృతజఞ్త లేనివారు అపవితుర్లు 

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

ఎదిరించి దీనులకు కృప అనుగర్హించును అని లేఖనము చెపుప్చునన్ది. 

వచనము 21 

వాటిని ఎలల్పుప్డు నీ హృదయమునందు ధరించుకొనుము నీ మెడచుటుట్ వాటిని కటుట్కొనుము. 

సామెతలు 24:8 => కీడుచేయ పనాన్గములు పనున్వానికి తంటాలమారి అని పేరు పెటట్బడును. 

ఆదికాండము 6:5 => నరుల చెడుతనము భూమిమీద గొపప్దనియు, వారి హృదయము యొకక్ 

తలంపులలోని ఊహ అంతయు ఎలల్పుప్డు కేవలము చెడ డ్దనియు యెహోవా చూచి 

కీరత్నలు 36:4 => వాడు మంచముమీదనే పాపయోచనను యోచించును వాడు కానినడతలు 

నడచువాడు చెడుతనము వానికి అసహయ్ము కాదు.  

యిరిమ్యా 4:14 => యెరూషలేమా, నీవు రకిష్ంపబడునటుల్ నీ హృదయములోనుండి చెడుతనము 

కడిగివేసికొనుము, ఎనాన్ళల్వరకు నీ దుషాట్భిపార్యములు నీకు కలిగియుండును? 
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మీకా 2:1 => మంచములమీద పరుండి మోసపు కిర్యలు యోచించుచు దుషాక్రయ్ములు 

చేయువారికి శర్మ; ఆలాగు చేయుట వారి సావ్ధీనములో నునన్ది గనుక వారు పొర్దుద్ పొడవగానే 

చేయుదురు. 

జెకరాయ్ 8:17 => తన పొరుగువాని మీద ఎవడును దురోయ్చన యోచింపకూడదు, అబదద్ 

పర్మాణముచేయ నిషట్పడకూడదు, ఇటిట్వనిన్యు నాకు అసహయ్ములు; ఇదే యెహోవా వాకుక్. 

సామెతలు 1:16 => కీడు చేయుటకై వారి పాదములు పరుగులెతుత్ను నరహతయ్ చేయుటకై వారు 

తవ్రపడుచుందురు. 

యెషయా 59:7 => వారి కాళుల్ పాపముచేయ పరుగెతుత్చునన్వి నిరపరాధులను చంపుటకు అవి 

తవ్రపడును వారి తలంపులు పాపహేతుకమైన తలంపులు పాడును నాశనమును వారి తోర్వలలో 

ఉనన్వి  

రోమీయులకు 3:15 => రకత్ము చిందించుటకు వారి పాదములు పరుగెతుత్చునన్వి. 

ఆదికాండము 19:4 => వారు పండుకొనకముందు ఆ పటట్ణసుథ్లు, అనగా సొదొమ మనుషుయ్లు, 

బాలురును వృదుధ్లును పర్జలందరును నలుదికుక్లనుండి కూడివచిచ్ ఆ యిలుల్ చుటట్వేసి 

కీరత్నలు 52:1 => శూరుడా, చేసిన కీడునుబటిట్ నీ వెందుకు అతిశయపడుచునాన్వు? దేవుని కృప 

నితయ్ముండును. 

సామెతలు 3:29 => నీ పొరుగువాడు నీయొదద్ నిరభ్యముగా నివసించునపుడు వానికి అపకారము 

కలిప్ంపవదుద్.  

సామెతలు 6:14 => వాని హృదయము అతిమూరఖ్ సవ్భావము గలది వాడెలల్పుప్డు కీడు కలిప్ంచుచు 

జగడములు పుటిట్ంచును. 

సామెతలు 12:2 => సతుప్రుషునికి యెహోవా కటాక్షము చూపును దురాలోచనలు గలవాడు 

నేరసుథ్డని ఆయన తీరుప్ తీరుచ్ను. 

సామెతలు 14:17 => తవ్రగా కోపపడువాడు మూఢతవ్ము చూపును. దురోయ్చనలు గలవాడు 

దేవ్షింపబడును. 
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యెహెజేక్లు 38:10 => పర్భువైన యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా ఆ కాలమందు నీ మనసుస్లో 

అభిపార్యములు పుటుట్ను, 

జెకరాయ్ 7:10 => విధవరాండర్ను తండిర్లేనివారిని పరదేశులను దరిదుర్లను బాధపెటట్కుడి, మీ 

హృదయమందు సహోదరులలో ఎవరికిని కీడు చేయదలచకుడి. 

వచనము 22 

నీవు తోర్వను వెళుల్నపుప్డు అది నినున్ నడిపించును నీవు పండుకొనునపుప్డు అది నినున్ కాపాడును. 

నీవు మేలుకొనునపుప్డు అది నీతో ముచచ్టించును.  

సామెతలు 12:17 => సతయ్వాద పిర్యుడు నీతిగల మాటలు పలుకును కూటసాకిష్ మోసపు మాటలు 

చెపుప్ను. 

సామెతలు 19:5 => కూటసాకిష్ శిక్ష నొందకపోడు అబదధ్ములాడువాడు తపిప్ంచుకొనడు. 

సామెతలు 19:9 => కూటసాకిష్ శిక్షనొందకపోడు అబదధ్ములాడువాడు నశించును. 

సామెతలు 25:18 => తన పొరుగువానిమీద కూటసాక్షయ్ము పలుకువాడు సమెమ్టను ఖడగ్మును 

వాడిగల అంబును పోలినవాడు. 

నిరగ్మకాండము 20:16 => నీ పొరుగువానిమీద అబదధ్సాక్షయ్ము పలుకకూడదు. 

నిరగ్మకాండము 23:1 => లేనివారత్ను పుటిట్ంపకూడదు; అనాయ్యపు సాక్షయ్మును పలుకుటకై 

దుషు ట్నితో నీవు కలియకూడదు; 

దివ్తీయోపదేశకాండము 19:16 => అనాయ్యపు సాక్షయ్ము ఒకనిమీద చెపుప్టకు ఒకడు నిలువబడి 

నేరము మోపుటకై అబదధ్మాడినయెడల 

దివ్తీయోపదేశకాండము 19:17 => ఆ వివాదముగల ఇదద్రు మనుషుయ్లు యెహోవా సనిన్ధిని, 

అనగా ఆ కాలములోనునన్ యాజకుల యెదుటను నాయ్యాధిపతుల యెదుటను నిలువవలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 19:18 => ఆ నాయ్యాధిపతులు బాగుగా విమరిశ్ంచిన తరువాత వాని 

సాక్షయ్ము అబదధ్సాక్షయ్మై తన సహోదరునిమీద వాడు అబదధ్సాక్షయ్ము చెపిప్న సంగతి 

వెలల్డియైనయెడల, వాడు తన సహోదరునికి చేయ తలంచినటే ల్ వానికి చేయవలెను. 
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దివ్తీయోపదేశకాండము 19:19 => అటుల్ మీ మధయ్నుండి ఆ చెడుతనమును పరిహరించుదురు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 19:20 => మిగిలినవారు విని భయపడి నీ దేశమున అటిట్ దుషాక్రయ్ము 

ఇకను చేయకుందురు. 

1 రాజులు 21:10 => నీవు దేవునిని రాజును దూషించితివని అతనిమీద సాక్షయ్ము పలుకుటకు 

పనికిమాలిన యిదద్రు మనుషుయ్లను సిదధ్పరచుడి; తీరుప్ అయినమీదట అతని బయటికి తీసికొనిపోయి 

రాళల్తో చావగొటుట్డి. 

1 రాజులు 21:11 => అతని పటట్ణపు పెదద్లును పటట్ణమందు నివసించు సామంతులును యెజెబెలు 

తమకు పంపిన తాకీదు పర్కారముగా జరిగించిరి. 

1 రాజులు 21:12 => ఎటల్నగా వారు ఉపవాసదినము చాటించి నాబోతును జనులయెదుట 

నిలువబెటిట్రి. 

1 రాజులు 21:13 => అపుప్డు పనికిమాలిన యిదద్రు మనుషుయ్లు సమాజములో పర్వేశించి 

అతనియెదుట కూరుచ్ండి నాబోతు దేవునిని రాజును దూషించెనని జనుల సమక్షమున నాబోతుమీద 

సాక్షయ్ము పలుకగా వారు పటట్ణము బయటికి అతనిని తీసికొనిపోయి రాళల్తో చావగొటిట్రి. 

1 రాజులు 21:14 => నాబోతు రాతిదెబబ్లచేత మరణమాయెనని వారు యెజెబెలునకు వరత్మానము 

పంపగా 

1 రాజులు 21:15 => నాబోతు రాతి దెబబ్లచేత మరణమాయెనని యెజెబెలు విని నాబోతు సజీవుడు 

కాడు, అతడు చనిపోయెను గనుక నీవు లేచి యెజెర్యేలీయుడైన నాబోతు కర్యమునకు 

నీకియయ్నొలల్కపోయిన అతని దార్క్షతోటను సావ్ధీనపరచుకొనుమని అహాబుతో చెపెప్ను. 

కీరత్నలు 27:12 => అబదధ్సాకుష్లును కూర్రతవ్ము వెళల్గర్కుక్వారును నా మీదికి లేచియునాన్రు. నా 

విరోధుల యిచఛ్కు ననున్ అపప్గింపకుము  

కీరత్నలు 35:11 => కూటసాకుష్లు లేచుచునాన్రు నేనెరుగని సంగతులనుగూరిచ్ ననున్ 

అడుగుచునాన్రు. 

మతత్యి 15:19 => దురాలోచనలు నరహతయ్లు వయ్భిచారములు వేశాయ్గమనములు దొంగతనములు 

అబదధ్సాక్షయ్ములు దేవదూషణలు హృదయములో నుండియే వచుచ్ను 
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మతత్యి 26:59 => పర్ధానయాజకులును, మహా సభ వారందరును, యేసును చంపవలెనని 

ఆయనకు విరోధముగా అబదధ్సాక్షయ్ము వెదకుచుండిరి కాని 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 6:13 => అతనిని పటుట్కొని మహాసభయొదద్కు తీసికొనిపోయి అబదధ్పు 

సాకుష్లను నిలువబెటిట్రి. వారుఈ మనుషుయ్డెపుప్డును ఈ పరిశుదధ్ సథ్లమునకును మన 

ధరమ్శాసత్రమునకును విరోధముగా మాటలాడుచునాన్డు 

సామెతలు 6:14 => వాని హృదయము అతిమూరఖ్ సవ్భావము గలది వాడెలల్పుప్డు కీడు కలిప్ంచుచు 

జగడములు పుటిట్ంచును. 

సామెతలు 16:28 => మూరు ఖ్డు కలహము పుటిట్ంచును కొండెగాడు మితర్భేదము చేయును. 

సామెతలు 22:10 => తిరసాక్రబుదిధ్ గలవాని తోలివేసినయెడల కలహములు మానును పోరు తీరి 

అవమానము మానిపోవును. 

సామెతలు 26:20 => కటెట్లు లేనియెడల అగిన్ ఆరిపోవును కొండెగాడు లేనియెడల జగడము 

చలాల్రును. 

2 తిమోతి 2:23 => నేరుప్లేని మూఢుల వితరక్ములు జగడములను పుటిట్ంచునని యెరిగి అటిట్వాటిని 

విసరిజ్ంచుము. 

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

ఉంచుకొనినవారైతే అతిశయపడవదుద్, సతయ్మునకు విరోధముగా అబదధ్మాడవదుద్. 

యాకోబు 3:15 => ఈ జాఞ్నము పైనుండి దిగివచుచ్నది కాక భూసంబంధమైనదియు పర్కృతి 

సంబంధమైనదియు దయయ్ముల జాఞ్నమువంటిదియునైయునన్ది. 

యాకోబు 3:16 => ఏలయనగా, మతస్రమును వివాదమును ఎకక్డ ఉండునో అకక్డ అలల్రియు 

పర్తి నీచకారయ్మును ఉండును. 

యాకోబు 3:18 => నీతిఫలము సమాధానము చేయువారికి సమాధానమందు వితత్బడును. 

3 యోహాను 1:9 => నేను సంఘమునకు ఒక సంగతి వార్సితిని. అయితే వారిలో పర్ధానతవ్ము 

కోరుచునన్ దియొతెర్ఫే మముమ్ను అంగీకరించుటలేదు. 
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3 యోహాను 1:10 => వాడు మముమ్నుగూరిచ్ చెడ డ్మాటలు వదరుచు, అది చాలనటుట్గా, 

సహోదరులను తానే చేరుచ్కొనక, వారిని చేరుచ్కొన మనసుస్ గలవారిని కూడ ఆటంకపరచుచు 

సంఘములోనుండి వారిని వెలివేయుచునాన్డు; అందుచేత నేను వచిచ్నపుప్డు వాడు చేయుచునన్ 

కిర్యలను జాఞ్పకము చేసికొందును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 5:20 => నీ పొరుగువానిమీద అబదధ్సాక్షయ్ము పలుకకూడదు. 

1 రాజులు 21:13 => అపుప్డు పనికిమాలిన యిదద్రు మనుషుయ్లు సమాజములో పర్వేశించి 

అతనియెదుట కూరుచ్ండి నాబోతు దేవునిని రాజును దూషించెనని జనుల సమక్షమున నాబోతుమీద 

సాక్షయ్ము పలుకగా వారు పటట్ణము బయటికి అతనిని తీసికొనిపోయి రాళల్తో చావగొటిట్రి. 

సామెతలు 14:5 => నమమ్కమైన సాకిష్ అబదధ్మాడడు కూటసాకిష్కి అబదధ్ములు పిర్యములు. 

సామెతలు 18:19 => బలమైన పటట్ణమును వశపరచుకొనుటకంటె ఒకనిచేత అనాయ్యమునొందిన 

సహోదరుని వశపరచుకొనుట కషట్తరము. వివాదములు నగరు తలుపుల అడ డ్గడియలంత సిథ్రములు. 

సామెతలు 21:28 => కూటసాకిష్ నశించును విని మాటలాడువాడు సతయ్ము పలుకును. 

యిరిమ్యా 9:4 => మీలో పర్తివాడును తన పొరుగువాని విషయమై జాగర్తత్గా నుండవలెను; ఏ 

సహోదరునినైనను నమమ్కుడి, నిజముగా పర్తి సహోదరుడును తంతర్గొటట్యి తన సహోదరుని 

కొంపముంచును; పర్తి పొరుగువాడును కొండెములు చెపుప్టకై తిరుగులాడుచునాన్డు. 

గలతీయులకు 6:7 => మోసపోకుడి, దేవుడు వెకిక్రింపబడడు; మనుషుయ్డు ఏమి వితుత్నో ఆ పంటనే 

కోయును. 

ఎఫెసీయులకు 4:31 => సమసత్మైన దేవ్షము, కోపము, కోర్ధము, అలల్రి, దూషణ, సకలమైన 

దుషట్తవ్ము మీరు విసరిజ్ంచుడి. 

తీతుకు 3:2 => పర్తి సతాక్రయ్ము చేయుటకు సిదధ్పడి యుండవలెననియు, మనుషుయ్లందరియెడల 

సంపూరణ్మైన సాతివ్కమును కనుపరచుచు, ఎవనిని దూషింపక, జగడమాడనివారును శాంతులునై 

యుండవలెననియు, వారికి జాఞ్పకము చేయుము. 
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యాకోబు 3:6 => నాలుక అగిన్యే, నాలుక మన అవయవములలో ఉంచబడిన పాప పర్పంచమై 

సరవ్శరీరమునకు మాలినయ్ము కలుగజేయుచు, పర్కృతి చకర్మునకు చిచుచ్పెటుట్ను; అది నరకముచేత 

చిచుచ్ పెటట్బడును. 

వచనము 23 

ఆజఞ్ దీపముగాను ఉపదేశము వెలుగుగాను ఉండును. శికాష్రథ్మైన గదిద్ంపులు జీవమారగ్ములు. 

సామెతలు 1:8 => నా కుమారుడా, నీ తండిర్ ఉపదేశము ఆలకింపుము నీ తలిల్ చెపుప్ బోధను 

తోర్సివేయకుము. 

సామెతలు 1:9 => అవి నీ తలకు సొగసైన మాలికయు నీ కంఠమునకు హారములునై యుండును 

సామెతలు 7:1 => నా కుమారుడా, నా మాటలను మనసుస్న నుంచుకొనుము నా ఆజఞ్లను నీయొదద్ 

దాచిపెటుట్కొనుము.  

సామెతలు 7:2 => నా ఆజఞ్లను నీవు మనసుస్న నుంచుకొనినయెడల నీ కనుపాపవలె నా 

ఉపదేశమును కాపాడినయెడల నీవు బర్దుకుదువు. 

సామెతలు 7:3 => నీ వేర్ళల్కు వాటిని కటుట్కొనుము నీ హృదయమను పలకమీద వాటిని 

వార్సికొనుము 

సామెతలు 7:4 => జాఞ్నముతో నీవు నాకు అకక్వనియు తెలివితో నీవు నాకు చెలికతెత్వనియు 

చెపుప్ము. 

సామెతలు 23:22 => నినున్ కనిన నీ తండిర్ ఉపదేశము అంగీకరించుము నీ తలిల్ ముదిమియందు 

ఆమెను నిరల్క్షయ్ము చేయకుము. 

సామెతలు 30:11 => తమ తండిర్ని శపించుచు తలిల్ని దీవించని తరము కలదు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 21:18 => ఒకని కుమారుడు మొండివాడై తిరుగబడి తండిర్మాట గాని 

తలిల్మాటగాని వినకయుండి, వారు అతని శికిష్ంచిన తరువాతయును అతడు వారికి విధేయుడు 

కాకపోయినయెడల 
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దివ్తీయోపదేశకాండము 27:16 => తన తండిర్నైనను తన తలిల్నైనను నిరల్క్షయ్ము చేయువాడు 

శాపగర్సుత్డని చెపప్గా పర్జలందరు ఆమేన  అనవలెను. 

ఎఫెసీయులకు 6:1 => పిలల్లారా, పర్భువునందు మీ తలిదండుర్లకు విధేయులై యుండుడి; ఇది 

ధరమ్మే. 

ఆదికాండము 18:19 => ఎటల్నగా యెహోవా అబార్హామునుగూరిచ్ చెపిప్నది అతనికి 

కలుగజేయునటుల్ తన తరువాత తన పిలల్లును తన యింటివారును నీతి నాయ్యములు జరిగించుచు, 

యెహోవా మారగ్మును గైకొనుటకు అతడు వారి కాజాఞ్పించినటుల్ నేనతని నెరిగియునాన్ననెను. 

ఆదికాండము 39:8 => అయితే అతడు ఒపప్క నా యజమానుడు తనకు కలిగినదంతయు 

నాచేతికపప్గించెను గదా, నా వశమున తన యింటిలో ఏమి ఉనన్దో అతడెరుగడు; ఈ యింటిలో 

నాకంటె పైవాడు ఎవడును లేడు. 

ఆదికాండము 49:2 => యాకోబు కుమారులారా, కూడివచిచ్ ఆలకించుడి మీ తండిర్యైన 

ఇశార్యేలు మాట వినుడి. 

నిరగ్మకాండము 13:9 => యెహోవా ధరమ్శాసత్రము నీ నోట నుండునటుల్ బలమైన చేతితో యెహోవా 

ఐగుపుత్లోనుండి నినున్ బయటికి రపిప్ంచెననుటకు, ఈ ఆచారము నీ చేతిమీద నీకు సూచనగాను నీ 

కనున్ల మధయ్ జాఞ్పకారథ్ముగా ఉండును.  

లేవీయకాండము 19:3 => మీలో పర్తివాడు తన తలిల్కి తన తండిర్కి భయపడవలెను. నేను 

నియమించిన విశార్ంతిదినములను ఆచరింపవలెను; నేను మీ దేవుడనైన యెహోవాను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 11:18 => కాబటిట్ మీరు ఈ నా మాటలను మీ హృదయములోను మీ 

మనసుస్లోను ఉంచుకొని వాటిని మీచేతులమీద సూచనలుగా కటుట్కొనవలెను. అవి మీ కనున్లనడుమ 

బాసికములుగా ఉండవలెను. 

కీరత్నలు 119:9 => (బేత ) యౌవనసుథ్లు దేనిచేత తమ నడత శుదిధ్పరచుకొందురు? నీ 

వాకయ్మునుబటిట్ దానిని జాగర్తత్గా చూచుకొనుట చేతనే గదా? 

కీరత్నలు 119:24 => నీ శాసనములు నాకు సంతోషకరములు అవి నాకు ఆలోచనకరత్లైయునన్వి. 
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సామెతలు 4:1 => కుమారులారా, తండిర్ యుపదేశము వినుడి మీరు వివేకము నొందునటుల్ 

ఆలకించుడి 

సామెతలు 4:20 => నా కుమారుడా, నా మాటలను ఆలకింపుము నా వాకయ్ములకు నీ చెవి 

యొగుగ్ము. 

సామెతలు 31:1 => రాజైన లెమూయేలు మాటలు, అతని తలిల్ అతనికుపదేశించిన దేవోకిత్, 

యిరిమ్యా 35:8 => కావున మా పితరుడైన రేకాబు కుమారుడగు యెహోనాదాబు మాకాజాఞ్పించిన 

సమసత్ విషయములలో అతని మాటనుబటిట్ మేముగాని మా భారయ్లుగాని మా కుమారులుగాని మా 

కుమారెత్లుగాని దార్కాష్రసము తార్గుటలేదు. 

1 కొరిందీయులకు 15:2 => మీరు దానిని అంగీకరించితిరి, దానియందే నిలిచియునాన్రు. మీ 

విశావ్సము వయ్రథ్మైతేనేగాని, నేను ఏ ఉపదేశరూపముగా సువారత్ మీకు పర్కటించితినో ఆ 

ఉపదేశమును మీరు గటిట్గా పటుట్కొనియునన్యెడల ఆ సువారత్వలననే మీరు రక్షణ 

పొందువారైయుందురు. 

కొలొసస్యులకు 3:20 => పిలల్లారా, అనిన్ విషయములలో మీ తలిదండుర్ల మాట వినుడి; ఇది 

పర్భువునుబటిట్ మెచుచ్కొనతగినది. 

వచనము 24 

చెడు సతరీయొదద్కు పోకుండను పర సతరీ పలుకు ఇచచ్కపు మాటలకు లోబడకుండను అవి నినున్ 

కాపాడును. 

సామెతలు 3:3 => దయను సతయ్మును ఎనన్డును నినున్ విడిచి పోనియయ్కుము వాటిని 

కంఠభూషణముగా ధరించుకొనుము. నీ హృదయమను పలకమీద వాటిని వార్సికొనుము.  

సామెతలు 4:6 => జాఞ్నమును విడువక యుండినయెడల అది నినున్ కాపాడును దాని 

పేర్మించినయెడల అది నినున్ రకిష్ంచును. 

సామెతలు 4:21 => నీ కనున్ల యెదుటనుండి వాటిని తొలగిపోనియయ్కుము నీ హృదయమందు 

వాటిని భదర్ము చేసికొనుము.  
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సామెతలు 7:3 => నీ వేర్ళల్కు వాటిని కటుట్కొనుము నీ హృదయమను పలకమీద వాటిని 

వార్సికొనుము 

సామెతలు 7:4 => జాఞ్నముతో నీవు నాకు అకక్వనియు తెలివితో నీవు నాకు చెలికతెత్వనియు 

చెపుప్ము. 

నిరగ్మకాండము 13:16 => బాహుబలముచేత యెహోవా మనలను ఐగుపుత్లోనుండి బయటికి 

రపిప్ంచెను గనుక ఆ సంగతి నీచేతిమీద సూచనగాను నీ కనున్ల మధయ్ లలాట పతిర్కగాను 

ఉండవలెను అని చెపెప్ను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 6:8 => అవి నీ కనున్ల నడుమ బాసికమువలె ఉండవలెను. 

2 కొరిందీయులకు 3:3 => రాతిపలకమీద గాని సిరాతో గాని వార్యబడక, మెతత్ని హృదయములు 

అను పలకలమీద జీవముగల దేవుని ఆతమ్తో, మా పరిచరయ్మూలముగా వార్యబడిన కీర్సుత్ పతిర్కయై 

యునాన్రని మీరు తేటపరచబడుచునాన్రు. 

లేవీయకాండము 19:3 => మీలో పర్తివాడు తన తలిల్కి తన తండిర్కి భయపడవలెను. నేను 

నియమించిన విశార్ంతిదినములను ఆచరింపవలెను; నేను మీ దేవుడనైన యెహోవాను. 

సామెతలు 1:9 => అవి నీ తలకు సొగసైన మాలికయు నీ కంఠమునకు హారములునై యుండును 

సామెతలు 2:1 => నా కుమారుడా, నీవు నా మాటలనంగీకరించి నా ఆజఞ్లను నీయొదద్ 

దాచుకొనినయెడల 

సామెతలు 4:20 => నా కుమారుడా, నా మాటలను ఆలకింపుము నా వాకయ్ములకు నీ చెవి 

యొగుగ్ము. 

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

రక్షరేకులు వెడలుప్గాను తమ చెంగులు పెదద్విగాను చేయుదురు; 

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

వచనము 25 
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దాని చకక్దనమునందు నీ హృదయములో ఆశపడకుము అది తన కనురెపప్లను చికిలించి నినున్ 

లోపరచుకొననియయ్కుము. 

సామెతలు 2:11 => బుదిధ్ నినున్ కాపాడును వివేచన నీకు కావలి కాయును. 

సామెతలు 3:23 => అపుప్డు నీ మారగ్మున నీవు సురకిష్తముగా నడిచెదవు నీ పాదము ఎపుప్డును 

తొటిర్లల్దు. 

సామెతలు 3:24 => పండుకొనునపుప్డు నీవు భయపడవు నీవు పరుండి సుఖముగా నిదిర్ంచెదవు. 

కీరత్నలు 17:4 => మనుషుయ్ల కారయ్ముల విషయమైతే బలాతాక్రుల మారగ్ముల తపిప్ంచుకొనుటకై నీ 

నోటిమాటనుబటిట్ ననున్ నేను కాపాడుకొనియునాన్ను. 

కీరత్నలు 43:3 => నీ వెలుగును నీ సతయ్మును బయలు దేరజేయుము; అవి నాకు తోర్వచూపును అవి 

నీ పరిశుదధ్ పరవ్తమునకును నీ నివాససథ్లములకును ననున్ తోడుకొని వచుచ్ను.  

కీరత్నలు 119:9 => (బేత ) యౌవనసుథ్లు దేనిచేత తమ నడత శుదిధ్పరచుకొందురు? నీ 

వాకయ్మునుబటిట్ దానిని జాగర్తత్గా చూచుకొనుట చేతనే గదా? 

కీరత్నలు 119:11 => నీ యెదుట నేను పాపము చేయకుండునటుల్ నా హృదయములో నీ వాకయ్ము 

ఉంచుకొనియునాన్ను. 

కీరత్నలు 119:24 => నీ శాసనములు నాకు సంతోషకరములు అవి నాకు ఆలోచనకరత్లైయునన్వి. 

కీరత్నలు 119:54 => యాతిర్కుడనైన నేను నా బసలో పాటలు పాడుటకు నీ కటట్డలు 

హేతువులాయెను. 

కీరత్నలు 119:97 => (మేమ ) నీ ధరమ్శాసత్రము నాకెంతో పిర్యముగానునన్ది దినమెలల్ నేను దానిని 

ధాయ్నించుచునాన్ను. 

కీరత్నలు 119:148 => నీవిచిచ్న వాకయ్మును నేను ధాయ్నించుటకై నాకనున్లు రాతిర్జాములు 

కాకమునుపే తెరచుకొందును. 
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దానియేలు 11:18 => అతడు దీవ్పముల జనములతటుట్ తన మనసుస్ను తిర్పుప్కొని యనేకులను 

పటుట్కొనును. అయితే అతనివలన కలిగిన యవమానమును ఒక యధికారి నివారణ చేయును. 

మరియు ఆయన యవమానము అతని మీదికి మరల వచుచ్నటుల్ చేయును, అది అతనికి రాక తపప్దు. 

దానియేలు 11:19 => అపుప్డతడు తన ముఖమును తన దేశములోని కోటలతటుట్ తిర్పుప్కొనును 

గాని ఆటంకపడి కూలి అగుపడకపోవును. 

దానియేలు 11:20 => అతనికి మారుగా మరియొకడు లేచి ఘనమైన రాజయ్ము దావ్రా పనున్ 

పుచుచ్కొను వానిని లేపును; కొనిన్ దినములైన పిమమ్ట అతడు నాశనమగును గాని యీ నాశనము 

ఆగర్హమువలననైనను యుదధ్మువలననైనను కలుగదు. 

దానియేలు 11:21 => అతనికి బదులుగా నీచుడగు ఒకడు వచుచ్ను; అతనికి రాజయ్ఘనత నియయ్రు 

గాని నెమమ్ది కాలమందు అతడు వచిచ్ యిచచ్కపు మాటలచేత రాజయ్మును అపహరించును. 

లేవీయకాండము 26:6 => ఆ దేశములో నేను మీకు కేష్మము కలుగజేసెదను. మీరు 

పండుకొనునపుప్డు ఎవడును మిముమ్ను భయపెటట్డు, ఆ దేశములో దుషట్మృగములు లేకుండ 

చేసెదను, మీ దేశములోనికి ఖడగ్మురాదు; 

దివ్తీయోపదేశకాండము 6:7 => నీవు నీ కుమారులకు వాటిని అభయ్సింపజేసి, నీ యింట 

కూరుచ్ండునపుప్డును తోర్వను నడుచునపుప్డును పండుకొనునపుప్డును లేచునపుప్డును వాటినిగూరిచ్ 

మాటలాడవలెను; సూచనగా వాటిని నీచేతికి కటుట్కొనవలెను. 

కీరత్నలు 19:11 => వాటివలన నీ సేవకుడు హెచచ్రికనొందును వాటిని గైకొనుటవలన గొపప్ 

లాభము కలుగును. 

కీరత్నలు 119:92 => నీ ధరమ్శాసత్రము నాకు సంతోషమియయ్నియెడల నా శర్మయందు నేను 

నశించియుందును. 

సామెతలు 4:12 => నీవు నడచునపుప్డు నీ అడుగు ఇరుకున పడదు. నీవు పరుగెతుత్నపుప్డు నీ 

పాదము తొటిర్లల్దు. 

సామెతలు 8:20 => నీతిమారగ్మునందును నాయ్యమారగ్ములయందును నేను నడచుచునాన్ను. 
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ఫిలిపీప్యులకు 4:7 => అపుప్డు సమసత్ జాఞ్నమునకు మించిన దేవుని సమాధానము యేసుకీర్సుత్వలన 

మీ హృదయములకును మీ తలంపులకును కావలియుండును. 

వచనము 26 

వేశాయ్ సాంగతయ్ము చేయువానికి రొటెట్తునక మాతర్ము మిగిలియుండును. మగనాలు మికిక్లి 

విలువగల పార్ణమును వేటాడును. 

కీరత్నలు 19:8 => యెహోవా ఉపదేశములు నిరోద్షమైనవి, అవి హృదయమును సంతోషపరచును 

యెహోవా ఏరప్రచిన ధరమ్ము నిరమ్లమైనది, అది కనున్లకు వెలుగిచుచ్ను. 

కీరత్నలు 119:98 => నీ ఆజఞ్లు నితయ్ము నాకు తోడుగా నునన్వి. నా శతుర్వులను మించిన జాఞ్నము 

అవి నాకు కలుగజేయుచునన్వి. 

కీరత్నలు 119:99 => నీ శాసనములను నేను ధాయ్నించుచునాన్ను కావున నా బోధకులందరికంటె 

నాకు విశేషజాఞ్నము కలదు. 

కీరత్నలు 119:100 => నీ ఉపదేశములను నేను లక్షయ్ము చేయుచునాన్ను కావున వృదుధ్లకంటె నాకు 

విశేషజాఞ్నము కలదు. 

కీరత్నలు 119:105 => (నూన ) నీ వాకయ్ము నా పాదములకు దీపమును నా తోర్వకు 

వెలుగునైయునన్ది. 

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

బోధించనియెడల వారికి అరుణోదయము కలుగదు. 

2 పేతురు 1:19 => మరియు ఇంతకంటె సిథ్రమైన పర్వచన వాకయ్ము మనకునన్ది. తెలల్వారి 

వేకువచుకక్ మీ హృదయములలో ఉదయించువరకు ఆ వాకయ్ము చీకటిగల చోటున వెలుగిచుచ్ 

దీపమైనటుట్నన్ది; దానియందు మీరు లక్షయ్ముంచినయెడల మీకు మేలు. 

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

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

నీయొదద్కు వచిచ్ నీ దీపసత్ంభమును దాని చోటనుండి తీసివేతును. 
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సామెతలు 5:12 => అయోయ్, ఉపదేశము నేనెటుల్ తోర్సివేసితిని? నా హృదయము గదిద్ంపు నెటుల్ 

తృణీకరించెను? 

సామెతలు 15:31 => జీవారథ్మైన ఉపదేశమును అంగీకరించువానికి జాఞ్నుల సహవాసము 

లభించును.  

సామెతలు 29:15 => బెతత్మును గదిద్ంపును జాఞ్నము కలుగజేయును అదుపులేని బాలుడు తన తలిల్కి 

అవమానము తెచుచ్ను. 

లేవీయకాండము 19:17 => నీ హృదయములో నీ సహోదరుని మీద పగపటట్కూడదు, నీ 

పొరుగువాని పాపము నీమీదికి రాకుండునటుల్ నీవు తపప్క వానిని గదిద్ంపవలెను. 

కీరత్నలు 141:5 => నీతిమంతులు ననున్ కొటుట్ట నాకు ఉపకారము వారు ననున్ గదిద్ంచుట నాకు 

తైలాభిషేకము నేను అటిట్ అభిషేకమును తోర్సివేయకుందును గాక. వారి దుషట్కిర్యలను చూచియు 

నేను తపప్క పార్రథ్న చేయుచునాన్ను. 

సామెతలు 3:18 => దాని నవలంబించువారికి అది జీవవృక్షము దాని పటుట్కొనువారందరు 

ధనుయ్లు. 

సామెతలు 4:4 => ఆయన నాకు బోధించుచు నాతో ఇటల్నెను నీ హృదయము పటుట్దలతో నా 

మాటలను పటుట్కొననిముమ్ నా ఆజఞ్లను గైకొనినయెడల నీవు బర్తుకుదువు. 

సామెతలు 4:13 => ఉపదేశమును విడిచిపెటట్క దాని గటిట్గా పటుట్కొనుము అది నీకు జీవము గనుక 

దాని పొందియుండుము 

సామెతలు 15:24 => కిర్ందనునన్ పాతాళమును తపిప్ంచుకొనవలెనని బుదిధ్మంతుడు పరమునకు 

పోవు జీవమారగ్మున నడచుకొనును 

యిరిమ్యా 21:8 => ఈ పర్జలతో నీవిటల్నుము యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా జీవ మారగ్మును 

మరణ మారగ్మును నేను మీ యెదుట పెటుట్చునాన్ను. 

నిరగ్మకాండము 25:37 => నీవు దానికి ఏడు దీపములను చేయవలెను. దాని యెదుట 

వెలుగిచుచ్నటుల్ దాని దీపములను వెలిగింపవలెను. 
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లేవీయకాండము 24:2 => దీపము నితయ్ము వెలుగుచుండునటుల్ పర్దీపముకొరకు దంచితీసిన 

అచచ్మైన ఒలీవ నూనెను తేవలెనని ఇశార్యేలీయులకు ఆజాఞ్పించుము. 

ఎజార్ 7:25 => మరియు ఎజార్, నది యవతలనునన్ జనులకు తీరుప్ తీరుచ్టకై నీ దేవుడు నీకు 

దయచేసిన జాఞ్నము చొపుప్న నీవు నీ దేవుని యొకక్ ధరమ్శాసత్రవిధులను తెలిసికొనినవారిలో కొందరిని 

అధికారులగాను నాయ్యాధిపతులగాను ఉంచవలెను, ఆ ధరమ్శాసత్రవిషయములో తెలియని వారెవరో 

వారికి నేరప్వలెను. 

నెహెమాయ్ 13:3 => కాగా జనులు ధరమ్శాసత్రమును వినినపుప్డు మిశర్ జనసమూహమును 

ఇశార్యేలీయులలోనుండి వెలివేసిరి. 

కీరత్నలు 19:11 => వాటివలన నీ సేవకుడు హెచచ్రికనొందును వాటిని గైకొనుటవలన గొపప్ 

లాభము కలుగును. 

కీరత్నలు 119:92 => నీ ధరమ్శాసత్రము నాకు సంతోషమియయ్నియెడల నా శర్మయందు నేను 

నశించియుందును. 

కీరత్నలు 119:130 => నీ వాకయ్ములు వెలల్డి అగుటతోడనే వెలుగు కలుగును అవి తెలివిలేనివారికి 

తెలివి కలిగించును 

సామెతలు 1:23 => నా గదిద్ంపు విని తిరుగుడి ఆలకించుడి నా ఆతమ్ను మీమీద కుమమ్రించుదును 

నా ఉపదేశమును మీకు తెలిపెదను. 

సామెతలు 1:29 => జాఞ్నము వారికి అసహయ్మాయెను యెహోవాయందు భయభకుత్లు 

కలిగియుండుట వారికిషట్ము లేకపోయెను. 

సామెతలు 2:6 => యెహోవాయే జాఞ్నమిచుచ్వాడు తెలివియు వివేచనయు ఆయన నోటనుండి 

వచుచ్ను. 

సామెతలు 11:9 => భకిత్హీనుడు తన నోటి మాటచేత తన పొరుగువారికి నాశనము తెపిప్ంచును 

తెలివిచేత నీతిమంతులు తపిప్ంచుకొందురు. 

సామెతలు 15:5 => మూఢుడు తన తండిర్చేయు శిక్షను తిరసక్రించును గదిద్ంపునకు లోబడువాడు 

బుదిధ్మంతుడగును. 

Page  of 485 2507



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   !"త$

యెషయా 51:4 => నా పర్జలారా, నా మాట ఆలకించుడి నా జనులారా, నాకు చెవియొగిగ్ వినుడి. 

ఉపదేశము నాయొదద్నుండి బయలుదేరును జనములకు వెలుగు కలుగునటుల్గా నా విధిని 

నియమింతును.  

లూకా 11:36 => ఏ భాగమైనను చీకటి కాక నీ దేహమంతయు వెలుగుమయమైతే, దీపము తన 

కాంతివలన నీకు వెలుగిచుచ్నపుప్డు ఏలాగుండునో ఆలాగు దేహమంతయు వెలుగుమయమై 

యుండునని చెపెప్ను. 

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

పరిశోధించుచునాన్రు, అవే ననున్గూరిచ్ సాక్షయ్మిచుచ్చునన్వి. 

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

శేర్షఠ్మైనవాటిని మెచుచ్కొనుచునాన్వు కావా? 

రోమీయులకు 7:1 => సహోదరులారా, మనుషుయ్డు బర్దికినంతకాలమే ధరమ్శాసత్రమతనిమీద 

పర్భుతవ్ము చేయుచునన్దని మీకు తెలియదా? ధరమ్శాసత్రము ఎరిగిన మీతో మాటలాడుచునాన్ను. 

2 తిమోతి 3:16 => దైవజనుడు సనన్దుధ్డై పర్తి సతాక్రయ్మునకు పూరణ్ముగా సిదధ్పడి యుండునటుల్ 

దైవావేశమువలన కలిగిన పర్తి లేఖనము ఉపదేశించుటకును,  

వచనము 27 

ఒకడు తన ఒడిలో అగిన్ నుంచుకొనినయెడల వాని వసత్రములు కాలకుండునా? 

సామెతలు 2:16 => మరియు అది జారసతరీనుండి మృదువుగా మాటలాడు పరసతరీనుండి నినున్ 

రకిష్ంచును. 

సామెతలు 5:3 => జారసతరీ పెదవులనుండి తేనె కారును దాని నోటి మాటలు నూనెకంటెను 

నునుపైనవి 

సామెతలు 7:5 => అవి నీవు జార సతరీ యొదద్కు పోకుండను ఇచచ్కములాడు పర సతరీకి లోబడకుండను 

నినున్ కాపాడును. 
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పర్సంగి 7:26 => మరణముకంటె ఎకుక్వ దుఃఖము కలిగించునది ఒకటి నాకు కనబడెను; అది 

వలల వంటిదై, ఉరులవంటి మనసుస్ను బంధకములవంటి చేతులును కలిగిన సతరీ; దేవుని దృషిట్కి 

మంచివారైనవారు దానిని తపిప్ంచుకొందురు గాని పాపాతుమ్లు దానివలన పటట్బడుదురు. 

నిరగ్మకాండము 20:14 => వయ్భిచరింపకూడదు. 

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

అతని దాసునైనను అతని దాసినైనను అతని యెదుద్నైనను అతని గాడిదనైనను నీ పొరుగువానిదగు 

దేనినైనను ఆశింపకూడదు అని చెపెప్ను. 

లేవీయకాండము 15:20 => ఆమె కడగా ఉనన్పుప్డు ఆమె దేనిమీద పండుకొనునో అది 

అపవితర్మగును; ఆమె దేనిమీద కూరుచ్ండునో అది అపవితర్మగును. 

నాయ్యాధిపతులు 11:2 => గిలాదు భారయ్ అతనికి కుమారులను కనగా వారు పెదద్వారై యెఫాత్తో 

నీవు అనయ్సతరీకి పుటిట్నవాడవు గనుక మన తండిర్యింట నీకు సావ్సథ్య్ము లేదనిరి. 

నాయ్యాధిపతులు 16:5 => ఫిలిషీత్యుల సరాద్రులు ఆమెయొదద్కు వచిచ్ ఆమెతో నీవు అతని 

లాలనచేసి అతని గొపప్ బలము దేనిలోనునన్దో, మేమేలాగు అతని గెలువవచుచ్నో తెలిసికొనుము; 

మేము అతని బంధించి అతని గరవ్ము అణుపుదుము, అపుప్డు మాలో పర్తివాడును వెయియ్నిన్ నూరు 

వెండి నాణములను నీకిచెచ్దమని చెపిప్రి. 

1 రాజులు 11:1 => మోయాబీయులు ఎదోమీయులు అమోమ్నీయులు సీదోనీయులు హితీత్యులు 

అను జనులు మీ హృదయములను తమ దేవతలతటుట్ తిర్పుప్దురు గనుక వారితో సహవాసము 

చేయకూడదనియు, వారిని మీతో సహవాసము చేయనియయ్కూడదనియు యెహోవా ఇశార్యేలీయులకు 

సెలవిచిచ్యునాన్డు. అయితే రాజైన సొలొమోను ఫరో కుమారెత్నుగాక ఆ జనులలో ఇంక అనేకమంది 

పరసతరీలను మోహించి 

సామెతలు 5:4 => దానివలన కలుగు ఫలము ముసిణిపండంత చేదు అది రెండంచులుగల 

కతిత్యంత పదునుగలది, 

సామెతలు 5:20 => నా కుమారుడా, జార సతరీయందు నీవేల బదుధ్డవై యుందువు? పర సతరీ రొముమ్ 

నీవేల కౌగలించుకొందువు?  
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సామెతలు 11:9 => భకిత్హీనుడు తన నోటి మాటచేత తన పొరుగువారికి నాశనము తెపిప్ంచును 

తెలివిచేత నీతిమంతులు తపిప్ంచుకొందురు. 

సామెతలు 22:14 => వేశయ్ నోరు లోతైన గొయియ్ యెహోవా శాపము నొందినవాడు దానిలో పడును. 

సామెతలు 26:28 => అబదధ్ములాడువాడు తాను నలుగగొటిట్నవారిని దేవ్షించును ఇచచ్కపు 

మాటలాడు నోరు నషట్ము కలుగజేయును. 

1 కొరిందీయులకు 6:18 => జారతవ్మునకు దూరముగా పారిపోవుడి. మనుషుయ్డు చేయు పర్తి 

పాపమును దేహమునకు వెలుపల ఉనన్ది గాని జారతవ్ము చేయువాడు తన సొంత శరీరమునకు 

హానికరముగా పాపము చేయుచునాన్డు. 

వచనము 28 

ఒకడు నిపుప్లమీద నడిచినయెడల వాని పాదములు కమలకుండునా? 

2 సమూయేలు 11:2 => ఒకానొక దినమున పొర్దుద్ గుర్ంకువేళ దావీదు పడకమీదనుండి లేచి 

రాజనగరి మిదెద్మీద నడుచుచు పైనుండి చూచుచుండగా సాన్నముచేయు ఒక సతరీ కనబడెను. 

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

తెలిసికొనుటకై యొక దూతను పంపెను, అతడు వచిచ్ ఆమె ఏలీయాము కుమారెత్యు హితీత్యుడగు 

ఊరియాకు భారయ్యునైన బతెష్బ అని తెలియజేయగా 

2 సమూయేలు 11:4 => దావీదు దూతలచేత ఆమెను పిలువనంపెను. ఆమె అతనియొదద్కు రాగా 

అతడు ఆమెతో శయనించెను; కలిగిన అపవితర్త పోగొటుట్కొని ఆమె తన యింటికి మరల వచెచ్ను. 

2 సమూయేలు 11:5 => ఆ సతరీ గరభ్వతియై నేను గరభ్వతినైతినని దావీదునకు వరత్మానము పంపగా 

మతత్యి 5:28 => నేను మీతో చెపుప్నదేమనగా ఒక సతరీని మోహపు చూపుతో చూచు పర్తివాడు 

అపుప్డే తన హృదయమందు ఆమెతో వయ్భిచారము చేసినవాడగును. 

యాకోబు 1:14 => పర్తివాడును తన సవ్కీయమైన దురాశచేత ఈడవ్బడి మరులుకొలప్బడినవాడై 

శోధింపబడును. 
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యాకోబు 1:15 => దురాశ గరభ్ము ధరించి పాపమును కనగా, పాపము పరిపకవ్మై మరణమును 

కనును. 

2 రాజులు 9:30 => యెహూ యెజెర్యేలు ఊరికి వచిచ్న సంగతి యెజెబెలునకు వినబడెను గనుక 

ఆమె తన ముఖమునకు రంగుపూసికొని శిరోభూషణములు ధరించుకొని కిటికీలోనుండి కనిపెటిట్ 

చూచుచుండగా 

పరమగీతము 4:9 => నా సహోదరీ, పార్ణేశవ్రీ, నీవు నా హృదయమును వశపరచుకొంటివి ఒక 

చూపుతో నా హృదయమును వశపరచుకొంటివి . నీ హారములలో ఒకదానిచేత ననున్ 

వశపరచుకొంటివి.  

యెషయా 3:16 => మరియు యెహోవా సెలవిచిచ్నదేదనగా సీయోను కుమారెత్లు గరివ్షుఠ్రాండైర 

మెడచాచి నడచుచు ఓర చూపులు చూచుచు కులుకుతో నడచుచు, తమ కాళల్గజజ్లను 

మోర్గించుచునాన్రు; 

ఆదికాండము 39:10 => దినదినము ఆమె యోసేపుతో మాటలాడుచుండెను గాని అతడు ఆమెతో 

శయనించుటకైనను ఆమెతో నుండుటకైనను ఆమె మాట వినన్వాడు కాడు. 

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

అతని దాసునైనను అతని దాసినైనను అతని యెదుద్నైనను అతని గాడిదనైనను నీ పొరుగువానిదగు 

దేనినైనను ఆశింపకూడదు అని చెపెప్ను. 

లేవీయకాండము 18:20 => నీ పొరుగువాని భారయ్యందు నీ వీరయ్సఖ్లనముచేసి ఆమెవలన 

అపవితర్త కలుగజేసికొనకూడదు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 21:11 => వారిని చెరపటిట్ ఆ చెరపటట్బడినవారిలో రూపవతియైనదానిని 

చూచి ఆమెను మోహించి ఆమెను పెండిల్ చేసికొన మనసస్యి 

2 సమూయేలు 13:1 => తరువాత దావీదు కుమారుడగు అబాష్లోమునకు తామారను నొక 

సుందరవతియగు సహోదరి యుండగా దావీదు కుమారుడగు అమోన్ను ఆమెను మోహించెను. 

యోబు 31:1 => నేను నా కనున్లతో నిబంధన చేసికొంటిని కనయ్కను నేనేలాగు చూచుదును? 
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యోబు 31:9 => నేను హృదయమున పరసతరీని మోహించినయెడల నా పొరుగువాని దావ్రమున నేను 

పొంచియునన్యెడల 

కీరత్నలు 101:3 => నా కనున్లయెదుట నేను ఏ దుషాక్రయ్మును ఉంచుకొనను భకిత్మారగ్ము 

తొలగినవారి కిర్యలు నాకు అసహయ్ములు అవి నాకు అంటనియయ్ను  

సామెతలు 7:25 => జార సతరీ మారగ్ములతటుట్ నీ మనసుస్ తొలగనియయ్కుము దారి తపిప్ అది నడచు 

తోర్వలలోనికి పోకుము.  

సామెతలు 23:31 => దార్కాష్రసము మికిక్లి ఎఱఱ్బడగను గినెన్లో తళతళలాడుచుండగను తార్గుటకు 

రుచిగా నుండగను దానివైపు చూడకుము. 

సామెతలు 31:30 => అందము మోసకరము, సౌందరయ్ము వయ్రథ్ము యెహోవాయందు భయభకుత్లు 

కలిగిన సతరీ కొనియాడబడును 

యెహెజేక్లు 23:16 => అది వారిని చూచినవెంటనే మోహించి కలీద్యదేశమునకు వారియొదద్కు 

దూతలను పంపి వారిని పిలిపించుకొనగా 

మలాకీ 2:15 => కొంచెముగానైనను దైవాతమ్నొందినవారిలో ఎవరును ఈలాగున చేయలేదు; ఒకడు 

చేసినను ఏమి జరిగెను? దేవునిచేత సంతతి నొందవలెనని అతడు యతన్ము చేసెను గదా; కాగా 

మిముమ్ను మీరే జాగర్తత్ చేసికొని, యౌవనమున పెండిల్ చేసికొనిన మీ భారయ్ల విషయములో 

విశావ్సఘాతకులుగా ఉండకుడి. 

2 పేతురు 2:14 => వయ్భిచారిణిని చూచి ఆశించుచు పాపము మానలేని కనున్లు గలవారును, 

అసిథ్రులైనవారి మనసుస్లను మరులుకొలుప్చు లోభితవ్మందు సాధకము చేయబడిన హృదయము 

గలవారును, శాపగర్సుత్లునైయుండి, 

1 యోహాను 2:16 => లోకములో ఉనన్దంతయు, అనగా శరీరాశయు నేతార్శయు 

జీవపుడంబమును తండిర్వలన పుటిట్నవి కావు; అవి లోకసంబంధమైనవే. 

వచనము 29 
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తన పొరుగువాని భారయ్ను కూడువాడు ఆ పర్కారమే నాశనమగును ఆమెను ముటుట్వాడు శిక్ష 

తపిప్ంచుకొనడు. 

సామెతలు 5:10 => నీ ఆసిత్వలన పరులు తృపిత్పొందుదురు నీ కషాట్రిజ్తము అనుయ్ల యిలుల్ చేరును. 

సామెతలు 29:3 => జాఞ్నమును పేర్మించువాడు తన తండిర్ని సంతోషపరచును వేశయ్లతో 

సాంగతయ్ము చేయువాడు అతని ఆసిత్ని పాడుచేయును. 

సామెతలు 29:8 => అపహాసకులు పటట్ణము తలల్డిలల్జేయుదురు జాఞ్నులు కోపము చలాల్రెచ్దరు. 

లూకా 15:13 => కొనిన్దినములైన తరువాత ఆ చినన్ కుమారుడు సమసత్మును కూరుచ్కొని దూర 

దేశమునకు పర్యాణమైపోయి, అచచ్ట తన ఆసిత్ని దురావ్య్పారమువలన పాడుచేసెను. 

లూకా 15:14 => అదంతయు ఖరుచ్ చేసిన తరువాత ఆ దేశమందు గొపప్ కరవు రాగా వాడు 

ఇబబ్ంది పడసాగి, 

లూకా 15:15 => వెళి ల్ ఆ దేశసుథ్లలో ఒకనిచెంత జేరెను. అతడు పందులను మేపుటకు తన 

పొలములలోనికి వానిని పంపెను. 

లూకా 15:30 => అయితే నీ ఆసిత్ని వేశయ్లతో తినివేసిన యీ నీ కుమారుడు రాగానే వీనికొరకు 

కొర్వివ్న దూడను వధించితివని చెపెప్ను. 

1 సమూయేలు 2:36 => తరువాత నమమ్కమైన ఒక యాజకుని నేను నియమింతును; అతడు నా 

యోచననుబటిట్ నా కనుకూలముగా యాజకతవ్ము జరిగించును, అతనికి నేను నమమ్కమైన 

సంతానము పుటిట్ంతును, అతడు నా అభిషికుత్ని సనిన్ధిని ఎపప్టికిని యాజకతవ్ము జరిగించును. 

ఆదికాండము 39:14 => తన యింటి మనుషుయ్లను పిలిచి చూడుడి, అతడు మనలను ఎగతాళి 

చేయుటకు ఒక హెబీర్యుని మనయొదద్కు తెచిచ్యునాన్డు. నాతో శయనింపవలెనని వీడు నాయొదద్కు 

రాగా నేను పెదద్ కేకవేసితిని. 

యెహెజేక్లు 13:8 => కావున పర్భువైన యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు మీరు వయ్రథ్మైన 

మాటలు పలుకుచు నిరరథ్కమైన దరశ్నములు కనుచునాన్రు గనుక నేను మీకు విరోధిని; ఇదే పర్భువగు 

యెహోవా వాకుక్.  
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ఆదికాండము 39:10 => దినదినము ఆమె యోసేపుతో మాటలాడుచుండెను గాని అతడు ఆమెతో 

శయనించుటకైనను ఆమెతో నుండుటకైనను ఆమె మాట వినన్వాడు కాడు. 

నాయ్యాధిపతులు 14:15 => ఏడవ దినమున వారు సమోస్ను భారయ్తో ఇటల్నిరి నీ పెనిమిటి ఆ 

విపుప్డు కథ భావమును మాకు తెలుపునటుల్ అతని లాలనచేయుము, లేనియెడల మేము అగిన్వేసి నినున్ 

నీ తండిర్ యింటివారిని కాలిచ్వేసెదము; మా ఆసిత్ని సావ్ధీనపరచుకొనుటకే మముమ్ను పిలిచితిరా? 

అనిరి. 

నాయ్యాధిపతులు 16:6 => కాబటిట్ దెలీలా నీ మహాబలము దేనిలోనునన్దో నినున్ దేనిచేత కటిట్ 

బాధింపవచుచ్నో నాకు దయచేసి తెలుపుమని సమోస్నుతో ననగా 

2 రాజులు 1:14 => చితత్గించుము; ఆకాశమునుండి అగిన్ దిగి వెనుకటి పంచ దశాధిపతులను 

ఇదద్రిని వాని వాని యేబదిమందితో కూడ దహించెను; అయితే నా పార్ణము నీ దృషిట్కి పిర్యమైనదిగా 

ఉండనిమమ్ని మనవిచేయగా 

సామెతలు 2:18 => దాని యిలుల్ మృతుయ్వునొదద్కు దారితీయును అది నడచు తోర్వలు పేర్తలయొదద్కు 

చేరును 

సామెతలు 9:18 => అయితే అచచ్ట పేర్తలునాన్రనియు దాని ఇంటికి వెళుల్వారు పాతాళకూపములో 

ఉనాన్రనియు వారికి ఎంతమాతర్మును తెలియలేదు. 

వచనము 30 

దొంగ ఆకలిగొని పార్ణరక్షణ కొరకు దొంగిలినయెడల యెవరును వాని తిరసక్రింపరు గదా. 

యోబు 31:9 => నేను హృదయమున పరసతరీని మోహించినయెడల నా పొరుగువాని దావ్రమున నేను 

పొంచియునన్యెడల 

యోబు 31:10 => నా భారయ్ వేరొకని తిరుగలి విసరును గాక ఇతరులు ఆమెను కూడుదురు గాక. 

యోబు 31:11 => అది దుషాక్మకారయ్ము అది నాయ్యాధిపతులచేత శిక్ష నొందతగిన నేరము 

యోబు 31:12 => అది నాశనకూపము వరకు దహించు అగిన్హోతర్ము అది నా ఆదాయమంతయు 

నిరూమ్లము చేయును. 
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హోషేయ 7:4 => రొటెట్లు కాలుచ్వాడు ముదద్ పిసికిన తరువాత ముదద్ంతయు పొంగువరకు పొయియ్ని 

అధికముగా వేడిమిచేసి ఊరకుండునటుల్ వారందరు మానని కామాతురత గలవారై యునాన్రు. 

హోషేయ 7:5 => మన రాజు దినమున అధిపతులు అతని దార్కాష్రస బలముచేత మతిత్లిల్ జబుబ్పడిరి; 

రాజు తానే అపహాసకులకు చెలికాడాయెను. 

హోషేయ 7:6 => పొయియ్లో పడినటుట్ వారు తమ హృదయములను మాటులోనికి 

తెచుచ్కొనియునాన్రు; తమలో రొటెట్లు కాలుచ్వాడు రాతిర్యంతయు నిదర్పోయినను ఉదయమున 

పొయియ్ బహు మంటమండి కాలుచునన్ది. 

హోషేయ 7:7 => పొయియ్ కాలునటుల్ వారందరు బహు మంటమండి తమ నాయ్యాధిపతులను 

మింగివేయుదురు, వారి రాజులందరును కూలిరి, వారిలో ననున్ సమ్రించువాడొకడును లేడు. 

యాకోబు 3:5 => ఆలాగుననే నాలుక కూడ చినన్ అవయవమైనను బహుగా అదిరిపడును. ఎంత 

కొంచెము నిపుప్ ఎంత విసాత్రమైన అడవిని తగులబెటుట్ను!  

యోబు 31:12 => అది నాశనకూపము వరకు దహించు అగిన్హోతర్ము అది నా ఆదాయమంతయు 

నిరూమ్లము చేయును. 

సామెతలు 5:8 => జారసతరీ యుండు ఛాయకు పోక నీ మారగ్ము దానికి దూరముగా చేసికొనుము 

దాని యింటి వాకిటి దగగ్రకు వెళల్కుము. 

వచనము 31 

వాడు దొరికినయెడల ఏడంతలు చెలిల్ంపవలెను తన యింటి ఆసిత్ అంతయు అపప్గింపవలెను. 

సామెతలు 5:8 => జారసతరీ యుండు ఛాయకు పోక నీ మారగ్ము దానికి దూరముగా చేసికొనుము 

దాని యింటి వాకిటి దగగ్రకు వెళల్కుము. 

వచనము 32 

జారతవ్ము జరిగించువాడు కేవలము బుదిధ్శూనుయ్డు ఆ కారయ్ము చేయువాడు సవ్నాశనమును 

కోరువాడే 
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ఆదికాండము 12:18 => అపుప్డు ఫరో అబార్మును పిలిపించి నీవు నాకు చేసినది యేమిటి? ఈమె 

నీ భారయ్ అని నాకెందుకు తెలుపలేదు? 

ఆదికాండము 12:19 => ఈమె నా సహోదరి అని యేల చెపిప్తివి? నేనామెను నా భారయ్గా 

చేసికొందునేమో అయితేనేమి, ఇదిగో నీ భారయ్; ఈమెను తీసికొని పొమమ్ని చెపెప్ను. 

లేవీయకాండము 20:10 => పరుని భారయ్తో వయ్భిచరించిన వానికి, అనగా తన పొరుగువాని 

భారయ్తో వయ్భిచరించిన వానికిని ఆ వయ్భిచారిణికిని మరణశిక్ష విధింపవలెను. 

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

తెలిసికొనుటకై యొక దూతను పంపెను, అతడు వచిచ్ ఆమె ఏలీయాము కుమారెత్యు హితీత్యుడగు 

ఊరియాకు భారయ్యునైన బతెష్బ అని తెలియజేయగా 

2 సమూయేలు 11:4 => దావీదు దూతలచేత ఆమెను పిలువనంపెను. ఆమె అతనియొదద్కు రాగా 

అతడు ఆమెతో శయనించెను; కలిగిన అపవితర్త పోగొటుట్కొని ఆమె తన యింటికి మరల వచెచ్ను. 

2 సమూయేలు 12:9 => నీవు యెహోవా మాటను తృణీకరించి ఆయన దృషిట్కి చెడుతనము 

చేసితివేమి? హితీత్యుడగు ఊరియాను కతిత్చేత చంపించి అతని భారయ్ను నీకు భారయ్యగునటుల్గా నీవు 

పటుట్కొనియునాన్వు; అమోమ్నీయులచేత నీవతని చంపించితివి గదా? 

2 సమూయేలు 12:10 => నీవు ననున్ లక్షయ్ము చేయక హితీత్యుడగు ఊరియా భారయ్ను నీకు 

భారయ్యగునటుల్ తీసికొనినందున నీ యింటివారికి సదాకాలము యుదధ్ము కలుగును. 

2 సమూయేలు 16:21 => అహీతోపెలు నీ తండిర్చేత ఇంటికి కావలియుంచబడిన 

ఉపపతున్లయొదద్కు నీవు పోయినయెడల నీవు నీ తండిర్కి అసహుయ్డవైతివని ఇశార్యేలీయులందరు 

తెలిసికొందురు, అపుప్డు నీ పక్షమున నునన్వారందరు ధైరయ్ము తెచుచ్కొందురని చెపెప్ను. 

యిరిమ్యా 5:8 => బాగుగా బలిసిన గుఱఱ్ములవలె పర్తివాడును ఇటు అటు తిరుగుచు తన 

పొరుగువాని భారయ్వెంబడి సకిలించును 

యిరిమ్యా 5:9 => అటిట్ కారయ్ములనుబటిట్ నేను దండింపకుందునా? అటిట్ జనముమీద నా కోపము 

తీరుచ్కొనకుందునా? ఇదే యెహోవా వాకుక్. 
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యెహెజేక్లు 22:11 => ఒకడు తన పొరుగువాని భారయ్ను కూడి హేయకిర్యలు చేయును, 

మరియొకడు కామాతురుడై తన కోడలిని అపవితర్పరచును, నీలో జనులు తండిర్ కుమారెత్యగు తమ 

సహోదరిని చెరుపుదురు. 

మలాకీ 3:5 => తీరుప్ తీరుచ్టకై నేను మీయొదద్కు రాగా, చిలల్ంగివాండర్ మీదను వయ్భిచారుల మీదను 

అపర్మాణికుల మీదను, నాకు భయపడక వారి కూలి విషయములో కూలివారిని విధవరాండర్ను 

తండిర్లేనివారిని బాధపెటిట్ పరదేశులకు అనాయ్యము చేయువారి మీదను దృఢముగా సాక్షయ్ము 

పలుకుదునని సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డు. 

ఆదికాండము 20:4 => అయితే అబీమెలెకు ఆమెతో పోలేదు గనుక అతడు పర్భువా ఇటిట్ నీతిగల 

జనమును హతము చేయుదువా? 

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

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

ఆదికాండము 20:6 => అందుకు దేవుడు అవును, యధారథ్హృదయముతో దీని చేసితివని 

నేనెరుగుదును; మరియు నీవు నాకు విరోధముగా పాపము చేయకుండ నేను నినున్ అడ డ్గించితిని; 

అందుకే నేను నినున్ ఆమెను ముటట్నియయ్లేదు 

ఆదికాండము 20:7 => కాబటిట్ ఆ మనుషుయ్ని భారయ్ను తిరిగి అతని కపప్గించుము; అతడు పర్వకత్, 

అతడు నీ కొరకు పార్రథ్నచేయును, నీవు బర్దుకుదువు. నీవు ఆమెను అతని కపప్గించనియెడల నీవును 

నీవారందరును నిశచ్యముగా చచెచ్దరని తెలిసికొనుమని సవ్పన్మందు అతనితో చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 26:10 => అందుకు అబీమెలెకు నీవు మాకు చేసిన యీ పని యేమి? ఈ జనులలో 

ఎవడైన ఆమెతో నిరభ్యముగా శయనించవచుచ్నే. అపుప్డు నీవు మామీదికి పాతకము తెచిచ్పెటుట్ 

వాడవు గదా అనెను. 

ఆదికాండము 26:11 => అబీమెలెకు ఈ మనుషుయ్ని జోలికైనను ఇతని భారయ్ జోలికైనను వెళుల్వాడు 

నిశచ్యముగా మరణశిక్ష పొందునని తన పర్జలకందరికి ఆజాఞ్పింపగా 

1 కొరిందీయులకు 7:1 => మీరు వార్సిన వాటి విషయము: సతరీని ముటట్కుండుట పురుషునికి మేలు. 
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ఆదికాండము 12:15 => ఫరో యొకక్ అధిపతులు ఆమెను చూచి ఫరో యెదుట ఆమెను పొగడిరి 

గనుక ఆ సతరీ ఫరో యింటికి తేబడెను. 

ఆదికాండము 39:8 => అయితే అతడు ఒపప్క నా యజమానుడు తనకు కలిగినదంతయు 

నాచేతికపప్గించెను గదా, నా వశమున తన యింటిలో ఏమి ఉనన్దో అతడెరుగడు; ఈ యింటిలో 

నాకంటె పైవాడు ఎవడును లేడు. 

ఆదికాండము 39:9 => నీవు అతని భారయ్వైనందున నినున్ తపప్ మరి దేనిని నా కపప్గింపక 

యుండలేదు. కాబటిట్ నేనెటుల్ ఇంత ఘోరమైన దుషాక్రయ్ము చేసి దేవునికి విరోధముగా పాపము కటుట్ 

కొందునని తన యజమానుని భారయ్తో అనెను. 

లేవీయకాండము 18:20 => నీ పొరుగువాని భారయ్యందు నీ వీరయ్సఖ్లనముచేసి ఆమెవలన 

అపవితర్త కలుగజేసికొనకూడదు. 

రూతు 2:9 => వారు కోయు చేను కనిపెటిట్ వారిని వెంబడించుము, నినున్ ముటట్కూడదని 

యౌవనసుథ్లకు ఆజాఞ్పించియునాన్ను, నీకు దాహమగునపుప్డు కుండలయొదద్కు పోయి పనివారు 

చేదిన నీళుల్ తార్గుమని చెపెప్ను. 

యోబు 31:11 => అది దుషాక్మకారయ్ము అది నాయ్యాధిపతులచేత శిక్ష నొందతగిన నేరము 

సామెతలు 5:9 => వెళి ల్నయెడల పరులకు నీ యౌవనబలమును కూర్రులకు నీ జీవితకాలమును 

ఇచిచ్వేతువు 

వచనము 33 

వాడు దెబబ్లకును అవమానమునకును పాతుర్డగును వానికి కలుగు అపకీరిత్ యెనన్టికిని తొలగిపోదు. 

నిరగ్మకాండము 22:7 => ఒకడు సొమమ్యినను సామానైనను జాగర్తత్పెటుట్టకు తన పొరుగువానికి 

అపప్గించినపుప్డు అది ఆ మనుషుయ్ని యింట నుండి దొంగిలింపబడి ఆ దొంగ దొరికినయెడల వాడు 

దానికి రెండంతలు అచుచ్కొనవలెను; 

లేవీయకాండము 6:5 => ఆ మూలధనము నిచుచ్కొని, దానితో దానిలో అయిదవ వంతును తాను 

అపరాధపరిహారారథ్బలి అరిప్ంచు దినమున సొతుత్దారునికి ఇచుచ్కొనవలెను. 
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సామెతలు 30:9 => ఎకుక్వైనయెడల నేను కడుపు నిండినవాడనై నినున్ విసరిజ్ంచి యెహోవా 

యెవడని అందునేమో లేక బీదనై దొంగిలి నా దేవుని నామమును దూషింతునేమో.  

యిరిమ్యా 2:26 => దొరికిన దొంగ సిగుగ్పడునటుల్ ఇశార్యేలు కుటుంబము వారు సిగుగ్పడుదురు 

నీవు మా తండిర్వని మార్నుతోను నీవే ననున్ పుటిట్ంచితివని రాతితోను చెపుప్చు, వారును వారి 

రాజులును వారి అధిపతులును వారి యాజకులును వారి పర్వకత్లును అవమానము నొందుదురు. 

వచనము 34 

భరత్కు పుటుట్ రోషము మహా రౌదర్ము గలది పర్తికారము చేయు కాలమందు అటిట్వాడు కనికరపడడు. 

నిరగ్మకాండము 22:1 => ఒకడు ఎదుద్నైనను గొఱఱ్నైనను దొంగిలించి దాని అమిమ్నను చంపినను ఆ 

యెదుద్కు పర్తిగా అయిదు ఎదుద్లను ఆ గొఱఱ్కు పర్తిగా నాలుగు గొఱఱ్లను ఇయయ్వలెను. 

నిరగ్మకాండము 22:3 => సూరుయ్డు ఉదయించిన తరువాత వాని కొటిట్నయెడల వానికి 

రకాత్పరాధముండును; వాడు సరిగా సొముమ్ మరల చెలిల్ంపవలెను. వానికేమియు లేకపోయినయెడల 

వాడు దొంగతనము చేసినందున అమమ్బడవలెను. 

నిరగ్మకాండము 22:4 => వాడు దొంగిలినది ఎదద్యినను గాడిదయైనను గొఱఱ్యైనను సరే అది 

పార్ణముతో వానియొదద్ దొరికినయెడల రెండంతలు చెలిల్ంపవలెను. 

2 సమూయేలు 12:6 => వాడు కనికరము లేక యీ కారయ్ము చేసెను గనుక ఆ గొఱఱ్పిలల్కు పర్తిగా 

నాలుగు గొఱఱ్పిలల్ల నియయ్వలెనని నాతానుతో అనెను.  

యోబు 20:18 => దేనికొరకు వారు పర్యాసపడి సంపాదించియుండిరో దానిని వారు అనుభవింపక 

మరల అపప్గించెదరు వారు సంపాదించిన ఆసిత్కొలది వారికి సంతోషముండదు 

లూకా 19:8 => జకక్యయ్ నిలువబడి ఇదిగో పర్భువా, నా ఆసిత్లో సగము బీదలకిచుచ్చునాన్ను; 

నేనెవనియొదద్నైనను అనాయ్యముగా దేనినైనను తీసికొనినయెడల అతనికి నాలుగంతలు మరల 

చెలిల్ంతునని పర్భువుతో చెపెప్ను. 

మతత్యి 18:25 => అపుప్ తీరుచ్టకు వానియొదద్ ఏమియు లేనందున, వాని యజమానుడు వానిని, 

వాని భారయ్ను, పిలల్లను వానికి కలిగినది యావతుత్ను అమిమ్, అపుప్ తీరచ్వలెనని ఆజాఞ్పించెను. 
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ఆదికాండము 4:15 => అందుకు యెహోవా అతనితో కాబటిట్ యెవడైనను కయీనును చంపినయెడల 

వానికి పర్తిదండన యేడంతలు కలుగుననెను. మరియు ఎవడైనను కయీనును కనుగొని అతనిని 

చంపకయుండునటుల్ యెహోవా అతనికి ఒక గురుతు వేసెను 

నిరగ్మకాండము 22:7 => ఒకడు సొమమ్యినను సామానైనను జాగర్తత్పెటుట్టకు తన పొరుగువానికి 

అపప్గించినపుప్డు అది ఆ మనుషుయ్ని యింట నుండి దొంగిలింపబడి ఆ దొంగ దొరికినయెడల వాడు 

దానికి రెండంతలు అచుచ్కొనవలెను; 

లేవీయకాండము 6:5 => ఆ మూలధనము నిచుచ్కొని, దానితో దానిలో అయిదవ వంతును తాను 

అపరాధపరిహారారథ్బలి అరిప్ంచు దినమున సొతుత్దారునికి ఇచుచ్కొనవలెను. 

యోబు 20:10 => వారి సంతతివారు దరిదుర్ల దయను వెదకెదరు వారిచేతులు వారి ఆసిత్ని తిరిగి 

అపప్గించును. 

సామెతలు 8:21 => ననున్ పేర్మించువారిని ఆసిత్కరత్లుగా చేయుదును వారి నిధులను నింపుదును. 

సామెతలు 30:9 => ఎకుక్వైనయెడల నేను కడుపు నిండినవాడనై నినున్ విసరిజ్ంచి యెహోవా 

యెవడని అందునేమో లేక బీదనై దొంగిలి నా దేవుని నామమును దూషింతునేమో.  

పరమగీతము 8:7 => అగాధసముదర్ జలము పేర్మను ఆరప్జాలదు నదీ పర్వాహములు దాని 

ముంచివేయజాలవు పేర్మకై యొకడు తన సావ్సథ్య్మంత ఇచిచ్నను తిరసాక్రముతో అతడు 

తోర్సివేయబడును.  

యిరిమ్యా 2:26 => దొరికిన దొంగ సిగుగ్పడునటుల్ ఇశార్యేలు కుటుంబము వారు సిగుగ్పడుదురు 

నీవు మా తండిర్వని మార్నుతోను నీవే ననున్ పుటిట్ంచితివని రాతితోను చెపుప్చు, వారును వారి 

రాజులును వారి అధిపతులును వారి యాజకులును వారి పర్వకత్లును అవమానము నొందుదురు. 

వచనము 35 

పార్యశిచ్తత్మేమైన నీవు చేసినను వాడు లక్షయ్పెటట్డు ఎంత గొపప్ బహుమానములు నీవిచిచ్నను వాడు 

ఒపుప్కొనడు. 

సామెతలు 7:7 => యౌవనుల మధయ్ను బుదిధ్లేని పడుచువాడొకడు నాకు కనబడెను. 
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ఆదికాండము 39:9 => నీవు అతని భారయ్వైనందున నినున్ తపప్ మరి దేనిని నా కపప్గింపక 

యుండలేదు. కాబటిట్ నేనెటుల్ ఇంత ఘోరమైన దుషాక్రయ్ము చేసి దేవునికి విరోధముగా పాపము కటుట్ 

కొందునని తన యజమానుని భారయ్తో అనెను. 

ఆదికాండము 39:10 => దినదినము ఆమె యోసేపుతో మాటలాడుచుండెను గాని అతడు ఆమెతో 

శయనించుటకైనను ఆమెతో నుండుటకైనను ఆమె మాట వినన్వాడు కాడు. 

ఆదికాండము 41:39 => మరియు ఫరో దేవుడు ఇదంతయు నీకు తెలియపరచెను గనుక నీవలె 

వివేకజాఞ్నములు గలవారెవరును లేరు. 

పర్సంగి 7:25 => వివేచించుటకును పరిశోధించుటకును , జాఞ్నాభాయ్సము చేయుటకై 

సంగతులయొకక్ హేతువులను తెలిసికొనుటకును, భకిత్హీనత బుదిధ్హీనత అనియు బుదిధ్హీనత 

వెఱి ఱ్తనమనియు గర్హించుటకును, రూఢి చేసికొని నా మనసుస్ నిలిపితిని. 

పర్సంగి 7:26 => మరణముకంటె ఎకుక్వ దుఃఖము కలిగించునది ఒకటి నాకు కనబడెను; అది 

వలల వంటిదై, ఉరులవంటి మనసుస్ను బంధకములవంటి చేతులును కలిగిన సతరీ; దేవుని దృషిట్కి 

మంచివారైనవారు దానిని తపిప్ంచుకొందురు గాని పాపాతుమ్లు దానివలన పటట్బడుదురు. 

యిరిమ్యా 5:8 => బాగుగా బలిసిన గుఱఱ్ములవలె పర్తివాడును ఇటు అటు తిరుగుచు తన 

పొరుగువాని భారయ్వెంబడి సకిలించును 

యిరిమ్యా 5:21 => కనున్లుండియు చూడకయు చెవులుండియు వినకయు నునన్ వివేకములేని 

మూఢులారా, ఈ మాట వినుడి. 

రోమీయులకు 1:22 => వారి అవివేకహృదయము అంధకారమయమాయెను; తాము జాఞ్నులమని 

చెపుప్కొనుచు బుదిధ్హీనులైరి. 

రోమీయులకు 1:23 => వారు అక్షయుడగు దేవుని మహిమను క్షయమగు మనుషుయ్ల యొకక్యు, 

పకుష్ల యొకక్యు, చతుషాప్ద జంతువుల యొకక్యు, పురుగుల యొకక్యు, పర్తిమాసవ్రూపముగా 

మారిచ్రి. 

రోమీయులకు 1:24 => ఈ హేతువుచేత వారు తమ హృదయముల దురాశలను అనుసరించి, తమ 

శరీరములను పరసప్రము అవమానపరచుకొనునటుల్ దేవుడు వారిని అపవితర్తకు అపప్గించెను. 
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హోషేయ 4:11 => వయ్భిచార కిర్యలు చేయుటచేతను దార్కాష్రసము పానము చేయుటచేతను 

మదయ్పానముచేతను వారు మతిచెడిరి. 

హోషేయ 4:12 => నా జనులు తాము పెటుట్కొనిన కఱఱ్యొదద్ విచారణ చేయుదురు, తమచేతికఱఱ్ 

వారికి సంగతి తెలియజేయును, వయ్భిచారమనసుస్ వారిని తోర్వ తపిప్ంపగా వారు తమ దేవుని 

విసరిజ్ంచి వయ్భిచరింతురు. 

సామెతలు 2:18 => దాని యిలుల్ మృతుయ్వునొదద్కు దారితీయును అది నడచు తోర్వలు పేర్తలయొదద్కు 

చేరును 

సామెతలు 2:19 => దానియొదద్కు పోవువారిలో ఎవరును తిరిగి రారు జీవమారగ్ములు వారికి 

దకక్వు. నా మాటలు వినినయెడల 

సామెతలు 5:22 => దుషు ట్ని దోషములు వానిని చికుక్లబెటుట్ను వాడు తన పాపపాశములవలన 

బంధింపబడును. 

సామెతలు 5:23 => శిక్ష లేకయే అటిట్వాడు నాశనమగును అతిమూరు ఖ్డై వాడు తోర్వ తపిప్పోవును. 

సామెతలు 7:22 => వెంటనే పశువు వధకు పోవునటుల్ను పరులచే జికిక్నవాడు సంకెళల్లోనికి 

పోవునటుల్ను 

సామెతలు 7:23 => తనకు పార్ణహానికరమైనదని యెరుగక ఉరియొదద్కు పకిష్ తవ్రపడునటుల్ను వాని 

గుండెను అంబు చీలుచ్వరకు వాడు దానివెంట పోయెను. 

సామెతలు 8 :36 => ననున్ కనుగొననివాడు తనకే హాని చేసికొనును నాయందు 

అసహయ్పడువారందరు మరణమును సేన్హించుదురు. 

సామెతలు 9:16 => జాఞ్నము లేనివాడా, ఇకక్డికి రమమ్ని వారిని పిలుచును.  

సామెతలు 9:17 => అది తెలివిలేని వాడొకడు వచుచ్ట చూచి దొంగిలించిన నీళుల్ తీపి చాటున తినిన 

భోజనము రుచి అని చెపుప్ను. 

సామెతలు 9:18 => అయితే అచచ్ట పేర్తలునాన్రనియు దాని ఇంటికి వెళుల్వారు పాతాళకూపములో 

ఉనాన్రనియు వారికి ఎంతమాతర్మును తెలియలేదు. 
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యెహెజేక్లు 18:31 => మీరు జరిగించిన అకర్మ కిర్యలనిన్టిని విడిచి నూతన హృదయమును 

నూతన బుదిద్యు తెచుచ్కొనుడి. ఇశార్యేలీయులారా, మీరెందుకు మరణమునొందుదురు? ఇదే 

పర్భువగు యెహోవా వాకుక్. 

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

చేసికొనుచునాన్వు. 

హెబీర్యులకు 13:4 => వివాహము అనిన్ విషయములలో ఘనమైనదిగాను, పానుపు 

నిషక్లమ్షమైనదిగాను ఉండవలెను; వేశాయ్సంగులకును వయ్భిచారులకును దేవుడు తీరుప్ తీరుచ్ను. 

ఆదికాండము 39:8 => అయితే అతడు ఒపప్క నా యజమానుడు తనకు కలిగినదంతయు 

నాచేతికపప్గించెను గదా, నా వశమున తన యింటిలో ఏమి ఉనన్దో అతడెరుగడు; ఈ యింటిలో 

నాకంటె పైవాడు ఎవడును లేడు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 5:18 => వయ్భిచరింపకూడదు. 

2 సమూయేలు 12:10 => నీవు ననున్ లక్షయ్ము చేయక హితీత్యుడగు ఊరియా భారయ్ను నీకు 

భారయ్యగునటుల్ తీసికొనినందున నీ యింటివారికి సదాకాలము యుదధ్ము కలుగును. 

యోబు 24:15 => వయ్భిచారి ఏ కనైన్నను ననున్ చూడదనుకొని తన ముఖమునకు ముసుకు వేసికొని 

సందె చీకటికొరకు కనిపెటుట్ను. 

యోబు 34:10 => విజాఞ్నముగల మనుషుయ్లారా, నా మాట ఆలకించుడి దేవుడు అనాయ్యము 

చేయుట అసంభవము. సరవ్శకుత్డు దుషాక్రయ్ము చేయుట అసంభవము  

సామెతలు 9:4 => జాఞ్నము లేనివాడా, ఇకక్డికి రమమ్ని పర్కటించుచునన్ది. తెలివి లేనివారితో అది 

ఇటల్నుచునన్ది 

సామెతలు 10:13 => వివేకుని పెదవులయందు జాఞ్నము కనబడును బుదిధ్హీనుని వీపునకు బెతత్మే 

తగును. 

సామెతలు 12:11 => తన భూమిని సేదయ్పరచుకొనువానికి ఆహారము సమృదిధ్గా కలుగును 

వయ్రథ్మైనవాటిని అనుసరించువాడు బుదిధ్లేనివాడు. 
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సామెతలు 29:24 => దొంగతో పాలుకూడువాడు తనకుతానే పగవాడు అటిట్వాడు ఒటుట్ పెటిట్నను 

సంగతి చెపప్డు. 

హోషేయ 7:11 => ఎఫార్యిము బుదిధ్లేని పిరికి గుండెగల గువవ్యాయెను; వారు ఐగుపీత్యులను 

పిలుచుకొందురు. అషూష్రీయులయొదద్కు పోవుదురు. 

మతత్యి 5:27 => వయ్భిచారము చేయవదద్ని చెపప్బడిన మాట మీరు వినాన్రుగదా; 
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వచనము 1 

నా కుమారుడా, నా మాటలను మనసుస్న నుంచుకొనుము నా ఆజఞ్లను నీయొదద్ దాచిపెటుట్కొనుము.  

సామెతలు 5:9 => వెళి ల్నయెడల పరులకు నీ యౌవనబలమును కూర్రులకు నీ జీవితకాలమును 

ఇచిచ్వేతువు 

సామెతలు 5:10 => నీ ఆసిత్వలన పరులు తృపిత్పొందుదురు నీ కషాట్రిజ్తము అనుయ్ల యిలుల్ చేరును. 

సామెతలు 5:11 => తుదకు నీ మాంసమును నీ శరీరమును కీష్ణించినపుప్డు 

నాయ్యాధిపతులు 16:19 => ఆమె తన తొడమీద అతని నిదర్బుచిచ్, ఒక మనుషుయ్ని పిలిపించి 

వానిచేత అతని తలమీది యేడు జడలను కౌష్రము చేయించి అతని బాధించుటకు మొదలుపెటెట్ను. 

అపుప్డు అతనిలోనుండి బలము తొలగిపోయెను. 

నాయ్యాధిపతులు 16:20 => ఆమె సమోస్నూ, ఫిలిషీత్యులు నీమీద పడుచునాన్రనగా అతడు 

నిదర్మేలుకొని యెపప్టియటుల్ నేను బయలుదేరి విడజిముమ్కొందుననుకొనెను. అయితే యెహోవా 

తనను ఎడబాసెనని అతనికి తెలియలేదు. 

నాయ్యాధిపతులు 16:21 => అపుప్డు ఫిలిషీత్యులు అతని పటుట్కొని అతని కనున్లను ఊడదీసి 

గాజాకు అతని తీసికొనివచిచ్ యితత్డి సంకెళల్చేత అతని బంధించిరి. 

కీరత్నలు 38:1 => యెహోవా, కోపోదేర్కముచేత ననున్ గదిద్ంపకుము. నీ ఉగర్తచేత ననున్ 

శికిష్ంపకుము. 

కీరత్నలు 38:2 => నీ బాణములు నాలో గటిట్గా నాటియునన్వి. నీ చెయియ్ నామీద భారముగా నునన్ది. 

కీరత్నలు 38:3 => నీ కోపాగిన్వలన ఆరోగయ్ము నా శరీరమును విడిచిపోయెను నా పాపమునుబటిట్ 

నా యెముకలలో సవ్సథ్తలేదు. 

కీరత్నలు 38:4 => నా దోషములు నా తలమీదుగా పొరిల్పోయినవి నేను మోయలేని బరువువలె అవి 

నామీద మోపబడియునన్వి. 

కీరత్నలు 38:5 => నా మూరఖ్తవలన గలిగిన నా గాయములు దురావ్సనగలవై సర్వించుచునన్వి. 
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కీరత్నలు 38:6 => నేను శర్మచేత మికిక్లి కుర్ంగియునాన్ను దినమెలల్ దుఃఖాకార్ంతుడనై 

సంచరించుచునాన్ను. 

కీరత్నలు 38:7 => నా నడుము తాపముతో నిండియునన్ది నా శరీరములో ఆరోగయ్ము లేదు. 

కీరత్నలు 38:8 => నేను సొమమ్సిలిల్ బహుగా నలిగియునాన్ను నా మనోవేదననుబటిట్ కేకలు 

వేయుచునాన్ను 

కీరత్నలు 51:8 => ఉతాస్హ సంతోషములు నాకు వినిపింపుము అపుప్డు నీవు విరిచిన యెముకలు 

హరిష్ంచును. 

ఆదికాండము 49:4 => నీళల్వలె చంచలుడవై నీవు అతిశయము పొందవు నీ తండిర్ మంచముమీది 

కెకిక్తివి దానిని అపవితర్ము చేసితివి అతడు నా మంచముమీది కెకెక్ను.  

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

యెరూషలేమును సిథ్రపరచుటకును, అతని దేవుడైన యెహోవా యెరూషలేమునందు దావీదునకు 

దీపముగా అతని ఉండనిచెచ్ను. 

నెహెమాయ్ 13:26 => ఇటిట్ కారయ్ములు జరిగించి ఇశార్యేలీయుల రాజైన సొలొమోను పాపము 

చేయలేదా? అనేక జనములలో అతనివంటి రాజు లేకపోయినను, అతడు తన దేవునిచేత 

పేర్మింపబడినవాడై ఇశార్యేలీయులందరిమీద రాజుగా నియమింపబడినను, అనయ్సతరీలు అతనిచేత 

సహా పాపము చేయించలేదా? 

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

అతికర్మములను తుడిచివేయుము  

మతత్యి 1:6 => యెషష్యి రాజైన దావీదును కనెను. ఊరియా భారయ్గా నుండిన ఆమెయందు 

దావీదు సొలొమోనును కనెను. 

ఆదికాండము 38:23 => యూదా మనలను అపహాసయ్ము చేసెదరేమో; ఆమె వాటిని 

ఉంచుకొననిముమ్; ఇదిగో నేను ఈ మేకపిలల్ను పంపితిని, ఆమె నీకు కనబడలేదు అనెను. 
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ఆదికాండము 39:8 => అయితే అతడు ఒపప్క నా యజమానుడు తనకు కలిగినదంతయు 

నాచేతికపప్గించెను గదా, నా వశమున తన యింటిలో ఏమి ఉనన్దో అతడెరుగడు; ఈ యింటిలో 

నాకంటె పైవాడు ఎవడును లేడు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 5:18 => వయ్భిచరింపకూడదు. 

2 సమూయేలు 12:10 => నీవు ననున్ లక్షయ్ము చేయక హితీత్యుడగు ఊరియా భారయ్ను నీకు 

భారయ్యగునటుల్ తీసికొనినందున నీ యింటివారికి సదాకాలము యుదధ్ము కలుగును. 

సామెతలు 7:26 => అది గాయపరచి పడదోర్సినవారు అనేకులు అది చంపినవారు 

లెకక్లేనంతమంది 

వచనము 2 

నా ఆజఞ్లను నీవు మనసుస్న నుంచుకొనినయెడల నీ కనుపాపవలె నా ఉపదేశమును కాపాడినయెడల 

నీవు బర్దుకుదువు. 

సామెతలు 27:4 => కోర్ధము కూర్రమైనది కోపము వరదవలె పొరుల్నది. రోషము ఎదుట ఎవడు 

నిలువగలడు? 

సంఖాయ్కాండము 5:14 => వాని మనసుస్లో రోషము పుటిట్ అపవితర్పరచబడిన తన భారయ్మీద 

కోపపడినయెడల, లేక వాని మనసుస్లో రోషముపుటిట్ అపవితర్పరచబడని తన భారయ్మీద 

కోపపడినయెడల,  

సంఖాయ్కాండము 25:11 => వారి మధయ్ను నేను ఓరవ్లేనిదానిని తాను ఓరవ్లేకపోవుటవలన 

ఇశార్యేలీయులమీదనుండి నా కోపము మళి ల్ంచెను గనుక నేను ఓరవ్లేకయుండియు 

ఇశార్యేలీయులను నశింపజేయలేదు. 

నాయ్యాధిపతులు 19:29 => అతడు తన యింటికి వచిచ్నపుప్డు కతిత్ పటుట్కొని తన ఉపపతిన్ని 

తీసికొని, ఆమెను ఆమె కీళల్ పర్కారము పండెర్ండు ముకక్లుగా కోసి, ఇశార్యేలీయుల దికుక్లనిన్టికి ఆ 

ముకక్లను పంపెను.  
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నాయ్యాధిపతులు 19:30 => అపుప్డు దాని చూచినవారందరు, ఇశార్యేలీయులు ఐగుపుత్దేశములో 

నుండి వచిచ్న దినము మొదలుకొని నేటివరకు ఈలాటిపని జరుగుటయైనను వినబడుటయైనను లేదు; 

మీరు ఇది మనసుస్కు తెచుచ్కొని దీనినిబటిట్ ఆలోచనచేసి దీనినిగూరిచ్ మాటలాడుడని ఒకరితో నొకరు 

చెపుప్కొనిరి. 

పరమగీతము 8:6 => పేర్మ మరణమంత బలవంతమైనది ఈరష్య్ పాతాళమంత కఠోరమైనది దాని 

జావ్లలు అగిన్జావ్లా సమములు అది యెహోవా పుటిట్ంచు జావ్ల నీ హృదయముమీద ననున్ 

నామాక్షరముగా ఉంచుము నీ భుజమునకు నామాక్షరముగా ననున్ంచుము.  

1 కొరిందీయులకు 10:22 => పర్భువునకు రోషము పుటిట్ంచెదమా? ఆయన కంటె మనము 

బలవంతులమా? 

ఆదికాండము 34:25 => మూడవ దినమున వారు బాధపడుచుండగా యాకోబు కుమారులలో 

నిదద్రు, అనగా దీనా సహోదరులైన షిమోయ్నును లేవియు, తమ కతుత్లుచేతపటుట్కొని యెవరికి 

తెలియకుండ ఆ ఊరిమీద పడి పర్తి పురుషుని చంపిరి. 

ఆదికాండము 34:31 => అందుకు వారు వేశయ్యెడల జరిగించినటుల్ మా సహోదరియెడల పర్వరిత్ంప 

వచుచ్నా అనిరి. 

ఆదికాండము 39:19 => కాబటిట్ అతని యజమానుడు ఇటుల్ నీ దాసుడు ననున్ చేసెనని తన భారయ్ 

తనతో చెపిప్న మాటలు వినన్పుప్డు కోపముతో మండిపడి 

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

ననున్ దేవ్షించువారి విషయములో మూడు నాలుగు తరముల వరకు, తండుర్ల దోషమును 

కుమారులమీదికి రపిప్ంచుచు 

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

మీలోనుండినయెడల నిశచ్యముగా యెహోవా కోపమును ఓరవ్మియు ఆ మనుషుయ్నిమీద 

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

ఆకాశము కిర్ందనుండకుండ తుడిచివేయును. 

2 సమూయేలు 11:5 => ఆ సతరీ గరభ్వతియై నేను గరభ్వతినైతినని దావీదునకు వరత్మానము పంపగా 
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యెషయా 13:17 => వారిమీద పడుటకు నేను మాదీయులను రేపెదను వీరు వెండిని 

లక్షయ్ముచేయరు సువరణ్ముకూడ వారికి రమయ్మైనది కాదు 

యెహెజేక్లు 23:25 => ఉగర్తతో వారు నినున్ శికిష్ంచునటుల్ నా రోషము నీకు చూపుదును, నీ 

చెవులను నీ ముకుక్ను వారు తెగగోయుదురు, నీలో శేషించినవారు ఖడగ్ముచేత కూలుదురు, నీ 

కుమారులను నీ కుమారెత్లను వారు పటుట్కొందురు, నీలో శేషించినవారు అగిన్చేత దహింపబడుదురు.  

వచనము 3 

నీ వేర్ళల్కు వాటిని కటుట్కొనుము నీ హృదయమను పలకమీద వాటిని వార్సికొనుము 

సామెతలు 4:3 => నా తండిర్కి నేను కుమారుడుగా నుంటిని నా తలిల్ దృషిట్కి నేను సుకుమారుడనైన 

యేక కుమారుడనై యుంటిని. 

సామెతలు 7:13 => అది వానిని పటుట్కొని ముదుద్పెటుట్కొనెను సిగుగ్మాలిన ముఖము పెటుట్కొని 

యిటల్నెను 

సామెతలు 8:25 => పరవ్తములు సాథ్పింపబడకమునుపు కొండలు పుటట్కమునుపు 

2 రాజులు 5:1 => సిరియా రాజు సైనాయ్ధిపతియైన నయమాను అను నొకడుండెను. అతనిచేత 

యెహోవాయే సిరియా దేశమునకు జయము కలుగజేసియుండెను గనుక అతడు తన యజమానుని 

దృషిట్కి ఘనుడై దయపొందినవాడాయెను. అతడు మహా పరాకర్మశాలియై యుండెను గాని అతడు కుషఠ్ 

రోగి. 

యెషయా 2:9 => అలుప్లు అణగదొర్కక్బడుదురు ఘనులు తగిగ్ంపబడుదురు కాబటిట్ వారిని 

క్షమింపకుము. 

మలాకీ 2:9 => నా మారగ్ములను అనుసరింపక ధరమ్శాసత్రమునుబటిట్ విమరిశ్ంచుటలో మీరు 

పక్షపాతులు గనుక జనులందరి దృషిట్కి మిముమ్ను తృణీకరింపదగిన వారినిగాను నీచులనుగాను 

చేసియునాన్ను అని సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డు. 
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ఆదికాండము 32:20 => మీరు ఇదిగో నీ సేవకుడైన యాకోబు మా వెనుక వచుచ్చునాన్డని 

చెపప్వలెననియు రెండవవానికిని మూడవవానికిని మందల వెంబడి వెళి ల్న వారికందరికిని 

ఆజాఞ్పించెను. 

ఆదికాండము 34:25 => మూడవ దినమున వారు బాధపడుచుండగా యాకోబు కుమారులలో 

నిదద్రు, అనగా దీనా సహోదరులైన షిమోయ్నును లేవియు, తమ కతుత్లుచేతపటుట్కొని యెవరికి 

తెలియకుండ ఆ ఊరిమీద పడి పర్తి పురుషుని చంపిరి. 

ఆదికాండము 39:19 => కాబటిట్ అతని యజమానుడు ఇటుల్ నీ దాసుడు ననున్ చేసెనని తన భారయ్ 

తనతో చెపిప్న మాటలు వినన్పుప్డు కోపముతో మండిపడి 

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

ననున్ దేవ్షించువారి విషయములో మూడు నాలుగు తరముల వరకు, తండుర్ల దోషమును 

కుమారులమీదికి రపిప్ంచుచు 

లేవీయకాండము 15:20 => ఆమె కడగా ఉనన్పుప్డు ఆమె దేనిమీద పండుకొనునో అది 

అపవితర్మగును; ఆమె దేనిమీద కూరుచ్ండునో అది అపవితర్మగును. 

1 రాజులు 20:39 => రాజు వచుచ్ట చూచి బిగగ్రగా రాజుతో ఈలాగు మనవి చేసికొనెను నీ 

దాసుడనైన నేను యుదధ్ములోనికి పోయియుండగా ఇదిగో ఒకడు ఇటు తిరిగి ఒక మనుషుయ్ని 

నాయొదద్కు తోడుకొని వచిచ్ యీ మనుషుయ్ని కనిపెటుట్ము; ఏ విధముగానైనను వాడు తపిప్ంచుకొని 

పోయినయెడల వాని పార్ణమునకు మారుగా నీ పార్ణము పోవును; లేదా నీవు రెండు మణుగుల 

వెండిని ఇయయ్వలెననెను. 

సామెతలు 5:10 => నీ ఆసిత్వలన పరులు తృపిత్పొందుదురు నీ కషాట్రిజ్తము అనుయ్ల యిలుల్ చేరును. 

సామెతలు 13:8 => ఒకని పార్ణమునకు వాని ఐశవ్రయ్ము పార్యశిచ్తత్ము చేయును దరిదుర్డు 

బెదరింపు మాటలు వినడు. 

పరమగీతము 8:7 => అగాధసముదర్ జలము పేర్మను ఆరప్జాలదు నదీ పర్వాహములు దాని 

ముంచివేయజాలవు పేర్మకై యొకడు తన సావ్సథ్య్మంత ఇచిచ్నను తిరసాక్రముతో అతడు 

తోర్సివేయబడును.  
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యెషయా 13:17 => వారిమీద పడుటకు నేను మాదీయులను రేపెదను వీరు వెండిని 

లక్షయ్ముచేయరు సువరణ్ముకూడ వారికి రమయ్మైనది కాదు 

వచనము 4 

జాఞ్నముతో నీవు నాకు అకక్వనియు తెలివితో నీవు నాకు చెలికతెత్వనియు చెపుప్ము. 

సామెతలు 1:8 => నా కుమారుడా, నీ తండిర్ ఉపదేశము ఆలకింపుము నీ తలిల్ చెపుప్ బోధను 

తోర్సివేయకుము. 

సామెతలు 3:1 => నా కుమారుడా, నా ఉపదేశమును మరువకుము నా ఆజఞ్లను 

హృదయపూరవ్కముగా గైకొనుము. 

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

మనసుస్తో వాకయ్ము విని దానిని అవలంబించి ఓపికతో ఫలించువారు. 

లూకా 11:28 => ఆయన అవునుగాని దేవుని వాకయ్ము విని దానిని గైకొనువారు మరి ధనుయ్లని 

చెపెప్ను. 

యోహాను 14:23 => యేసు ఒకడు ననున్ పేర్మించినయెడల వాడు నా మాట గైకొనును, అపుప్డు నా 

తండిర్ వానిని పేర్మించును, మేము వానియొదద్కు వచిచ్ వానియొదద్ నివాసము చేతుము. 

యోహాను 15:20 => దాసుడు తన యజమానునికంటె గొపప్వాడు కాడని నేను మీతో చెపిప్నమాట 

జాఞ్పకము చేసికొనుడి. లోకులు ననున్ హింసించినయెడల మిముమ్ను కూడ హింసింతురు; నా మాట 

గైకొనినయెడల మీ మాటకూడా గైకొందురు 

పర్కటన 1:3 => సమయము సమీపించినది గనుక ఈ పర్వచనవాకయ్ములు చదువువాడును, వాటిని 

విని యిందులో వార్యబడిన సంగతులను గైకొనువారును ధనుయ్లు.  

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

గర్ంథమందునన్ వాకయ్ములను గైకొనువారితోను సహదాసుడను; దేవునికే నమసాక్రము చేయుమని 

చెపెప్ను. 
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సామెతలు 2:1 => నా కుమారుడా, నీవు నా మాటలనంగీకరించి నా ఆజఞ్లను నీయొదద్ 

దాచుకొనినయెడల 

సామెతలు 2:2 => జాఞ్నమునకు నీ చెవియొగిగ్ హృదయపూరవ్కముగా వివేచన నభయ్సించినయెడల 

సామెతలు 2:3 => తెలివికై మొఱఱ్పెటిట్నయెడల వివేచనకై మనవిచేసినయెడల 

సామెతలు 2:4 => వెండిని వెదకినటుల్ దాని వెదకినయెడల దాచబడిన ధనమును వెదకినటుల్ దాని 

వెదకినయెడల 

సామెతలు 2:5 => యెహోవాయందు భయభకుత్లు కలిగియుండుట యెటిట్దో నీవు గర్హించెదవు 

దేవుని గూరిచ్న విజాఞ్నము నీకు లభించును. 

సామెతలు 2:6 => యెహోవాయే జాఞ్నమిచుచ్వాడు తెలివియు వివేచనయు ఆయన నోటనుండి 

వచుచ్ను. 

సామెతలు 2:7 => ఆయన యథారథ్వంతులను వరిధ్లల్జేయును యుకత్మారగ్ము తపప్క 

నడుచుకొనువారికి ఆయన కేడెముగా నునాన్డు. 

సామెతలు 10:14 => జాఞ్నులు జాఞ్నము సమకూరుచ్కొందురు మూఢుల నోరు అపుప్డే నాశనము 

చేయును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 11:28 => నేడు నేను మికాజాఞ్పించు మారగ్మును విడిచి మీరెరుగని యితర 

దేవతలను అనుసరించినయెడల శాపమును మీకు కలుగును. 

యోబు 22:22 => ఆయన నోటి ఉపదేశమును అవలంబించుము ఆయన మాటలను నీ 

హృదయములో ఉంచుకొనుము. 

ఆదికాండము 49:2 => యాకోబు కుమారులారా, కూడివచిచ్ ఆలకించుడి మీ తండిర్యైన 

ఇశార్యేలు మాట వినుడి. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 4:9 => అయితే నీవు జాగర్తత్పడుము; నీవు కనున్లార చూచినవాటిని 

మరువక యుండునటుల్ను , అవి నీ జీవితకాలమంతయు నీ హృదయములోనుండి 

తొలగిపోకుండునటుల్ను, నీ మనసుస్ను బహు జాగర్తత్గా కాపాడుకొనుము. నీ కుమారులకును నీ 

కుమారుల కుమారులకును వాటిని నేరిప్ 
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కీరత్నలు 90:12 => మాకు జాఞ్నహృదయము కలుగునటుల్గా చేయుము మా దినములు లెకిక్ంచుటకు 

మాకు నేరుప్ము. 

సామెతలు 4:20 => నా కుమారుడా, నా మాటలను ఆలకింపుము నా వాకయ్ములకు నీ చెవి 

యొగుగ్ము. 

సామెతలు 6:20 => నా కుమారుడా, నీ తండిర్ ఆజఞ్ను గైకొనుము నీ తలిల్ ఉపదేశమును 

తోర్సివేయకుము. 

యోహాను 5:38 => ఆయన ఎవరిని పంపెనో ఆయనను మీరు నమమ్లేదు గనుక మీలో ఆయన 

వాకయ్ము నిలిచియుండలేదు. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 2:11 => తన రాజయ్మునకును మహిమకును మిముమ్ను పిలుచుచునన్ 

దేవునికి తగినటుట్గా మీరు నడుచుకొనవలెనని మేము మీలో పర్తివానిని హెచచ్రించుచు, ధైరయ్పరచుచు 

సాక్షయ్మిచుచ్చు, 

హెబీర్యులకు 2:1 => కావున మనము వినిన సంగతులను విడిచిపెటిట్ కొటుట్కొని పోకుండునటుల్ 

వాటియందు మరి విశేష జాగర్తత్ కలిగియుండవలెను. 

వచనము 5 

అవి నీవు జార సతరీ యొదద్కు పోకుండను ఇచచ్కములాడు పర సతరీకి లోబడకుండను నినున్ కాపాడును. 

సామెతలు 4:13 => ఉపదేశమును విడిచిపెటట్క దాని గటిట్గా పటుట్కొనుము అది నీకు జీవము గనుక 

దాని పొందియుండుము 

లేవీయకాండము 18:5 => మీరు నాకటట్డలను నా విధులను ఆచరింపవలెను. వాటిని గైకొనువాడు 

వాటివలన బర్దుకును; నేను యెహోవాను. 

యెషయా 55:3 => చెవియొగిగ్ నాయొదద్కు రండి మీరు వినినయెడల మీరు బర్దుకుదురు నేను మీతో 

నితయ్నిబంధన చేసెదను దావీదునకు చూపిన శాశవ్తకృపను మీకు చూపుదును.  

యోహాను 12:49 => ఏలయనగా నా అంతట నేనే మాటలాడలేదు; నేను ఏమనవలెనో యేమి 

మాటలాడవలెనో దానినిగూరిచ్ ననున్ పంపిన తండిర్యే నాకాజఞ్ యిచిచ్యునాన్డు. 
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యోహాను 12:50 => మరియు ఆయన ఆజఞ్ నితయ్జీవమని నేనెరుగుదును గనుక నేను చెపుప్ 

సంగతులను తండిర్ నాతో చెపిప్నపర్కారము చెపుప్చునాన్ననెను. 

యోహాను 14:21 => నా ఆజఞ్లను అంగీకరించి వాటిని గైకొనువాడే ననున్ పేర్మించువాడు; ననున్ 

పేర్మించువాడు నా తండిర్వలన పేర్మింపబడును; నేనును వానిని పేర్మించి, వానికి ననున్ 

కనబరచుకొందునని చెపెప్ను. 

యోహాను 15:14 => నేను మీ కాజాఞ్పించువాటిని చేసినయెడల, మీరు నా సేన్హితులై యుందురు. 

1 యోహాను 2:3 => మరియు మనమాయన ఆజఞ్లను గైకొనినయెడల, దీనివలననే ఆయనను 

ఎరిగియునాన్మని తెలిసికొందుము. 

1 యోహాను 2:4 => ఆయనను ఎరిగియునాన్నని చెపుప్కొనుచు, ఆయన ఆజఞ్లను గైకొననివాడు 

అబదిధ్కుడు; వానిలో సతయ్ములేదు. 

1 యోహాను 5:1 => యేసే కీర్సత్యి యునాన్డని నముమ్ పర్తివాడును దేవుని మూలముగా 

పుటిట్యునాన్డు. పుటిట్ంచినవానిని పేర్మించు పర్తివాడును ఆయన మూలముగా పుటిట్నవానిని 

పేర్మించును. 

1 యోహాను 5:2 => మనము దేవుని పేర్మించుచు ఆయన ఆజఞ్లను నెరవేరుచ్వారమైతిమా దేవుని 

పిలల్లను పేర్మించుచునాన్మని దానివలననే యెరుగుదుము. 

1 యోహాను 5:3 => మనమాయన ఆజఞ్లను గైకొనుటయే. దేవుని పేర్మించుట; ఆయన ఆజఞ్లు 

భారమైనవి కావు. 

పర్కటన 22:14 => జీవవృక్షమునకు హకుక్ గలవారై, గుమమ్ములగుండ ఆ పటట్ణములోనికి 

పర్వేశించునటుల్ తమ వసత్రములను ఉదుకుకొనువారు ధనుయ్లు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 32:10 => అరణయ్పర్దేశములోను భీకరధవ్నిగల పాడైన యెడారిలోను వాని 

కనుగొని ఆవరించి పరామరిశ్ంచి తన కనుపాపనువలె వాని కాపాడెను. 

కీరత్నలు 17:8 => నీ కృపాతిశయములను చూపుము. 
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జెకరాయ్ 2:8 => సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా మిముమ్ను ముటిట్నవాడు 

తన కనుగుడుడ్ను ముటిట్నవాడని యెంచి తనకు ఘనత తెచుచ్కొనదలచి, మిముమ్ను దోచుకొనిన 

అనయ్జనులయొదద్కు ఆయన ననున్ పంపియునాన్డు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 11:18 => కాబటిట్ మీరు ఈ నా మాటలను మీ హృదయములోను మీ 

మనసుస్లోను ఉంచుకొని వాటిని మీచేతులమీద సూచనలుగా కటుట్కొనవలెను. అవి మీ కనున్లనడుమ 

బాసికములుగా ఉండవలెను. 

సామెతలు 4:4 => ఆయన నాకు బోధించుచు నాతో ఇటల్నెను నీ హృదయము పటుట్దలతో నా 

మాటలను పటుట్కొననిముమ్ నా ఆజఞ్లను గైకొనినయెడల నీవు బర్తుకుదువు. 

యోహాను 5:38 => ఆయన ఎవరిని పంపెనో ఆయనను మీరు నమమ్లేదు గనుక మీలో ఆయన 

వాకయ్ము నిలిచియుండలేదు. 

హెబీర్యులకు 2:1 => కావున మనము వినిన సంగతులను విడిచిపెటిట్ కొటుట్కొని పోకుండునటుల్ 

వాటియందు మరి విశేష జాగర్తత్ కలిగియుండవలెను. 

వచనము 6 

నా యింటి కిటికీలోనుండి నా అలిల్క కిటికీలోనుండి నేను పారజూడగా జాఞ్నము లేనివారి మధయ్ను 

సామెతలు 3:3 => దయను సతయ్మును ఎనన్డును నినున్ విడిచి పోనియయ్కుము వాటిని 

కంఠభూషణముగా ధరించుకొనుము. నీ హృదయమను పలకమీద వాటిని వార్సికొనుము.  

సామెతలు 6:21 => వాటిని ఎలల్పుప్డు నీ హృదయమునందు ధరించుకొనుము నీ మెడచుటుట్ వాటిని 

కటుట్కొనుము. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 6:8 => అవి నీ కనున్ల నడుమ బాసికమువలె ఉండవలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 6:9 => నీ యింటి దావ్రబంధములమీదను నీ గవునులమీదను వాటిని 

వార్యవలెను. 
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దివ్తీయోపదేశకాండము 11:18 => కాబటిట్ మీరు ఈ నా మాటలను మీ హృదయములోను మీ 

మనసుస్లోను ఉంచుకొని వాటిని మీచేతులమీద సూచనలుగా కటుట్కొనవలెను. అవి మీ కనున్లనడుమ 

బాసికములుగా ఉండవలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 11:19 => నీవు నీ యింట కూరుచ్ండునపుప్డు తోర్వను నడుచునపుప్డు 

పండుకొనునపుప్డు లేచునపుప్డు వాటినిగూరిచ్ మాటలాడుచు వాటిని మీ పిలల్లకు నేరిప్ 

దివ్తీయోపదేశకాండము 11:20 => నీ యింటి దావ్రబంధములమీదను నీ గవునులమీదను వాటిని 

వార్యవలెను. 

యెషయా 30:8 => రాబోవు దినములలో చిరకాలమువరకు నితయ్ము సాకాష్య్రథ్ముగా నుండునటుల్ 

నీవు వెళి ల్ వారియెదుట పలకమీద దీని వార్సి గర్ంథములో లిఖింపుము  

యిరిమ్యా 17:1 => వారి కుమారులు తాము కటిట్న బలిపీఠములను, పర్తి పచచ్ని చెటుట్కిర్ందనునన్ 

దేవతాసథ్ంభములను జాఞ్పకము చేసికొనుచుండగా 

యిరిమ్యా 31:33 => ఈ దినములైన తరువాత నేను ఇశార్యేలువారితోను యూదావారితోను 

చేయబోవు నిబంధన యిదే, వారి మనసుస్లలో నా ధరమ్విధి ఉంచెదను, వారి హృదయముమీద దాని 

వార్సెదను; యెహోవా వాకుక్ ఇదే. 

2 కొరిందీయులకు 3:3 => రాతిపలకమీద గాని సిరాతో గాని వార్యబడక, మెతత్ని హృదయములు 

అను పలకలమీద జీవముగల దేవుని ఆతమ్తో, మా పరిచరయ్మూలముగా వార్యబడిన కీర్సుత్ పతిర్కయై 

యునాన్రని మీరు తేటపరచబడుచునాన్రు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 6:6 => నేడు నేను నీకాజాఞ్పించు ఈ మాటలు నీ హృదయములో 

ఉండవలెను. 

వచనము 7 

యౌవనుల మధయ్ను బుదిధ్లేని పడుచువాడొకడు నాకు కనబడెను. 

సామెతలు 2:2 => జాఞ్నమునకు నీ చెవియొగిగ్ హృదయపూరవ్కముగా వివేచన నభయ్సించినయెడల 

సామెతలు 2:3 => తెలివికై మొఱఱ్పెటిట్నయెడల వివేచనకై మనవిచేసినయెడల 
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సామెతలు 2:4 => వెండిని వెదకినటుల్ దాని వెదకినయెడల దాచబడిన ధనమును వెదకినటుల్ దాని 

వెదకినయెడల 

సామెతలు 4:6 => జాఞ్నమును విడువక యుండినయెడల అది నినున్ కాపాడును దాని 

పేర్మించినయెడల అది నినున్ రకిష్ంచును. 

సామెతలు 4:7 => జాఞ్నము సంపాదించుకొనుటయే జాఞ్నమునకు ముఖాయ్ంశము. నీ సంపాదన 

అంతయు ఇచిచ్ బుదిధ్ సంపాదించుకొనుము. 

సామెతలు 4:8 => దాని గొపప్ చేసినయెడల అది నినున్ హెచిచ్ంచును. దాని కౌగిలించినయెడల అది 

నీకు ఘనతను తెచుచ్ను. 

యోబు 17:14 => నీవు నాకు తండిర్వని గోతితోను నీవు నాకు తలిల్వని చెలెల్లవని పురుగుతోను నేను 

మనవి చేయుచునాన్ను. 

పరమగీతము 8:1 => నా తలిల్యొదద్ సత్నయ్పానము చేసిన యొక సహోదరునివలె నీవు నాయెడల 

నుండిన నెంత మేలు! అపుప్డు నేను బయట నీకు ఎదురై ముదుద్లిడుదును ఎవరును ననున్ 

నిందింపరు.  

మతత్యి 12:49 => తన శిషుయ్లవైపు చెయియ్ చాపి ఇదిగో నా తలిల్యు నా సహోదరులును;  

మతత్యి 12:50 => పరలోకమందునన్ నా తండిర్ చితత్ము చొపుప్న చేయువాడే నా సహోదరుడును, 

నా సహోదరియు, నా తలిల్యు ననెను. 

లూకా 11:27 => ఆయన యీ మాటలు చెపుప్చుండగా ఆ సమూహములో నునన్ యొక సతరీ 

ఆయనను చూచి నినున్ మోసిన గరభ్మును నీవు కుడిచిన సత్నములును ధనయ్ములైనవని కేకలువేసి 

చెపప్గా 

లూకా 11:28 => ఆయన అవునుగాని దేవుని వాకయ్ము విని దానిని గైకొనువారు మరి ధనుయ్లని 

చెపెప్ను. 

సామెతలు 1:2 => జాఞ్నమును ఉపదేశమును అభయ్సించుటకును వివేక సలాల్పములను 

గర్హించుటకును  
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సామెతలు 4:1 => కుమారులారా, తండిర్ యుపదేశము వినుడి మీరు వివేకము నొందునటుల్ 

ఆలకించుడి 

సామెతలు 6:21 => వాటిని ఎలల్పుప్డు నీ హృదయమునందు ధరించుకొనుము నీ మెడచుటుట్ వాటిని 

కటుట్కొనుము. 

వచనము 8 

సందెవేళ పొర్దుద్ గుర్ంకిన తరువాత చిమమ్చీకటిగల రాతిర్వేళ 

సామెతలు 2:16 => మరియు అది జారసతరీనుండి మృదువుగా మాటలాడు పరసతరీనుండి నినున్ 

రకిష్ంచును. 

సామెతలు 5:3 => జారసతరీ పెదవులనుండి తేనె కారును దాని నోటి మాటలు నూనెకంటెను 

నునుపైనవి 

సామెతలు 6:24 => చెడు సతరీయొదద్కు పోకుండను పర సతరీ పలుకు ఇచచ్కపు మాటలకు 

లోబడకుండను అవి నినున్ కాపాడును. 

ఆదికాండము 39:8 => అయితే అతడు ఒపప్క నా యజమానుడు తనకు కలిగినదంతయు 

నాచేతికపప్గించెను గదా, నా వశమున తన యింటిలో ఏమి ఉనన్దో అతడెరుగడు; ఈ యింటిలో 

నాకంటె పైవాడు ఎవడును లేడు. 

ఆదికాండము 39:10 => దినదినము ఆమె యోసేపుతో మాటలాడుచుండెను గాని అతడు ఆమెతో 

శయనించుటకైనను ఆమెతో నుండుటకైనను ఆమె మాట వినన్వాడు కాడు. 

1 రాజులు 11:1 => మోయాబీయులు ఎదోమీయులు అమోమ్నీయులు సీదోనీయులు హితీత్యులు 

అను జనులు మీ హృదయములను తమ దేవతలతటుట్ తిర్పుప్దురు గనుక వారితో సహవాసము 

చేయకూడదనియు, వారిని మీతో సహవాసము చేయనియయ్కూడదనియు యెహోవా ఇశార్యేలీయులకు 

సెలవిచిచ్యునాన్డు. అయితే రాజైన సొలొమోను ఫరో కుమారెత్నుగాక ఆ జనులలో ఇంక అనేకమంది 

పరసతరీలను మోహించి 
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సామెతలు 5:20 => నా కుమారుడా, జార సతరీయందు నీవేల బదుధ్డవై యుందువు? పర సతరీ రొముమ్ 

నీవేల కౌగలించుకొందువు?  

సామెతలు 7:21 => అది తన అధికమైన లాలన మాటలచేత వానిని లోపరచుకొనెను తాను పలికిన 

యిచచ్కపు మాటలచేత వాని నీడుచ్కొని పోయెను. 

సామెతలు 20:16 => అనుయ్నికొరకు పూటబడిన వాని వసత్రమును పుచుచ్కొనుము పరులకొరకు 

వానినే కుదువ పెటిట్ంచుము 

సామెతలు 22:14 => వేశయ్ నోరు లోతైన గొయియ్ యెహోవా శాపము నొందినవాడు దానిలో పడును. 

సామెతలు 26:28 => అబదధ్ములాడువాడు తాను నలుగగొటిట్నవారిని దేవ్షించును ఇచచ్కపు 

మాటలాడు నోరు నషట్ము కలుగజేయును. 

సామెతలు 29:5 => తన పొరుగువానితో ఇచచ్కములాడువాడు వాని పటుట్కొనుటకు వలవేయువాడు. 

1 కొరిందీయులకు 6:18 => జారతవ్మునకు దూరముగా పారిపోవుడి. మనుషుయ్డు చేయు పర్తి 

పాపమును దేహమునకు వెలుపల ఉనన్ది గాని జారతవ్ము చేయువాడు తన సొంత శరీరమునకు 

హానికరముగా పాపము చేయుచునాన్డు. 

యాకోబు 3:6 => నాలుక అగిన్యే, నాలుక మన అవయవములలో ఉంచబడిన పాప పర్పంచమై 

సరవ్శరీరమునకు మాలినయ్ము కలుగజేయుచు, పర్కృతి చకర్మునకు చిచుచ్పెటుట్ను; అది నరకముచేత 

చిచుచ్ పెటట్బడును. 

వచనము 9 

వాడు జారసతరీ సందుదగగ్రనునన్ వీధిలో తిరుగుచుండెను దాని యింటి మారగ్మున నడుచుచుండెను. 

ఆదికాండము 26:8 => అకక్డ అతడు చాలా దినములుండిన తరువాత ఫిలిషీత్యుల రాజైన 

అబీమెలెకు కిటికీలో నుండి చూచినపుప్డు ఇసాస్కు తన భారయ్యైన రిబాక్తో సరసమాడుట కనబడెను. 

2 సమూయేలు 6:16 => యెహోవా మందసము దావీదు పురమునకు రాగా, సౌలు కుమారెత్యగు 

మీకాలు కిటికీలోనుండి చూచి, యెహోవా సనిన్ధిని గంతులువేయుచు నాటయ్మాడుచు నునన్ దావీదును 

కనుగొని, తన మనసుస్లో అతని హీనపరచెను. 
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వచనము 10 

అంతట వేశాయ్వేషము వేసికొనిన కపటముగల సతరీ ఒకతె వానిని ఎదురొక్న వచెచ్ను. 

సామెతలు 1:4 => జాఞ్నము లేనివారికి బుదిధ్ కలిగించుటకును యౌవనులకు తెలివియు వివేచనయు 

పుటిట్ంచుటకును తగిన సామెతలు. 

సామెతలు 1:22 => ఎటల్నగా, జాఞ్నము లేనివారలారా, మీరెనాన్ళుల్ జాఞ్నము లేనివారుగా 

ఉండగోరుదురు? అపహాసకులారా, మీరెనాన్ళుల్ అపహాసయ్ము చేయుచు ఆనందింతురు? 

బుదిధ్హీనులారా, మీరెనాన్ళుల్ జాఞ్నమును అసహియ్ంచుకొందురు?  

సామెతలు 1:32 => జాఞ్నము లేనివారు దేవుని విసరిజ్ంచి నాశనమగుదురు. బుదిధ్హీనులు కేష్మము 

కలిగినదని మైమరచి నిరూమ్లమగుదురు.  

సామెతలు 8:5 => జాఞ్నము లేనివారలారా, జాఞ్నము ఎటిట్దైనది తెలిసికొనుడి బుదిధ్హీనులారా, బుదిధ్ 

యెటిట్దైనది యోచించి చూడుడి. 

సామెతలు 14:15 => జాఞ్నము లేనివాడు పర్తి మాట నముమ్ను వివేకియైనవాడు తన నడతలను 

బాగుగా కనిపెటుట్ను. 

సామెతలు 14:18 => జాఞ్నము లేనివారికి మూఢతవ్మే సావ్సథ్య్ము వివేకులు జాఞ్నమును కిరీటముగా 

ధరించుకొందురు. 

సామెతలు 19:25 => అపహాసకులు దండింపబడగా చూచి జాఞ్నము లేనివారు జాఞ్నము నొందుదురు 

వివేకులను గదిద్ంచినయెడల వారు జాఞ్నవృదిధ్ నొందుదురు. 

సామెతలు 22:3 => బుదిధ్మంతుడు అపాయము వచుచ్ట చూచి దాగును జాఞ్నము లేనివారు 

యోచింపక ఆపదలో పడుదురు. 

సామెతలు 27:12 => బుదిధ్మంతుడు అపాయము వచుచ్ట చూచి దాగును జాఞ్నము లేనివారు 

యోచింపక ఆపదలో పడుదురు. 

కీరత్నలు 19:7 => యెహోవా నియమించిన ధరమ్శాసత్రము యథారథ్మైనది అది పార్ణమును 

తెపప్రిలల్జేయును యెహోవా శాసనము నమమ్దగినది అది బుదిధ్హీనులకు జాఞ్నము పుటిట్ంచును. 
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కీరత్నలు 119:130 => నీ వాకయ్ములు వెలల్డి అగుటతోడనే వెలుగు కలుగును అవి తెలివిలేనివారికి 

తెలివి కలిగించును 

రోమీయులకు 16:18 => అటిట్వారు మన పర్భువైన కీర్సుత్కు కాక తమ కడుపునకే దాసులు; వారు 

ఇంపైన మాటలవలనను ఇచచ్కములవలనను నిషక్పటుల మనసుస్లను మోసపుచుచ్దురు. 

రోమీయులకు 16:19 => మీ విధేయత అందరికిని పర్చురమైనది గనుక మిముమ్నుగూరిచ్ 

సంతోషించుచునాన్ను. మీరు మేలు విషయమై జాఞ్నులును, కీడు విషయమై నిషక్పటులునై 

యుండవలెనని కోరుచునాన్ను. 

సామెతలు 6:32 => జారతవ్ము జరిగించువాడు కేవలము బుదిధ్శూనుయ్డు ఆ కారయ్ము చేయువాడు 

సవ్నాశనమును కోరువాడే 

సామెతలు 9:4 => జాఞ్నము లేనివాడా, ఇకక్డికి రమమ్ని పర్కటించుచునన్ది. తెలివి లేనివారితో అది 

ఇటల్నుచునన్ది 

సామెతలు 9:16 => జాఞ్నము లేనివాడా, ఇకక్డికి రమమ్ని వారిని పిలుచును.  

సామెతలు 10:13 => వివేకుని పెదవులయందు జాఞ్నము కనబడును బుదిధ్హీనుని వీపునకు బెతత్మే 

తగును. 

సామెతలు 12:11 => తన భూమిని సేదయ్పరచుకొనువానికి ఆహారము సమృదిధ్గా కలుగును 

వయ్రథ్మైనవాటిని అనుసరించువాడు బుదిధ్లేనివాడు. 

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

తపిప్పోవును. ఒకని మూరఖ్త వాని పర్వరత్నను తారుమారు చేయును 

సామెతలు 24:30 => సోమరివాని చేను నేను దాటి రాగా తెలివిలేనివాని దార్క్షతోట నేను దాటి రాగా 

యిరిమ్యా 4:22 => నా జనులు అవివేకులు వారు ననెన్రుగరు, వారు మూఢులైన పిలల్లు వారికి 

తెలివిలేదు, కీడుచేయుటకు వారికి తెలియునుగాని మేలు చేయుటకు వారికి బుదిద్ చాలదు. 

మతత్యి 15:16 => ఆయన మీరును ఇంతవరకు అవివేకులైయునాన్రా? 
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ఆదికాండము 34:7 => యాకోబు కుమారులు ఆ సంగతి విని పొలములోనుండి వచిచ్రి. అతడు 

యాకోబు కుమారెత్తో శయనించి ఇశార్యేలు జనములో అవమానకరమైన కారయ్ము చేసెను; అది 

చేయరాని పని గనుక ఆ మనుషుయ్లు సంతాపము పొందిరి, వారికి మిగుల కోపము వచెచ్ను. 

2 సమూయేలు 13:12 => ఆమె నా అనాన్, ననున్ అవమానపరచకుము; ఈలాగు చేయుట 

ఇశార్యేలీయులకు తగదు, ఇటిట్ జారకారయ్ము నీవు చేయవదుద్, నా యవమానము నేనెకక్డ 

దాచుకొందును? 

కీరత్నలు 107:17 => బుదిధ్హీనులు తమ దుషట్పర్వరత్న చేతను తమ దోషము చేతను బాధ 

తెచుచ్కొందురు. 

కీరత్నలు 119:9 => (బేత ) యౌవనసుథ్లు దేనిచేత తమ నడత శుదిధ్పరచుకొందురు? నీ 

వాకయ్మునుబటిట్ దానిని జాగర్తత్గా చూచుకొనుట చేతనే గదా? 

వచనము 11 

అది బొబబ్లు పెటుట్నది, సేవ్చఛ్గా తిరుగునది, దాని పాదములు దాని యింట నిలువవు. 

సామెతలు 4:14 => భకిత్హీనుల తోర్వను చేరకుము దుషు ట్ల మారగ్మున నడువకుము. 

సామెతలు 4:15 => దానియందు పర్వేశింపక తపిప్ంచుకొని తిరుగుము. దానినుండి తొలగి 

సాగిపొముమ్. 

సామెతలు 5:8 => జారసతరీ యుండు ఛాయకు పోక నీ మారగ్ము దానికి దూరముగా చేసికొనుము 

దాని యింటి వాకిటి దగగ్రకు వెళల్కుము. 

నాయ్యాధిపతులు 16:1 => తరువాత సమోస్ను గాజాకు వెళి ల్ వేశయ్ నొకతెను చూచి ఆమెయొదద్ 

చేరెను. 

2 సమూయేలు 11:2 => ఒకానొక దినమున పొర్దుద్ గుర్ంకువేళ దావీదు పడకమీదనుండి లేచి 

రాజనగరి మిదెద్మీద నడుచుచు పైనుండి చూచుచుండగా సాన్నముచేయు ఒక సతరీ కనబడెను. 
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2 సమూయేలు 11:3 => ఆమె బహు సౌందరయ్వతియై యుండుట చూచి దావీదు దాని సమాచారము 

తెలిసికొనుటకై యొక దూతను పంపెను, అతడు వచిచ్ ఆమె ఏలీయాము కుమారెత్యు హితీత్యుడగు 

ఊరియాకు భారయ్యునైన బతెష్బ అని తెలియజేయగా 

1 కొరిందీయులకు 6:18 => జారతవ్మునకు దూరముగా పారిపోవుడి. మనుషుయ్డు చేయు పర్తి 

పాపమును దేహమునకు వెలుపల ఉనన్ది గాని జారతవ్ము చేయువాడు తన సొంత శరీరమునకు 

హానికరముగా పాపము చేయుచునాన్డు. 

2 తిమోతి 2:22 => నీవు యౌవనేచఛ్లనుండి పారిపొముమ్, పవితర్ హృదయులై పర్భువునకు పార్రథ్న 

చేయువారితో కూడ నీతిని విశావ్సమును పేర్మను సమాధానమును వెంటాడుము. 

యూదా 1:23 => అగిన్లోనుండి లాగినటుట్ కొందరిని రకిష్ంచుడి, శరీర సంబంధమైన వారి అపవితర్ 

పర్వరత్నకు ఏ మాతర్ము నొపుప్కొనక దానిని అసహియ్ంచుకొనుచు భయముతో కొందరిని కరుణించుడి.  

వచనము 12 

ఒకపుప్డు ఇంటి యెదుటను ఒకపుప్డు సంత వీధులలోను అది యుండును. పర్తి సందు దగగ్రను అది 

పొంచియుండును. 

ఆదికాండము 39:11 => అటుల్ండగా ఒకనాడు అతడు తన పనిమీద ఇంటి లోపలికి వెళి ల్నపుప్డు 

ఇంటి మనుషుయ్లలో ఎవరును అకక్డ లేరు. 

యోబు 24:13 => వెలుగుమీద తిరుగబడువారు కలరు వీరు దాని మారగ్ములను గురుతుపటట్రు 

దాని తోర్వలలో నిలువరు. 

యోబు 24:14 => తెలల్వారునపుప్డు నరహంతకుడు లేచును వాడు దరిదుర్లను లేమిగలవారిని 

చంపును రాతిర్యందు వాడు దొంగతనము చేయును. 

యోబు 24:15 => వయ్భిచారి ఏ కనైన్నను ననున్ చూడదనుకొని తన ముఖమునకు ముసుకు వేసికొని 

సందె చీకటికొరకు కనిపెటుట్ను. 

రోమీయులకు 13:12 => రాతిర్ చాల గడచి పగలు సమీపముగా ఉనన్ది గనుక మనము అంధకార 

కిర్యలను విసరిజ్ంచి, తేజసస్ంబంధమైన యుదోధ్పకరణములు ధరించుకొందము. 
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రోమీయులకు 13:13 => అలల్రితోకూడిన ఆటపాటలైనను మతత్యినను లేకయు , 

కామవిలాసములైనను పోకిరి చేషట్లైనను లేకయు, కలహమైనను మతస్రమైనను లేకయు, 

పగటియందు నడుచుకొనన్టుట్ మరాయ్దగా నడుచుకొందము 

రోమీయులకు 13:14 => మెటుట్కు పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ను ధరించుకొనినవారై, శరీరేచఛ్లను 

నెరవేరుచ్కొనుటకు శరీరము విషయమై ఆలోచన చేసికొనకుడి. 

ఎఫెసీయులకు 5:11 => నిషఫ్లమైన అంధకార కిర్యలలో పాలివారై యుండక వాటిని ఖండించుడి. 

నిరగ్మకాండము 12:6 => నిరోద్షమైన యేడాది మగపిలల్ను తీసికొనవలెను. గొఱఱ్లలోనుండియైనను 

మేకలలోనుండియైనను దాని తీసికొనవచుచ్ను. 

యోబు 24:15 => వయ్భిచారి ఏ కనైన్నను ననున్ చూడదనుకొని తన ముఖమునకు ముసుకు వేసికొని 

సందె చీకటికొరకు కనిపెటుట్ను. 

వచనము 13 

అది వానిని పటుట్కొని ముదుద్పెటుట్కొనెను సిగుగ్మాలిన ముఖము పెటుట్కొని యిటల్నెను 

ఆదికాండము 38:14 => అపుప్డు షేలా పెదద్వాడైనపప్టికిని తాను అతనికియయ్బడకుండుట చూచి 

తన వైధవయ్వసత్రములను తీసివేసి, ముసుకువేసికొని శరీరమంతయు కపుప్కొని, తిమాన్తునకు పోవు 

మారగ్ములోనుండు ఏనాయిము దావ్రమున కూరుచ్ండగా 

ఆదికాండము 38:15 => యూదా ఆమెను చూచి, ఆమె తన ముఖము కపుప్కొనినందున వేశయ్ 

అనుకొని 

2 రాజులు 9:22 => అంతట యెహోరాము యెహూను చూచి యెహూ సమాధానమా? అని 

అడుగగా యెహూ నీ తలిల్యైన యెజెబెలు జారతవ్ములును చిలల్ంగి తనములును ఇంత 

యపరిమితమైయుండగా సమాధానమెకక్డనుండి వచుచ్ననెను. 

2 రాజులు 9:30 => యెహూ యెజెర్యేలు ఊరికి వచిచ్న సంగతి యెజెబెలునకు వినబడెను గనుక 

ఆమె తన ముఖమునకు రంగుపూసికొని శిరోభూషణములు ధరించుకొని కిటికీలోనుండి కనిపెటిట్ 

చూచుచుండగా 
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యెషయా 3:16 => మరియు యెహోవా సెలవిచిచ్నదేదనగా సీయోను కుమారెత్లు గరివ్షుఠ్రాండైర 

మెడచాచి నడచుచు ఓర చూపులు చూచుచు కులుకుతో నడచుచు, తమ కాళల్గజజ్లను 

మోర్గించుచునాన్రు; 

యెషయా 3:17 => కాబటిట్ పర్భువు సీయోను కుమారెత్ల నడినెతిత్ బోడిచేయును యెహోవా వారి 

మానమును బయలుపరచును. 

యెషయా 3:18 => ఆ దినమున యెహోవా గలుల్గలుల్మను వారి పాద భూషణములను సూరయ్బింబ 

భూషణములను చందర్వంకలను భూషణములను 

యెషయా 3:19 => కరణ్భూషణములను కడియములను నాణమైన ముసుకులను  

యెషయా 3:20 => కులాల్యీలను కాళల్ గొలుసులను ఒడా డ్ణములను పరిమళ దర్వయ్పు బరిణలను  

యెషయా 3:21 => రక్షరేకులను ఉంగరములను ముకుక్ కముమ్లను 

యెషయా 3:22 => ఉతస్వ వసత్రములను ఉతత్రీయములను పైటలను సంచులను 

యెషయా 3:23 => చేతి అదద్ములను సనన్పునారతో చేసిన ముసుకులను పాగాలను శాలువులను 

తీసివేయును.  

యెషయా 3:24 => అపుప్డు పరిమళ దర్వయ్మునకు పర్తిగా మురుగుడును నడికటుట్కు పర్తిగా 

తార్డును అలిల్న జడకు పర్తిగా బోడితలయు పర్శసత్మైన పైవసత్రమునకు పర్తిగా గోనెపటట్యు 

అందమునకు పర్తిగా వాతయును ఉండును.  

యెషయా 23:16 => మరవబడిన వేశాయ్, సితారా తీసికొని పటట్ణములో తిరుగులాడుము నీవు 

జాఞ్పకమునకు వచుచ్నటుల్ ఇంపుగా వాయించుము అనేక కీరత్నలు పాడుము. 

యిరిమ్యా 4:30 => దోచుకొనబడినదానా, నీవేమి చేయుదువు? రకత్ వరణ్వసత్రములు కటుట్కొని సువరణ్ 

భూషణములు ధరించి కాటుకచేత నీ కనున్లు పెదద్విగా చేసికొనుచునాన్వే; నినున్ నీవు 

అలంకరించుకొనుట వయ్రథ్మే; నీ విటకాండుర్ నినున్ తృణీకరించుదురు, వారే నీ పార్ణము 

తీయజూచుచునాన్రు. 
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1 తిమోతి 2:9 => మరియు సతరీలును అణుకువయు సవ్సథ్బుదిధ్యు గలవారై యుండి, తగుమాతర్పు 

వసత్రములచేతనేగాని జడలతోనైనను బంగారముతోనైనను ముతయ్ములతోనైనను మిగుల వెలగల 

వసత్రములతోనైనను అలంకరించుకొనక, 

పర్కటన 17:3 => అపుప్డతడు ఆతమ్వశుడనైన ననున్ అరణయ్మునకు కొనిపోగా, దేవదూషణ 

నామములతో నిండుకొని, యేడు తలలును పది కొముమ్లునుగల ఎఱఱ్ని మృగముమీద కూరుచ్ండిన 

యొక సతరీని చూచితిని 

పర్కటన 17:4 => ఆ సతరీ ధూమర్ రకత్వరణ్ముగల వసత్రము ధరించుకొని, బంగారముతోను 

రతన్ములతోను ముతయ్ములతోను అలంకరింపబడినదై, ఏహయ్మైన కారయ్ములతోను తాను చేయుచునన్ 

వయ్భిచార సంబంధమైన అపవితర్ కారయ్ములతోను నిండిన యొక సువరణ్ పాతర్ను తనచేత 

పటుట్కొనియుండెను. 

పర్కటన 17:5 => దాని నొసట దాని పేరు ఈలాగు వార్యబడి యుండెను మరమ్ము, వేశయ్లకును 

భూమిలోని ఏహయ్మైన వాటికిని తలిల్యైన మహా బబులోను. 

ఆదికాండము 3:1 => దేవుడైన యెహోవా చేసిన సమసత్ భూజంతువులలో సరప్ము యుకిత్గలదై 

యుండెను. అది ఆ సతరీతో ఇది నిజమా? ఈ తోట చెటల్లో దేని ఫలములనైనను మీరు తినకూడదని 

దేవుడు చెపెప్నా? అని అడిగెను. 

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

పవితుర్రాలైన కనయ్కనుగా ఒకక్డే పురుషునికి, అనగా కీర్సుత్కు సమరిప్ంపవలెనని, మిముమ్ను 

పర్ధానము చేసితిని గాని, 

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

చెరుపబడి, కీర్సుత్ ఎడలనునన్ సరళతనుండియు పవితర్తనుండియు ఎటల్యినను తొలగిపోవునేమో అని 

భయపడుచునాన్ను. 

లేవీయకాండము 15:20 => ఆమె కడగా ఉనన్పుప్డు ఆమె దేనిమీద పండుకొనునో అది 

అపవితర్మగును; ఆమె దేనిమీద కూరుచ్ండునో అది అపవితర్మగును. 
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యోబు 24:15 => వయ్భిచారి ఏ కనైన్నను ననున్ చూడదనుకొని తన ముఖమునకు ముసుకు వేసికొని 

సందె చీకటికొరకు కనిపెటుట్ను. 

సామెతలు 5:6 => అది జీవమారగ్మును ఏమాతర్మును విచారింపదు దానికి తెలియకుండనే దాని 

పాదములు ఇటు అటు తిరుగును. 

సామెతలు 9:14 => అది తన ఇంటివాకిట కూరుచ్ండును ఊరి రాజవీధులలో పీఠము మీద 

కూరుచ్ండును.  

సామెతలు 11:22 => వివేకములేని సుందర సతరీ పంది ముకుక్ననునన్ బంగారు కమిమ్వంటిది. 

సామెతలు 20:16 => అనుయ్నికొరకు పూటబడిన వాని వసత్రమును పుచుచ్కొనుము పరులకొరకు 

వానినే కుదువ పెటిట్ంచుము 

యెహెజేక్లు 23:40 => మరియు దూరముననునన్ వారిని పిలిపించుకొనుటకై వారు దూతను 

పంపిరి; వారు రాగా వారికొరకు నీవు సాన్నముచేసి కనున్లకు కాటుకపెటుట్కొని ఆభరణములు 

ధరించుకొని 

వచనము 14 

సమాధానబలులను నేను అరిప్ంపవలసియుంటిని నేడు నా మొర్కుక్బళుల్ చెలిల్ంచియునాన్ను 

సామెతలు 9:13 => బుదిధ్హీనత అనునది బొబబ్లు పెటుట్నది అది కాముకురాలు దానికేమియు 

తెలివిలేదు. 

సామెతలు 25:24 => గయాయ్ళితో పెదద్ యింట నుండుటకంటె మిదెద్మీద నొక మూలను 

నివసించుట మేలు 

సామెతలు 27:14 => వేకువనే లేచి గొపప్ శబద్ముతో తన సేన్హితుని దీవించువాని దీవెన వానికి 

శాపముగా ఎంచబడును. 

సామెతలు 27:15 => ముసురు దినమున ఎడతెగక కారు నీళుల్ను గయాయ్ళియైన భారయ్యు 

సమానము 
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సామెతలు 31:10 => గుణవతియైన భారయ్ దొరుకుట అరుదు అటిట్ది ముతయ్ముకంటె 

అమూలయ్మైనది. 

సామెతలు 31:11 => ఆమె పెనిమిటి ఆమెయందు నమిమ్కయుంచును అతని లాభపార్పిత్కి వెలితి 

కలుగదు. 

సామెతలు 31:12 => ఆమె తాను బర్దుకు దినములనిన్యు అతనికి మేలు చేయును గాని కీడేమియు 

చేయదు. 

సామెతలు 31:13 => ఆమె గొఱఱ్బొచుచ్ను అవిసెనారను వెదకును తన చేతులార వాటితో 

పనిచేయును. 

సామెతలు 31:14 => వరత్కపు ఓడలు దూరమునుండి ఆహారము తెచుచ్నటుల్ ఆమె దూరమునుండి 

ఆహారము తెచుచ్కొనును. 

సామెతలు 31:15 => ఆమె చీకటితోనే లేచి, తన యింటివారికి భోజనము సిదధ్పరచును తన 

పనికతెత్లకు బతెత్ము ఏరప్రచును. 

సామెతలు 31:16 => ఆమె పొలమును చూచి దానిని తీసికొనును తాము కూడబెటిట్న దర్వయ్ము పెటిట్ 

దార్క్షతోట యొకటి నాటించును. 

సామెతలు 31:17 => ఆమె నడికటుట్చేత నడుము బలపరచుకొని చేతులతో బలముగా పనిచేయును  

సామెతలు 31:18 => తన వాయ్పారలాభము అనుభవముచే తెలిసికొనును రాతిర్వేళ ఆమె దీపము 

ఆరిపోదు. 

సామెతలు 31:19 => ఆమె పంటెను చేత పటుట్కొనును తన వేర్ళల్తో కదురు పటుట్కొని వడుకును. 

సామెతలు 31:20 => దీనులకు తన చెయియ్ చాపును దరిదుర్లకు తన చేతులు చాపును 

సామెతలు 31:21 => తన యింటివారికి చలి తగులునని భయపడదు ఆమె యింటివారందరు 

రకత్వరణ్ వసత్రములు ధరించినవారు. 

సామెతలు 31:22 => ఆమె పరుపులను సిదధ్పరచుకొనును ఆమె బటట్లు సనన్ని నారబటట్లు 

రకత్వరణ్పు వసత్రములు. 

Page  of 527 2507



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   !"త$

సామెతలు 31:23 => ఆమె పెనిమిటి దేశపు పెదద్లతోకూడ కూరుచ్ండును గవినియొదద్ 

పేరుగొనినవాడై యుండును. 

సామెతలు 31:24 => ఆమె నారబటట్లు నేయించి అముమ్ను నడికటల్ను వరత్కులకు అముమ్ను. 

సామెతలు 31:25 => బలమును ఘనతయు ఆమెకు వసత్రములు ఆమె రాబోవు కాలము విషయమై 

నిరభ్యముగా ఉండును. 

సామెతలు 31:26 => జాఞ్నము కలిగి తన నోరు తెరచును కృపగల ఉపదేశము ఆమె బోధించును. 

సామెతలు 31:27 => ఆమె తన యింటివారి నడతలను బాగుగా కనిపెటుట్ను పనిచేయకుండ ఆమె 

భోజనము చేయదు. 

సామెతలు 31:28 => ఆమె కుమారులు లేచి ఆమెను ధనుయ్రాలందరు చాలమంది కుమారెత్లు 

పతివర్తా ధరమ్ము ననుసరించి 

సామెతలు 31:29 => యునాన్రు గాని వారందరిని నీవు మించినదానవు అని ఆమె పెనిమిటి ఆమెను 

పొగడును. 

సామెతలు 31:30 => అందము మోసకరము, సౌందరయ్ము వయ్రథ్ము యెహోవాయందు భయభకుత్లు 

కలిగిన సతరీ కొనియాడబడును 

సామెతలు 31:31 => చేసిన పనినిబటిట్ అటిట్దానికి పర్తిఫలమియయ్దగును గవునులయొదద్ ఆమె 

పనులు ఆమెను కొనియాడును. 

ఆదికాండము 18:9 => వారతనితో నీ భారయ్యైన శారా ఎకక్డనునన్దని అడుగగా అతడు అదిగో 

గుడారములో నునన్దని చెపెప్ను. 

1 తిమోతి 5:13 => మరియు వారు ఇంటింట తిరుగులాడుచు, బదధ్కురాండర్గుటకు మాతర్మే గాక, 

ఆడరాని మాటలాడుచు, వదరుబోతులును పరులజోలికి పోవువారునగుటకును నేరుచ్కొందురు. 

1 తిమోతి 5:14 => కాబటిట్ యౌవన సతరీలు వివాహము చేసికొని పిలల్లను కని గృహపరిపాలన 

జరిగించుచు, నిందించుటకు విరోధికి అవకాశమియయ్కుండవలెనని కోరుచునాన్ను. 

తీతుకు 2:5 => మంచి ఉపదేశము చేయువారునై యుండవలెననియు బోధించుము. 
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యిరిమ్యా 3:2 => చెటుల్లేని కొండపర్దేశమువైపు నీ కనున్లెతిత్ చూడుము; నీతో ఒకడు శయనింపని 

సథ్లమెకక్డ ఉనన్ది? ఎడారి మారగ్మున అరబిదేశసుథ్డు కాచియుండునటుల్గా నీవు వారికొరకు 

తోర్వలలో కూరుచ్ండియునాన్వు; నీ వయ్భిచారములచేతను నీ దుషాక్రయ్ములచేతను నీవు దేశమును 

అపవితర్పరచుచునాన్వు. 

యెహెజేక్లు 16:30 => నీ హృదయమెంత బలహీనమాయెను! సిగుగ్మాలిన వేశాయ్కిర్యలైన 

వీటిననిన్టిని జరిగించుటకై 

వచనము 15 

కాబటిట్ నేను నినున్ కలిసికొనవలెనని రాగా నినున్ ఎదురొక్నవలెనని బయలుదేరగా నీవే కనబడితివి 

సామెతలు 9:14 => అది తన ఇంటివాకిట కూరుచ్ండును ఊరి రాజవీధులలో పీఠము మీద 

కూరుచ్ండును.  

సామెతలు 23:28 => దోచుకొనువాడు పొంచియుండునటుల్ అది పొంచియుండును అది 

బహుమందిని విశావ్సఘాతకులనుగా చేయును. 

యిరిమ్యా 2:20 => పూరవ్ కాలమునుండి నేను నీ కాడిని విరుగగొటిట్ నీ బంధకములను 

తెంపివేసితిని నేను సేవచేయనని చెపుప్చునాన్వు; ఎతత్యిన పర్తి కొండమీదను పచచ్ని పర్తి 

చెటుట్కిర్ందను వేశయ్వలె కీర్డించుచునాన్వు. 

యిరిమ్యా 2:33 => కామము తీరుచ్కొనుటకై నీవెంతో ఉపాయముగా నటించుచునాన్వు; 

అందువలన నీ కారయ్ములు చేయుటకు చెడుసతరీలకు నేరిప్తివి గదా. 

యిరిమ్యా 2:36 => నీ మారగ్ము మారుచ్కొనుటకు నీవేల ఇటు అటు తిరుగులాడుచునాన్వు? నీవు 

అషూష్రును ఆధారము చేసికొని సిగుగ్పడినటుల్ ఐగుపుత్ను ఆధారము చేసికొని సిగుగ్పడెదవు. 

యిరిమ్యా 3:2 => చెటుల్లేని కొండపర్దేశమువైపు నీ కనున్లెతిత్ చూడుము; నీతో ఒకడు శయనింపని 

సథ్లమెకక్డ ఉనన్ది? ఎడారి మారగ్మున అరబిదేశసుథ్డు కాచియుండునటుల్గా నీవు వారికొరకు 

తోర్వలలో కూరుచ్ండియునాన్వు; నీ వయ్భిచారములచేతను నీ దుషాక్రయ్ములచేతను నీవు దేశమును 

అపవితర్పరచుచునాన్వు. 
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యెహెజేక్లు 16:24 => నీవు వీధి వీధిని గుళుల్ కటిట్తివి, యెతత్యిన బలిపీఠములను ఏరప్రచితివి, 

యెహెజేక్లు 16:25 => పర్తి అడ డ్దోవను నీ బలిపీఠము కటిట్ నీ సౌందరయ్మును హేయకిర్యకు 

వినియోగపరచి నీయొదద్కు వచిచ్నవారికందరికిని నీ పాదములు తెరచి వారితో బహుగా 

వయ్భిచరించితివి. 

యెహెజేక్లు 16:31 => నీవు పర్తి అడ డ్దోవను గుళల్ను పర్తి రాజవీధిని యొక బలిపీఠమును కటుట్చు, 

వేశయ్ చేయునటుల్ చేయక, జీతము పుచుచ్కొననొలల్క యుంటివి. వయ్భిచారిణియగు భారయ్ తన పురుషుని 

తోర్సివేసి 

పర్కటన 18:3 => ఏలయనగా సమసత్మైన జనములు మోహోదేర్కముతో కూడిన దాని వయ్భిచార 

మదయ్మును తార్గి పడిపోయిరి, భూరాజులు దానితో వయ్భిచరించిరి, భూలోకమందలి వరత్కులు దాని 

సుఖభోగములవలన ధనవంతులైరి. 

పర్కటన 18:23 => దీపపు వెలుగు నీలో ఇకను పర్కాశింపనే పర్కాశింపదు, పెండిల్కుమారుని 

సవ్రమును పెండిల్కుమారెత్ సవ్రమును నీలో ఇక ఎనన్డును వినబడవు అని చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 38:14 => అపుప్డు షేలా పెదద్వాడైనపప్టికిని తాను అతనికియయ్బడకుండుట చూచి 

తన వైధవయ్వసత్రములను తీసివేసి, ముసుకువేసికొని శరీరమంతయు కపుప్కొని, తిమాన్తునకు పోవు 

మారగ్ములోనుండు ఏనాయిము దావ్రమున కూరుచ్ండగా 

వచనము 16 

నా మంచముమీద రతన్కంబళల్ను ఐగుపుత్నుండి వచుచ్ విచితర్పు పనిగల నారదుపప్టల్ను నేను 

పరచియునాన్ను. 

ఆదికాండము 39:7 => అటుతరువాత అతని యజమానుని భారయ్ యోసేపుమీద కనున్వేసి తనతో 

శయనించుమని చెపెప్ను 

ఆదికాండము 39:12 => అపుప్డామె ఆతని వసత్రము పటుట్కొని తనతో శయనింపుమని చెపప్గా 

అతడు తన వసత్రమును ఆమెచేతిలో విడిచిపెటిట్ తపిప్ంచుకొని బయటికి పారిపోయెను. 
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సంఖాయ్కాండము 25:1 => అపుప్డు యెహోవా మోషేకు ఈలాగు ఆజఞ్ ఇచెచ్ను యాజకుడైన 

అహరోను మనుమడును ఎలియాజరు కుమారుడునైన ఫీనెహాసు, ఇశార్యేలీయులు షితీత్ములో 

దిగియుండగా పర్జలు మోయాబురాండర్తో వయ్భిచారము చేయసాగిరి. 

సంఖాయ్కాండము 25:6 => ఇదిగో మోషే కనున్లయెదుటను, పర్తయ్క్షపు గుడారముయొకక్ 

దావ్రమునొదద్ ఏడుచ్చుండిన ఇశార్యేలీయుల సరవ్సమాజముయొకక్ కనున్లయెదుటను , 

ఇశార్యేలీయులలో ఒకడు తన సహోదరులయొదద్కు ఒక మిదాయ్ను సతరీని తోడుకొనివచెచ్ను. 

సంఖాయ్కాండము 25:7 => యాజకుడైన అహరోను మనుమడును ఎలియాజరు కుమారుడునైన 

ఫీనెహాసు అది చూచి, 

సంఖాయ్కాండము 25:8 => సమాజమునుండి లేచి, యీటెను చేతపటుట్కొని పడకచోటికి ఆ 

ఇశార్యేలీయుని వెంబడి వెళి ల్ ఆ యిదద్రిని, అనగా ఆ ఇశార్యేలీయుని ఆ సతరీని కడుపులో గుండ 

దూసిపోవునటుల్ పొడిచెను; అపుప్డు ఇశార్యేలీయులలోనుండి తెగులు నిలిచిపోయెను. 

సంఖాయ్కాండము 31:16 => ఇదిగో బిలాము మాటనుబటిట్ పెయోరు విషయములో 

ఇశార్యేలీయులచేత యెహోవామీద తిరుగుబాటు చేయించినవారు వీరు కారా? అందుచేత యెహోవా 

సమాజములో తెగులు పుటిట్యుండెను గదా. 

యెహెజేక్లు 16:33 => నీ విటకాండుర్ నలుదికుక్లనుండి వచిచ్ నీతో వయ్భిచరించునటుల్ 

వారికందరికి నీవే సొమిమ్చుచ్చు వచిచ్తివి, బహుమానముల నిచుచ్చు వచిచ్తివి. 

పర్కటన 2:20 => అయినను నీమీద తపుప్ ఒకటి నేను మోపవలసియునన్ది; ఏమనగా, తాను 

పర్వకిత్ర్నని చెపుప్కొనుచునన్ యెజెబెలను సతరీని నీ వుండనిచుచ్చునాన్వు. జారతవ్ము చేయుటకును, 

విగర్హములకు బలి యిచిచ్న వాటిని తినుటకును అది నా దాసులకు భోదించుచు వారిని 

మోసపరచుచునన్ది 

యెషయా 50:7 => పర్భువగు యెహోవా నాకు సహాయము చేయువాడు గనుక నేను సిగుగ్పడలేదు 

నేను సిగుగ్పడనని యెరిగి నా ముఖమును చెకుముకిరాతివలె చేసికొంటిని.  

యెహెజేక్లు 2:4 => వారు సిగుగ్మాలిన వారును కఠినహృదయులునై యునాన్రు, వారియొదద్కు నేను 

నినున్ పంపుచునాన్ను, వారు తిరుగుబాటు చేయువారు  
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యెహెజేక్లు 2:6 => నరపుతుర్డా, నీవు బర్హమ్దండి చెటల్లోను ముండల్తుపప్లలోను తిరుగుచునాన్వు, 

తేళల్ మధయ్ నివసించుచునాన్వు;  

యెహెజేక్లు 3:7 => అయితే ఇశార్యేలీయులందరు సిగుగ్మాలిన వారును కఠినహృదయులునై, నేను 

చెపిప్న మాటల నాలకింపనొలల్క యునాన్రు గనుక నీ మాటలు విననొలల్రు. 

యెహెజేక్లు 3:8 => ఇదిగో వారి ముఖమువలెనే నీ ముఖమును కఠినమైనదిగా నేను చేసెదను, వారి 

నుదురు వలెనే నీ నుదురును కఠినమైనదిగా చేసెదను. 

యెహెజేక్లు 3:9 => నీ నుదురు చెకుముకి రాతికంటె కఠినముగా ఉండు వజర్మువలె చేసెదను; 

వారికి భయపడకుము, వారందరు తిరుగుబాటు చేయువారైనను వారిని చూచి జడియకుము. 

ఆదికాండము 39:10 => దినదినము ఆమె యోసేపుతో మాటలాడుచుండెను గాని అతడు ఆమెతో 

శయనించుటకైనను ఆమెతో నుండుటకైనను ఆమె మాట వినన్వాడు కాడు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:50 => కూర్రముఖము కలిగి వృదుధ్లను యౌవనసుథ్లను కటాకిష్ంపని 

జనమును గదద్ యెగిరివచుచ్నటుల్ నీమీదికి రపిప్ంచును. 

సామెతలు 6:35 => పార్యశిచ్తత్మేమైన నీవు చేసినను వాడు లక్షయ్పెటట్డు ఎంత గొపప్ 

బహుమానములు నీవిచిచ్నను వాడు ఒపుప్కొనడు. 

సామెతలు 9:15 => ఆ దారిని పోవువారిని చూచి తమ తోర్వను చకక్గా వెళుల్వారిని చూచి 

సామెతలు 30:20 => జారిణియొకక్ చరయ్యును అటిట్దే; అది తిని నోరు తుడుచుకొని నేను ఏ 

దోషము ఎరుగననును. 

వచనము 17 

నా పరుపుమీద బోళము అగరు కారపుచెకక్ చలిల్యునాన్ను. 

సామెతలు 15:8 => భకిత్హీనులు అరిప్ంచు బలులు యెహోవాకు హేయములు యథారథ్వంతుల 

పార్రథ్న ఆయనకు ఆనందకరము. 

సామెతలు 17:1 => రుచియైన భోజన పదారథ్ములునన్ను కలహముతో కూడియుండిన 

ఇంటనుండుటకంటె నెమమ్ది కలిగియుండి వటిట్ రొటెట్ముకక్ తినుట మేలు. 
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సామెతలు 21:27 => భకిత్హీనులు అరిప్ంచు బలులు హేయములు దురాలోచనతో అరిప్ంచినయెడల 

అవి మరి హేయములు. 

లేవీయకాండము 7:15 => సమాధానబలిగా తాను అరిప్ంచు కృతజఞ్తాబలి పశువును అరిప్ంచు 

దినమే దాని మాంసమును తినవలెను; దానిలోనిది ఏదియు మరునాటికి ఉంచుకొనకూడదు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 12:6 => అకక్డికే మీరు మీ దహనబలులను, మీ బలులను, మీ 

దశమభాగములను, పర్తిషిట్తములుగా మీరు చేయు నైవేదయ్ములను, మీ మొర్కుక్బడి అరప్ణములను, 

మీ సేవ్చాఛ్రప్ణములను, పశువులలోను గొఱఱ్మేకలలోను తొలిచూలు వాటిని తీసికొనిరావలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 12:7 => మీరును మీ దేవుడైన యెహోవా మిముమ్నాశీరవ్దించి మీకు 

కలుగజేసిన మీ కుటుంబములును మీ దేవుడైన యెహోవా సనిన్ధిని భోజనముచేసి 

మీచేతిపనులనిన్టియందు సంతోషింపవలెను. 

2 సమూయేలు 15:7 => నాలుగు1 సంవతస్రములు జరిగినమీదట అబాష్లోము రాజునొదద్కు వచిచ్నీ 

దాసుడనైన నేను సిరియ దేశమునందలి గెషూరునందుండగా యెహోవా ననున్ యెరూషలేమునకు 

తిరిగి రపిప్ంచినయెడల నేను ఆయనను సేవించెదనని మొర్కుక్ కొంటిని గనుక, 

2 సమూయేలు 15:8 => నేను హెబోర్నునకు పోయి యెహోవాకు నేను మొర్కుక్కొనిన మొర్కుక్బడి 

తీరుచ్కొనుటకు నాకు సెలవిమమ్ని మనవిచేయగా 

2 సమూయేలు 15:9 => రాజు సుఖముగా పొమమ్ని సెలవిచెచ్ను గనుక అతడు లేచి హెబోర్నునకు 

పోయెను. 

1 రాజులు 21:9 => ఆ తాకీదులో వార్యించినదేమనగా ఉపవాసదినము జరుగవలెనని మీరు 

చాటించి నాబోతును జనులయెదుట నిలువబెటిట్ 

1 రాజులు 21:10 => నీవు దేవునిని రాజును దూషించితివని అతనిమీద సాక్షయ్ము పలుకుటకు 

పనికిమాలిన యిదద్రు మనుషుయ్లను సిదధ్పరచుడి; తీరుప్ అయినమీదట అతని బయటికి తీసికొనిపోయి 

రాళల్తో చావగొటుట్డి. 
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యోహాను 18:28 => వారు కయపయొదద్నుండి అధికారమందిరమునకు యేసును తీసికొనిపోయిరి. 

అపుప్డు ఉదయమాయెను గనుక వారు మైలపడకుండ పసాక్ను భుజింపవలెనని 

అధికారమందిరములోనికి వెళల్లేదు. 

లేవీయకాండము 3:1 => అతడు అరిప్ంచునది సమాధానబలియైనయెడల అతడు గోవులలోనిది 

తీసికొనివచిచ్నయెడల అది మగదేగాని ఆడుదేగాని యెహోవా సనిన్ధికి నిరోద్షమైన దానిని 

తీసికొనిరావలెను. 

లేవీయకాండము 22:21 => ఒకడు మొర్కుక్బడిని చెలిల్ంచుటకేగాని సేవ్చాఛ్రప్ణము 

అరిప్ంచుటకేగాని సమాధానబలి రూపముగా గోవునైనను గొఱఱ్నైనను మేకనైనను యెహోవాకు 

తెచిచ్నపుప్డు అది అంగీకరింపబడునటుల్ దోషములేనిదై యుండవలెను; దానిలో కళంకమేదియు 

నుండకూడదు. 

సంఖాయ్కాండము 7:23 => సమాధానబలిగా రెండు కోడెలను అయిదు పొటే ట్ళల్ను అయిదు 

మేకపోతులను ఏడాదివి అయిదు గొఱఱ్పిలల్లను తన అరప్ణముగా తెచెచ్ను. ఇది సూయారు 

కుమారుడైన నెతనేలు అరప్ణము. 

యిరిమ్యా 7:10 => అబదధ్సాక్షయ్ము పలుకుచు బయలునకు ధూపమువేయుచు మీరెరుగని 

దేవతలను అనుసరించుచునాన్రే; అయినను నా నామము పెటట్బడిన యీ మందిరములోనికి వచిచ్ నా 

సనిన్ధిని నిలుచుచు విడుదలనొందియునాన్మని మీరు చెపుప్దురు; ఈ హేయకిర్యలనిన్యు 

జరిగించుటకేనా మీరు విడుదలనొందితిరి? 

యాకోబు 5:5 => మీరు భూమిమీద సుఖముగా జీవించి భోగాసకుత్లై వధ దినమునందు మీ 

హృదయములను పోషించుకొంటిరి. 

వచనము 18 

ఉదయము వరకు వలపుదీర తృపిత్పొందుదము రముమ్ పరసప్ర మోహముచేత చాలా సంతుషిట్ 

నొందుదము రముమ్. 
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యిరిమ్యా 7:10 => అబదధ్సాక్షయ్ము పలుకుచు బయలునకు ధూపమువేయుచు మీరెరుగని 

దేవతలను అనుసరించుచునాన్రే; అయినను నా నామము పెటట్బడిన యీ మందిరములోనికి వచిచ్ నా 

సనిన్ధిని నిలుచుచు విడుదలనొందియునాన్మని మీరు చెపుప్దురు; ఈ హేయకిర్యలనిన్యు 

జరిగించుటకేనా మీరు విడుదలనొందితిరి? 

వచనము 19 

పురుషుడు ఇంట లేడు దూరపర్యాణము వెళి ల్యునాన్డు 

పరమగీతము 1:16 => నా పిర్యుడా, నీవు సుందరుడవు అతి మనోహరుడవు మన శయనసాథ్నము 

పచచ్నిచోటు మన మందిరముల దూలములు దేవదారు మార్నులు మన వాసములు సరళపుమార్నులు. 

పరమగీతము 3:7 => ఇదిగో సొలొమోను పలల్కి వచుచ్చునన్ది అరువదిమంది శూరులు దానికి 

పరివారము వారు ఇశార్యేలీయులలో పరాకర్మశాలులు వారందరును ఖడగ్ధారులు యుదధ్వీరులు 

పరమగీతము 3:8 => రాతిర్ భయముచేత వారు ఖడగ్ము ధరించి వచుచ్చునాన్రు. 

పరమగీతము 3:9 => లెబానోను మార్నుతో మంచమొకటి సొలొమోనురాజు తనకు 

చేయించుకొనియునాన్డు. 

పరమగీతము 3:10 => దాని సత్ంభములు వెండిమయములు దాని పాదములు సవ్రణ్మయములు 

దాని మెతత్లు ధూమర్వరణ్వసత్రముతో చేయబడెను పేర్మను సూచించు విచితర్మైన కుటుట్పనితో 

యెరూషలేము కుమారెత్లు దాని లోపలిభాగము నలంకరించిరి.  

పర్కటన 2:22 => ఇదిగో నేను దానిని మంచము పటిట్ంచి దానితో కూడ వయ్భిచరించువారు దాని 

కిర్యల విషయమై మారుమనసుస్ పొందితేనే గాని వారిని బహు శర్మలపాలుచేతును, 

1 రాజులు 10:28 => సొలొమోనునకుండు గుఱఱ్ములు ఐగుపుత్లోనుండి తేబడెను; రాజు వరత్కులు 

ఒకొక్కక్ గుంపునకు నియామకమైన ధరనిచిచ్ గుంపులు గుంపులుగ కొని తెపిప్ంచిరి. 

యెషయా 19:9 => దువెవ్నతో దువవ్బడు జనుపనారపని చేయువారును తెలల్ని బటట్లు 

నేయువారును సిగుగ్పడుదురు. రాజయ్ సత్ంభములు పడగొటట్బడును 
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యెహెజేక్లు 27:7 => నీకు జెండాగా ఉండుటకై నీ తెరచాపలు ఐగుపుత్నుండి వచిచ్న విచితర్పు 

పనిగల అవిసెనారబటట్తో చేయబడును; ఎలీషా దీవ్పములనుండి వచిచ్న నీలధూమర్ వరణ్ములు గల 

బటట్ నీవు చాందినిగా కపుప్కొందువు 

సామెతలు 31:22 => ఆమె పరుపులను సిదధ్పరచుకొనును ఆమె బటట్లు సనన్ని నారబటట్లు 

రకత్వరణ్పు వసత్రములు. 

యెహెజేక్లు 23:41 => ఘనమైన మంచముమీద కూరుచ్ండి బలల్ను సిదధ్పరచి దానిమీద నా 

పరిమళ దర్వయ్మును తైలమును పెటిట్తివి. 

వచనము 20 

అతడు సొముమ్సంచిచేత పటుట్కొనిపోయెను. పునన్మనాటివరకు ఇంటికి తిరిగి రాడు అనెను 

పరమగీతము 3:6 => ధూమ సత్ంభములవలె అరణయ్మారగ్ముగా వచుచ్ ఇది ఏమి? గోపరసముతోను 

సాంబార్ణితోను వరత్కులముమ్ వివిధమైన సుగంధ చూరణ్ములతోను పరిమళించుచు వచుచ్ ఇది ఏమి?  

యెషయా 57:7 => ఉనన్తమైన మహాపరవ్తముమీద నీ పరుపు వేసికొంటివి బలి అరిప్ంచుటకు 

అకక్డికే యెకిక్తివి తలుపు వెనుకను దావ్రబంధము వెనుకను నీ జాఞ్పకచిహన్ము ఉంచితివి  

యెషయా 57:8 => నాకు మరుగై బటట్లుతీసి మంచమెకిక్తివి నీ పరుపు వెడలుప్చేసికొని నీ 

పక్షముగా వారితో నిబంధన చేసితివి నీవు వారి మంచము కనబడిన చోట దాని పేర్మించితివి.  

యెషయా 57:9 => నీవు తైలము తీసికొని రాజునొదద్కు పోతివి పరిమళ దర్వయ్ములను విసాత్రముగా 

తీసికొని నీ రాయబారులను దూరమునకు పంపితివి పాతాళమంత లోతుగా నీవు లొంగితివి  

కీరత్నలు 45:8 => నీ వసత్రములెలల్ గోపరస వాసనే అగరు వాసనే లవంగిపటట్ వాసనే దంతముతో 

కటిట్న నగరులలో తంతివాదయ్ములు నినున్ సంతోషపెటుట్చునన్వి.  

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

వృక్షములు జటామాంసి వృక్షములు 

పరమగీతము 4:14 => జటామాంసియు కుంకుమయు నిమమ్గడిడ్యు లవంగపటట్యు వివిధమైన 

పరిమళతైల వృక్షములు గోపరసమును అగరు వృక్షములు నానావిధ శేర్షఠ్ పరిమళదర్వయ్ములు. 
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నిరగ్మకాండము 30:23 => పరిశుదధ్సథ్ల సంబంధమైన తులముచొపుప్న, అచచ్మైన గోపరసము 

ఐదువందల తులములును సుగంధము గల లవంగిపటట్ సగము, అనగా రెండువందల ఏబది 

తులముల యెతుత్ను 

ఎసేత్రు 2:12 => ఆరుమాసములు గోపరస తైలముతోను, ఆరు మాసములు సుగంధవరగ్ములతోను, 

సతరీల పరిమళ కిర్యలకొరకైన మరి వేరు పదారథ్ములతోను సతరీలు పరిమళ కిర్యలు ముగించి 

రాజునొదద్కు పోవువారు పండెర్ండు మాసములైన తరువాత రాజైన అహషేవ్రోషు నొదద్కు వెళుల్టకు 

ఒకొక్కక్ చినన్దానికి వంతు వచిచ్నపుప్డు ఒకొక్క చినన్ది రాజునొదద్కు ఆ విధముగా పోవుచుండెను, 

ఏమనగా ఆ తీరున వారు పరిమళ కిర్యలు చేయుకాలము సంపూరణ్మగుచుండెను. 

సామెతలు 27:9 => తైలమును అతత్రును హృదయమును సంతోషపరచునటుల్ చెలికాని 

హృదయములోనుండి వచుచ్ మధురమైన మాటలు హృదయమును సంతోషపరచును. 

యెషయా 3:24 => అపుప్డు పరిమళ దర్వయ్మునకు పర్తిగా మురుగుడును నడికటుట్కు పర్తిగా 

తార్డును అలిల్న జడకు పర్తిగా బోడితలయు పర్శసత్మైన పైవసత్రమునకు పర్తిగా గోనెపటట్యు 

అందమునకు పర్తిగా వాతయును ఉండును.  

యెషయా 57:9 => నీవు తైలము తీసికొని రాజునొదద్కు పోతివి పరిమళ దర్వయ్ములను విసాత్రముగా 

తీసికొని నీ రాయబారులను దూరమునకు పంపితివి పాతాళమంత లోతుగా నీవు లొంగితివి  

యెహెజేక్లు 23:41 => ఘనమైన మంచముమీద కూరుచ్ండి బలల్ను సిదధ్పరచి దానిమీద నా 

పరిమళ దర్వయ్మును తైలమును పెటిట్తివి. 

పర్కటన 18:13 => దాలిచ్నిచెకక్ ఓమము ధూపదర్వయ్ములు అతత్రు సాంబార్ణి దార్కాష్రసము నూనె 

మెతత్ని పిండి గోదుమలు పశువులు గొఱఱ్లు మొదలగు వాటిని, గుఱఱ్ములను రథములను దాసులను 

మనుషుయ్ల పార్ణములను ఇకమీదట ఎవడును కొనడు;  

వచనము 21 

అది తన అధికమైన లాలన మాటలచేత వానిని లోపరచుకొనెను తాను పలికిన యిచచ్కపు మాటలచేత 

వాని నీడుచ్కొని పోయెను. 
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నిరగ్మకాండము 20:14 => వయ్భిచరింపకూడదు. 

సంఖాయ్కాండము 5:13 => ఆమె భరత్కు ఆ సంగతి తెలియబడక వాని కనున్లకు మరుగైయుండి ఆమె 

అపవితర్పరచబడినదనుటకు సాక్షయ్ము లేకపోయినను, ఆమె పటుట్బడకపోయినను, 

సామెతలు 9:17 => అది తెలివిలేని వాడొకడు వచుచ్ట చూచి దొంగిలించిన నీళుల్ తీపి చాటున తినిన 

భోజనము రుచి అని చెపుప్ను. 

వచనము 22 

వెంటనే పశువు వధకు పోవునటుల్ను పరులచే జికిక్నవాడు సంకెళల్లోనికి పోవునటుల్ను 

మతత్యి 20:11 => వారది తీసికొని చివర వచిచ్న వీరు ఒకక్ గంట మాతర్మే పనిచేసినను,  

మతత్యి 24:43 => ఏ జామున దొంగవచుచ్నో యింటి యజమానునికి తెలిసియుండినయెడల 

అతడు మెలకువగా ఉండి తన యింటికి కనన్ము వేయనియయ్డని మీరెరుగుదురు. 

లూకా 12:39 => దొంగ యే గడియను వచుచ్నో యింటి యజమానునికి తెలిసినయెడల అతడు 

మెలకువగా ఉండి, తన యింటికి కనన్ము వేయనియయ్డని తెలిసికొనుడి. 

మతత్యి 24:48 => అయితే దుషు ట్డైన యొక దాసుడు నా యజమానుడు ఆలసయ్ము చేయుచునాన్డని 

తన మనసుస్లో అనుకొని 

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

నియమించి మెలకువగా నుండుమని దావ్రపాలకునికి ఆజాఞ్పించి, యిలుల్ విడిచి దేశాంతరము 

పోయినటే ట్ (ఆ కాలము ఉండును.) 

మారుక్ 13:35 => ఇంటి యజమానుడు పొర్దుద్ గుర్ంకివచుచ్నో , అరధ్రాతిర్వచుచ్నో , 

కోడికూయునపుప్డు వచుచ్నో, తెలల్వారునపుప్డు వచుచ్నో, యెపుప్డువచుచ్నో మీకు తెలియదు. 

మారుక్ 13:36 => ఆయన అకసామ్తుత్గా వచిచ్ మీరు నిదర్బోవుచుండుట చూచునేమో గనుక మీరు 

మెలకువగా నుండుడి. 

లూకా 12:45 => అయితే ఆ దాసుడు నా యజమానుడు వచుచ్టకాలసయ్ము చేయుచునాన్డని తన 

మనసుస్లో అనుకొని, దాసులను దాసీలనుకొటిట్, తిని తార్గి మతుత్గా ఉండసాగితే 
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లూకా 12:46 => వాడు కనిపెటట్ని దినములోను ఎరుగని గడియలోను ఆ దాసుని యజమానుడు 

వచిచ్ వాని నరికించి, అపనమమ్కసుథ్లతో వానికి పాలు నియమించును. 

సంఖాయ్కాండము 5:13 => ఆమె భరత్కు ఆ సంగతి తెలియబడక వాని కనున్లకు మరుగైయుండి ఆమె 

అపవితర్పరచబడినదనుటకు సాక్షయ్ము లేకపోయినను, ఆమె పటుట్బడకపోయినను, 

కీరత్నలు 50:18 => నీవు దొంగను చూచినపుప్డు వానితో ఏకీభవించెదవు వయ్భిచారులతో నీవు 

సాంగతయ్ము చేసెదవు. 

వచనము 23 

తనకు పార్ణహానికరమైనదని యెరుగక ఉరియొదద్కు పకిష్ తవ్రపడునటుల్ను వాని గుండెను అంబు 

చీలుచ్వరకు వాడు దానివెంట పోయెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 2:4 => నా దేవుడైన యెహోవా సనిన్ధిని సుగంధ వరగ్ములను ధూపము 

వేయుటకును సనిన్ధి రొటెట్లను నితయ్ము ఉంచుటకును, ఉదయ సాయంకాలములయందును, 

విశార్ంతిదినములయందును, అమావాసయ్లయందును, మా దేవుడైన యెహోవాకు ఏరాప్టైన 

ఉతస్వములయందును , ఇశార్యేలీయులు నితయ్మును అరిప్ంపవలసిన దహనబలులను 

అరిప్ంచుటకును , ఆయన నామ ఘనతకొరకు మందిరమొకటి ఆయనకు పర్తిషిఠ్తము 

చేయబడునటుల్గా నేను కటిట్ంచబోవుచునాన్ను. 

వచనము 24 

నా కుమారులారా, చెవియొగుగ్డి నా నోటి మాటల నాలకింపుడి 

సామెతలు 7:5 => అవి నీవు జార సతరీ యొదద్కు పోకుండను ఇచచ్కములాడు పర సతరీకి లోబడకుండను 

నినున్ కాపాడును. 

సామెతలు 5:3 => జారసతరీ పెదవులనుండి తేనె కారును దాని నోటి మాటలు నూనెకంటెను 

నునుపైనవి 
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నాయ్యాధిపతులు 16:15 => అపుప్డు ఆమె నాయందు నీకిషట్ము లేనపుప్డు నేను నినున్ 

పేర్మించుచునాన్నని నీవెందుకు చెపుప్చునాన్వు? ఇదివరకు నీవు ముమామ్రు ననున్ ఎగతాళిచేసి నీ 

గొపప్బలము దేనిలోనునన్దో నాకు తెలుపకపోతివని అతనితో అనెను. 

నాయ్యాధిపతులు 16:16 => ఆమె అనుదినమును మాటలచేత అత ని బాధించి 

తొందరపెటుట్చునన్ందున అతడు పార్ణము విసికి చావగోరెను. 

నాయ్యాధిపతులు 16:17 => అపుప్డతడు తన అభిపార్యమంతయు ఆమెకు తెలియజేసి నేను నా 

తలిల్గరభ్మునుండి పుటిట్నది మొలుకొని దేవునికి నాజీరు చేయబడినవాడనై యునాన్ను, నా తలమీదికి 

మంగలకతిత్ రాలేదు, నాకు కౌష్రము చేసినయెడల నా బలము నాలోనుండి తొలగిపోయి యితర 

మనుషుయ్లవలె అవుదునని ఆమెతో అనెను. 

కీరత్నలు 12:2 => అందరు ఒకరితో నొకరు అబదధ్ములాడుదురు మోసకరమైన మనసుస్గలవారై 

ఇచచ్కములాడు పెదవులతో పలుకుదురు. 

1 సమూయేలు 28:23 => అతడు ఒపప్క భోజనము చేయననెను; అయితే అతని సేవకులు ఆ సతరీతో 

ఏకమై యతని బలవంతము చేయగా అతడు వారు చెపిప్నమాట ఆలకించి నేలనుండి లేచి 

మంచముమీద కూరుచ్ండెను. 

2 రాజులు 4:8 => ఒక దినమందు ఎలీషా షూనేము పటట్ణమునకు పోగా అచచ్ట ఘనురాలైన 

యొక సతరీ భోజనమునకు రమమ్ని అతని బలవంతముచేసెను గనుక అతడు ఆ మారగ్మున వచిచ్నపుప్డెలల్ 

ఆమె యింట భోజనము చేయుచు వచెచ్ను. 

లూకా 14:23 => అందుకు యజమానుడు--నా యిలుల్ నిండునటుల్ నీవు రాజమారగ్ముల లోనికిని 

కంచెల లోనికిని వెళి ల్ లోపలికి వచుచ్టకు అకక్డివారిని బలవంతము చేయుము; 

లూకా 24:29 => వారు సాయంకాలము కావచిచ్నది, పొర్దుద్గుర్ంకినది, మాతోకూడ ఉండుమని 

చెపిప్, ఆయనను బలవంతముచేసిరి గనుక ఆయన వారితోకూడ ఉండుటకు లోపలికి వెళె ల్ను. 

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

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

వేడుకొని మముమ్ను బలవంతము చేసెను. 

Page  of 540 2507



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   !"త$

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

అందరికొరకు ఒకడు మృతిపొందెను గనుక అందరును మృతిపొందిరనియు, 

నాయ్యాధిపతులు 14:17 => ఏడవ దినమున ఆమె అతని తొందరపెటిట్నందున అతడు ఆమెకు దాని 

తెలియజేయగా ఆమె తన జనులకు ఆ విపుప్డు కథను తెలిపెను. 

నాయ్యాధిపతులు 16:5 => ఫిలిషీత్యుల సరాద్రులు ఆమెయొదద్కు వచిచ్ ఆమెతో నీవు అతని 

లాలనచేసి అతని గొపప్ బలము దేనిలోనునన్దో, మేమేలాగు అతని గెలువవచుచ్నో తెలిసికొనుము; 

మేము అతని బంధించి అతని గరవ్ము అణుపుదుము, అపుప్డు మాలో పర్తివాడును వెయియ్నిన్ నూరు 

వెండి నాణములను నీకిచెచ్దమని చెపిప్రి. 

నాయ్యాధిపతులు 16:6 => కాబటిట్ దెలీలా నీ మహాబలము దేనిలోనునన్దో నినున్ దేనిచేత కటిట్ 

బాధింపవచుచ్నో నాకు దయచేసి తెలుపుమని సమోస్నుతో ననగా 

నాయ్యాధిపతులు 16:16 => ఆమె అనుదినమును మాటలచేత అత ని బాధించి 

తొందరపెటుట్చునన్ందున అతడు పార్ణము విసికి చావగోరెను. 

నాయ్యాధిపతులు 16:19 => ఆమె తన తొడమీద అతని నిదర్బుచిచ్, ఒక మనుషుయ్ని పిలిపించి 

వానిచేత అతని తలమీది యేడు జడలను కౌష్రము చేయించి అతని బాధించుటకు మొదలుపెటెట్ను. 

అపుప్డు అతనిలోనుండి బలము తొలగిపోయెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 24:17 => యెహోయాదా చనిపోయిన తరువాత యూదా అధిపతులు వచిచ్ 

రాజునకు నమసక్రింపగా రాజు వారి మాటకు సమమ్తించెను. 

నెహెమాయ్ 6:4 => వారు ఆలాగున నాలుగు మారులు నాయొదద్కు వరత్మానము పంపగా ఆ పర్కారమే 

నేను మరల పర్తుయ్తత్రమిచిచ్తిని. 

యోబు 31:9 => నేను హృదయమున పరసతరీని మోహించినయెడల నా పొరుగువాని దావ్రమున నేను 

పొంచియునన్యెడల 

సామెతలు 1:10 => నా కుమారుడా, పాపులు నినున్ పేర్రేపింపగా ఒపప్కుము. 

సామెతలు 2:16 => మరియు అది జారసతరీనుండి మృదువుగా మాటలాడు పరసతరీనుండి నినున్ 

రకిష్ంచును. 

Page  of 541 2507



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   !"త$

సామెతలు 26:28 => అబదధ్ములాడువాడు తాను నలుగగొటిట్నవారిని దేవ్షించును ఇచచ్కపు 

మాటలాడు నోరు నషట్ము కలుగజేయును. 

సామెతలు 29:5 => తన పొరుగువానితో ఇచచ్కములాడువాడు వాని పటుట్కొనుటకు వలవేయువాడు. 

పర్సంగి 7:26 => మరణముకంటె ఎకుక్వ దుఃఖము కలిగించునది ఒకటి నాకు కనబడెను; అది 

వలల వంటిదై, ఉరులవంటి మనసుస్ను బంధకములవంటి చేతులును కలిగిన సతరీ; దేవుని దృషిట్కి 

మంచివారైనవారు దానిని తపిప్ంచుకొందురు గాని పాపాతుమ్లు దానివలన పటట్బడుదురు. 

యెహెజేక్లు 16:30 => నీ హృదయమెంత బలహీనమాయెను! సిగుగ్మాలిన వేశాయ్కిర్యలైన 

వీటిననిన్టిని జరిగించుటకై 

1 కొరిందీయులకు 2:4 => మీ విశావ్సము మనుషుయ్ల జాఞ్నమును ఆధారము చేసికొనక, దేవుని 

శకిత్ని ఆధారము చేసికొని యుండవలెనని,  

యాకోబు 3:6 => నాలుక అగిన్యే, నాలుక మన అవయవములలో ఉంచబడిన పాప పర్పంచమై 

సరవ్శరీరమునకు మాలినయ్ము కలుగజేయుచు, పర్కృతి చకర్మునకు చిచుచ్పెటుట్ను; అది నరకముచేత 

చిచుచ్ పెటట్బడును. 

వచనము 25 

జార సతరీ మారగ్ములతటుట్ నీ మనసుస్ తొలగనియయ్కుము దారి తపిప్ అది నడచు తోర్వలలోనికి పోకుము.  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 14:13 => పటట్ణమునకు ఎదురుగా ఉనన్ దుయ్పతి యొకక్ పూజారి యెడల్ను 

పూదండలను దావ్రముల యొదద్కు తీసికొనివచిచ్ సమూహముతో కలిసి, బలి అరిప్ంపవలెనని 

యుండెను. 

యోబు 13:27 => బొండలలో నా కాళుల్ బిగించియునాన్వు నా పర్వరత్న అంతయు నీవు 

కనిపెటుట్చునాన్వు నా అరికాళల్ చుటుట్ గిఱిగీసియునాన్వు 

యిరిమ్యా 20:2 => పర్వకత్యైన యిరీమ్యాను కొటిట్, యెహోవా మందిరమందునన్ బెనాయ్మీనుమీది 

గుమమ్మునొదద్నుండు బొండలో అతనిని వేయించెను. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 16:24 => అతడు అటిట్ ఆజఞ్ను పొంది, వారిని లోపలి చెరసాలలోనికి తోర్సి, 

వారి కాళల్కు బొండవేసి బిగించెను. 

ఎసేత్రు 5:12 => మరియు అతడు రాణియైన ఎసేత్రు తాను చేయించిన విందునకు రాజును ననున్ 

తపప్ మరి యెవనిని పిలిపించలేదు, రేపటి దినమున కూడ రాజుతో కలిసి విందునకు రమమ్ని నాకు 

సెలవైనదని తెలియజేసెను. 

కీరత్నలు 107:17 => బుదిధ్హీనులు తమ దుషట్పర్వరత్న చేతను తమ దోషము చేతను బాధ 

తెచుచ్కొందురు. 

సామెతలు 2:18 => దాని యిలుల్ మృతుయ్వునొదద్కు దారితీయును అది నడచు తోర్వలు పేర్తలయొదద్కు 

చేరును 

సామెతలు 5:4 => దానివలన కలుగు ఫలము ముసిణిపండంత చేదు అది రెండంచులుగల 

కతిత్యంత పదునుగలది, 

సామెతలు 6:32 => జారతవ్ము జరిగించువాడు కేవలము బుదిధ్శూనుయ్డు ఆ కారయ్ము చేయువాడు 

సవ్నాశనమును కోరువాడే 

సామెతలు 10:13 => వివేకుని పెదవులయందు జాఞ్నము కనబడును బుదిధ్హీనుని వీపునకు బెతత్మే 

తగును. 

సామెతలు 11:19 => యథారథ్మైన నీతి జీవదాయకము దుషట్కిర్యలు విడువక చేయువాడు తన 

మరణమునకే చేయును 

సామెతలు 13:20 => జాఞ్నుల సహవాసము చేయువాడు జాఞ్నము గలవాడగును. మూరు ఖ్ల 

సహవాసము చేయువాడు చెడిపోవును. 

సామెతలు 14:16 => జాఞ్నము గలవాడు భయపడి కీడునుండి తొలగును బుదిధ్హీనుడు విఱఱ్వీగి 

నిరభ్యముగా తిరుగును. 

సామెతలు 19:29 => అపహాసకులకు తీరుప్లును బుదిధ్హీనుల వీపులకు దెబబ్లును 

నియమింపబడినవి. 
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సామెతలు 22:3 => బుదిధ్మంతుడు అపాయము వచుచ్ట చూచి దాగును జాఞ్నము లేనివారు 

యోచింపక ఆపదలో పడుదురు. 

సామెతలు 23:28 => దోచుకొనువాడు పొంచియుండునటుల్ అది పొంచియుండును అది 

బహుమందిని విశావ్సఘాతకులనుగా చేయును. 

పర్సంగి 9:12 => తమకాలము ఎపుప్డు వచుచ్నో నరులెరుగరు; చేపలు బాధకరమైన వలయందు 

చికుక్బడునటుల్, పిటట్లు వలలో పటుట్బడునటుల్, అశుభకాలమున హఠాతుత్గా తమకు చేటు 

కలుగునపుప్డు వారును చికుక్పడుదురు. 

యిరిమ్యా 11:19 => అయితే నేను వధకు తేబడుచుండు సాధువైన గొఱఱ్పిలల్వలె ఉంటిని; మనము 

చెటుట్ను దాని ఫలమును నశింపజేయుదము రండి, వాని పేరు ఇకను జాఞ్పకము చేయబడకపోవునటుల్ 

బర్దుకువారిలో నుండకుండ వాని నిరూమ్లము చేయుదము రండని వారు నామీద చేసిన 

దురాలోచనలను నేనెరుగకయుంటిని. 

వచనము 26 

అది గాయపరచి పడదోర్సినవారు అనేకులు అది చంపినవారు లెకక్లేనంతమంది 

సంఖాయ్కాండము 25:8 => సమాజమునుండి లేచి, యీటెను చేతపటుట్కొని పడకచోటికి ఆ 

ఇశార్యేలీయుని వెంబడి వెళి ల్ ఆ యిదద్రిని, అనగా ఆ ఇశార్యేలీయుని ఆ సతరీని కడుపులో గుండ 

దూసిపోవునటుల్ పొడిచెను; అపుప్డు ఇశార్యేలీయులలోనుండి తెగులు నిలిచిపోయెను. 

సంఖాయ్కాండము 25:9 => ఇరువది నాలుగువేలమంది ఆ తెగులుచేత చనిపోయిరి. 

సామెతలు 1:17 => పకిష్ చూచుచుండగా వల వేయుట వయ్రథ్ము. 

పర్సంగి 9:12 => తమకాలము ఎపుప్డు వచుచ్నో నరులెరుగరు; చేపలు బాధకరమైన వలయందు 

చికుక్బడునటుల్, పిటట్లు వలలో పటుట్బడునటుల్, అశుభకాలమున హఠాతుత్గా తమకు చేటు 

కలుగునపుప్డు వారును చికుక్పడుదురు. 

సామెతలు 9:18 => అయితే అచచ్ట పేర్తలునాన్రనియు దాని ఇంటికి వెళుల్వారు పాతాళకూపములో 

ఉనాన్రనియు వారికి ఎంతమాతర్మును తెలియలేదు. 

Page  of 544 2507



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   !"త$

నిరగ్మకాండము 13:9 => యెహోవా ధరమ్శాసత్రము నీ నోట నుండునటుల్ బలమైన చేతితో యెహోవా 

ఐగుపుత్లోనుండి నినున్ బయటికి రపిప్ంచెననుటకు, ఈ ఆచారము నీ చేతిమీద నీకు సూచనగాను నీ 

కనున్ల మధయ్ జాఞ్పకారథ్ముగా ఉండును.  

ఎసేత్రు 5:12 => మరియు అతడు రాణియైన ఎసేత్రు తాను చేయించిన విందునకు రాజును ననున్ 

తపప్ మరి యెవనిని పిలిపించలేదు, రేపటి దినమున కూడ రాజుతో కలిసి విందునకు రమమ్ని నాకు 

సెలవైనదని తెలియజేసెను. 

యోబు 20:24 => ఇనుప ఆయుధము తపిప్ంచుకొనుటకై వారు పారిపోగా ఇతత్డివిలుల్ వారి 

దేహములగుండ బాణములను పోవిడుచును. 

కీరత్నలు 91:3 => వేటకాని ఉరిలోనుండి ఆయన నినున్ విడిపించును నాశనకరమైన తెగులు 

రాకుండ నినున్ రకిష్ంచును 

సామెతలు 5:4 => దానివలన కలుగు ఫలము ముసిణిపండంత చేదు అది రెండంచులుగల 

కతిత్యంత పదునుగలది, 

సామెతలు 5:11 => తుదకు నీ మాంసమును నీ శరీరమును కీష్ణించినపుప్డు 

సామెతలు 6:32 => జారతవ్ము జరిగించువాడు కేవలము బుదిధ్శూనుయ్డు ఆ కారయ్ము చేయువాడు 

సవ్నాశనమును కోరువాడే 

సామెతలు 11:19 => యథారథ్మైన నీతి జీవదాయకము దుషట్కిర్యలు విడువక చేయువాడు తన 

మరణమునకే చేయును 

సామెతలు 13:20 => జాఞ్నుల సహవాసము చేయువాడు జాఞ్నము గలవాడగును. మూరు ఖ్ల 

సహవాసము చేయువాడు చెడిపోవును. 

సామెతలు 22:3 => బుదిధ్మంతుడు అపాయము వచుచ్ట చూచి దాగును జాఞ్నము లేనివారు 

యోచింపక ఆపదలో పడుదురు. 

సామెతలు 26:18 => తెగులు అముమ్లు కొరవులు విసరు వెఱి ఱ్వాడు  
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యెషయా 55:2 => ఆహారము కానిదానికొరకు మీరేల రూకలిచెచ్దరు? సంతుషిట్ కలుగజేయని 

దానికొరకు మీ కషాట్రిజ్తమును ఎందుకు వయ్యపరచెదరు? నా మాట జాగర్తత్గా ఆలకించి మంచి 

పదారథ్ము భుజించుడి మీ పార్ణము సారమైనదానియందు సుఖింపనియుయ్డి.  

వచనము 27 

దాని యిలుల్ పాతాళమునకు పోవు మారగ్ము ఆ మారగ్ము మరణశాలలకు దిగిపోవును. 

సామెతలు 4:1 => కుమారులారా, తండిర్ యుపదేశము వినుడి మీరు వివేకము నొందునటుల్ 

ఆలకించుడి 

సామెతలు 5:7 => కుమారులారా, నా మాట ఆలకింపుడి నేను చెపుప్ ఉపదేశమునుండి తొలగకుడి. 

సామెతలు 8:32 => కావున పిలల్లారా, నా మాట ఆలకించుడి నా మారగ్ముల ననుసరించువారు 

ధనుయ్లు 

సామెతలు 8:33 => ఉపదేశమును నిరాకరింపక దానినవలంబించి జాఞ్నులై యుండుడి. 

1 కొరిందీయులకు 4:14 => మిముమ్ను సిగుగ్పరచవలెనని కాదుగాని నా పిర్యమైన పిలల్లని మీకు 

బుదిధ్చెపుప్టకు ఈ మాటలు వార్యుచునాన్ను. 

1 కొరిందీయులకు 4:15 => కీర్సుత్నందు మీకు ఉపదేశకులు పదివేలమంది యునన్ను తండుర్లు 

అనేకులు లేరు.  

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

మరల నాకు పర్సవవేదన కలుగుచునన్ది. 

1 యోహాను 2:1 => నా చినన్పిలల్లారా, మీరు పాపము చేయకుండుటకై యీ సంగతులను మీకు 

వార్యుచునాన్ను. ఎవడైనను పాపము చేసినయెడల నీతిమంతుడైన యేసుకీర్సుత్ అను ఉతత్రవాది 

తండిర్యొదద్ మనకునాన్డు. 

ఆదికాండము 49:2 => యాకోబు కుమారులారా, కూడివచిచ్ ఆలకించుడి మీ తండిర్యైన 

ఇశార్యేలు మాట వినుడి. 
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కీరత్నలు 34:11 => పిలల్లారా, మీరు వచిచ్ నా మాట వినుడి. యెహోవాయందలి భయభకుత్లు మీకు 

నేరెప్దను. 

యెషయా 48:12 => యాకోబూ, నేను పిలిచిన ఇశార్యేలూ, నాకు చెవియొగిగ్ వినుము. నేనే 

ఆయనను నేను మొదటివాడను కడపటివాడను 

మారుక్ 4:3 => వినుడి; ఇదిగో వితుత్వాడు వితుత్టకు బయలువెళె ల్ను. 

1 కొరిందీయులకు 6:18 => జారతవ్మునకు దూరముగా పారిపోవుడి. మనుషుయ్డు చేయు పర్తి 

పాపమును దేహమునకు వెలుపల ఉనన్ది గాని జారతవ్ము చేయువాడు తన సొంత శరీరమునకు 

హానికరముగా పాపము చేయుచునాన్డు. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 2:11 => తన రాజయ్మునకును మహిమకును మిముమ్ను పిలుచుచునన్ 

దేవునికి తగినటుట్గా మీరు నడుచుకొనవలెనని మేము మీలో పర్తివానిని హెచచ్రించుచు, ధైరయ్పరచుచు 

సాక్షయ్మిచుచ్చు, 

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

విశావ్సమందు భాగయ్వంతులుగాను, తనున్ పేర్మించువారికి తాను వాగాద్నము చేసిన రాజయ్మునకు 

వారసులుగాను ఉండుటకు దేవుడేరప్రచుకొనలేదా? 
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www.BibleNestam.com 
www.TeluguBibleStudy.com 

Page  of 548 2507



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   !"త$

వచనము 1 

జాఞ్నము ఘోషించుచునన్ది వివేచన తన సవ్రమును వినిపించుచునన్ది 

సామెతలు 4:14 => భకిత్హీనుల తోర్వను చేరకుము దుషు ట్ల మారగ్మున నడువకుము. 

సామెతలు 4:15 => దానియందు పర్వేశింపక తపిప్ంచుకొని తిరుగుము. దానినుండి తొలగి 

సాగిపొముమ్. 

సామెతలు 5:8 => జారసతరీ యుండు ఛాయకు పోక నీ మారగ్ము దానికి దూరముగా చేసికొనుము 

దాని యింటి వాకిటి దగగ్రకు వెళల్కుము. 

సామెతలు 6:25 => దాని చకక్దనమునందు నీ హృదయములో ఆశపడకుము అది తన 

కనురెపప్లను చికిలించి నినున్ లోపరచుకొననియయ్కుము. 

సామెతలు 23:31 => దార్కాష్రసము మికిక్లి ఎఱఱ్బడగను గినెన్లో తళతళలాడుచుండగను తార్గుటకు 

రుచిగా నుండగను దానివైపు చూడకుము. 

సామెతలు 23:32 => పిమమ్ట అది సరప్మువలె కరచును కటల్పామువలె కాటువేయును. 

సామెతలు 23:33 => విపరీతమైనవి నీ కనున్లకు కనబడును నీవు వెఱి ఱ్మాటలు పలుకుదువు 

మతత్యి 5:28 => నేను మీతో చెపుప్నదేమనగా ఒక సతరీని మోహపు చూపుతో చూచు పర్తివాడు 

అపుప్డే తన హృదయమందు ఆమెతో వయ్భిచారము చేసినవాడగును. 

సామెతలు 5:23 => శిక్ష లేకయే అటిట్వాడు నాశనమగును అతిమూరు ఖ్డై వాడు తోర్వ తపిప్పోవును. 

కీరత్నలు 119:176 => తపిప్పోయిన గొఱఱ్వలె నేను తోర్వవిడిచి తిరిగితిని నీ సేవకుని వెదకి 

పటుట్కొనుము ఎందుకనగా నేను నీ ఆజఞ్లను మరచువాడను కాను. 

యెషయా 53:6 => మనమందరము గొఱఱ్లవలె తోర్వ తపిప్పోతివిు మనలో పర్తివాడును 

తనకిషట్మైన తోర్వకు తొలిగెను యెహోవా మన యందరి దోషమును అతనిమీద మోపెను.  

ఆదికాండము 39:8 => అయితే అతడు ఒపప్క నా యజమానుడు తనకు కలిగినదంతయు 

నాచేతికపప్గించెను గదా, నా వశమున తన యింటిలో ఏమి ఉనన్దో అతడెరుగడు; ఈ యింటిలో 

నాకంటె పైవాడు ఎవడును లేడు. 
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సామెతలు 9:15 => ఆ దారిని పోవువారిని చూచి తమ తోర్వను చకక్గా వెళుల్వారిని చూచి 

యిరిమ్యా 18:17 => తూరుప్ గాలి చెదరగొటుట్నటుల్ వారి శతుర్వులయెదుట నిలువకుండ వారిని 

నేను చెదరగొటెట్దను; వారి ఆపదిద్నమందు వారికి విముఖుడనై వారిని చూడకపోదును. 

మలాకీ 2:15 => కొంచెముగానైనను దైవాతమ్నొందినవారిలో ఎవరును ఈలాగున చేయలేదు; ఒకడు 

చేసినను ఏమి జరిగెను? దేవునిచేత సంతతి నొందవలెనని అతడు యతన్ము చేసెను గదా; కాగా 

మిముమ్ను మీరే జాగర్తత్ చేసికొని, యౌవనమున పెండిల్ చేసికొనిన మీ భారయ్ల విషయములో 

విశావ్సఘాతకులుగా ఉండకుడి. 

వచనము 2 

తోర్వపర్కక్ను రాజవీధుల మొగలలోను నడిమారగ్ములలోను అది నిలుచుచునన్ది 

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

యెనన్టికిని తొలగిపోదు. 

నాయ్యాధిపతులు 16:21 => అపుప్డు ఫిలిషీత్యులు అతని పటుట్కొని అతని కనున్లను ఊడదీసి 

గాజాకు అతని తీసికొనివచిచ్ యితత్డి సంకెళల్చేత అతని బంధించిరి. 

2 సమూయేలు 3:6 => సౌలు కుటుంబికులకును దావీదు కుటుంబికులకును యుదధ్ము 

జరుగుచుండగా అబేన్రు సౌలు కుటుంబికులకు బహు సహాయము చేసెను. 

2 సమూయేలు 3:7 => అయాయ్ కుమారెత్యైన రిసాప్ యను ఒక ఉపపతిన్ సౌలుకుండెను నా తండిర్కి 

ఉపపతిన్యగు దానిని నీవెందుకు కూడితివని ఇషోబ్షెతు అబేన్రును అడుగగా 

2 సమూయేలు 3:8 => అబేన్రును ఇషోబ్షెతు అడిగిన మాటకు బహుగా కోపగించుకొని నినున్ 

దావీదు చేతి కపప్గింపక నీ తండిర్యైన సౌలు ఇంటివారికిని అతని సహోదరులకును అతని 

సేన్హితులకును ఈవేళ ఉపకారము చేసిన ననున్ యూదావారికి చేరిన కుకక్తో సమానునిగాచేసి యీ 

దినమున ఒక సతరీనిబటిట్ నామీద నేరము మోపుదువా? 
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2 సమూయేలు 3:27 => అబేన్రు తిరిగి హెబోర్నునకు వచిచ్నపుప్డు సంగతి యెవరికి వినబడకుండ 

గుమమ్ము నడుమ ఏకాంతముగా అతనితో మాటలాడవలెనని యోవాబు అతని పిలిచి, తన 

సహోదరుడగు అశాహేలు పార్ణము తీసినందుకై అతనిని కడుపులో పొడువగా అతడు చచెచ్ను. 

2 సమూయేలు 12:9 => నీవు యెహోవా మాటను తృణీకరించి ఆయన దృషిట్కి చెడుతనము 

చేసితివేమి? హితీత్యుడగు ఊరియాను కతిత్చేత చంపించి అతని భారయ్ను నీకు భారయ్యగునటుల్గా నీవు 

పటుట్కొనియునాన్వు; అమోమ్నీయులచేత నీవతని చంపించితివి గదా? 

2 సమూయేలు 12:10 => నీవు ననున్ లక్షయ్ము చేయక హితీత్యుడగు ఊరియా భారయ్ను నీకు 

భారయ్యగునటుల్ తీసికొనినందున నీ యింటివారికి సదాకాలము యుదధ్ము కలుగును. 

2 సమూయేలు 12:11 => నా మాట ఆలకించుము; యెహోవానగు నేను సెలవిచుచ్నదేమనగా నీ 

యింటివారి మూలముననే నేను నీకు అపాయము పుటిట్ంతును; నీవు చూచుచుండగా నేను నీ 

భారయ్లను తీసి నీ చేరువవాని కపప్గించెదను. 

1 రాజులు 11:1 => మోయాబీయులు ఎదోమీయులు అమోమ్నీయులు సీదోనీయులు హితీత్యులు 

అను జనులు మీ హృదయములను తమ దేవతలతటుట్ తిర్పుప్దురు గనుక వారితో సహవాసము 

చేయకూడదనియు, వారిని మీతో సహవాసము చేయనియయ్కూడదనియు యెహోవా ఇశార్యేలీయులకు 

సెలవిచిచ్యునాన్డు. అయితే రాజైన సొలొమోను ఫరో కుమారెత్నుగాక ఆ జనులలో ఇంక అనేకమంది 

పరసతరీలను మోహించి 

1 రాజులు 11:2 => కామాతురత గలవాడై వారిని ఉంచుకొనుచు వచెచ్ను. 

నెహెమాయ్ 13:26 => ఇటిట్ కారయ్ములు జరిగించి ఇశార్యేలీయుల రాజైన సొలొమోను పాపము 

చేయలేదా? అనేక జనములలో అతనివంటి రాజు లేకపోయినను, అతడు తన దేవునిచేత 

పేర్మింపబడినవాడై ఇశార్యేలీయులందరిమీద రాజుగా నియమింపబడినను, అనయ్సతరీలు అతనిచేత 

సహా పాపము చేయించలేదా? 

1 కొరిందీయులకు 10:8 => మరియు వారివలె మనము వయ్భిచరింపకయుందము; వారిలో కొందరు 

వయ్భిచరించినందున ఒకక్దినముననే యిరువది మూడువేలమంది కూలిరి. 
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2 కొరిందీయులకు 12:21 => నేను మరల వచిచ్నపుప్డు నా దేవుడు మీ మధయ్ ననున్ 

చినన్బుచుచ్నేమో అనియు, మునుపు పాపముచేసి తాము జరిగించిన అపవితర్త జారతవ్ము పోకిరి 

చేషట్ల నిమితత్ము మారుమనసుస్ పొందని అనేకులనుగూరిచ్ దుఃఖపడవలసి వచుచ్నేమో అనియు 

భయపడుచునాన్ను. 

1 పేతురు 2:11 => పిర్యులారా, మీరు పరదేశులును యాతిర్కులునై యునాన్రు గనుక ఆతమ్కు 

విరోధముగా పోరాడు శరీరాశలను విసరిజ్ంచి, 

నాయ్యాధిపతులు 16:16 => ఆమె అనుదినమును మాటలచేత అత ని బాధించి 

తొందరపెటుట్చునన్ందున అతడు పార్ణము విసికి చావగోరెను. 

నాయ్యాధిపతులు 16:19 => ఆమె తన తొడమీద అతని నిదర్బుచిచ్, ఒక మనుషుయ్ని పిలిపించి 

వానిచేత అతని తలమీది యేడు జడలను కౌష్రము చేయించి అతని బాధించుటకు మొదలుపెటెట్ను. 

అపుప్డు అతనిలోనుండి బలము తొలగిపోయెను. 

సామెతలు 21:16 => వివేకమారగ్ము విడిచి తిరుగువాడు పేర్తల గుంపులో కాపురముండును. 

సామెతలు 31:3 => నీ బలమును సతరీలకియయ్కుము రాజులను నశింపజేయు సతరీలతో సహవాసము 

చేయకుము 

యిరిమ్యా 18:17 => తూరుప్ గాలి చెదరగొటుట్నటుల్ వారి శతుర్వులయెదుట నిలువకుండ వారిని 

నేను చెదరగొటెట్దను; వారి ఆపదిద్నమందు వారికి విముఖుడనై వారిని చూడకపోదును. 

వచనము 3 

గుమమ్ములయొదద్ను పురదావ్రమునొదద్ను పటట్ణపు గవునులయొదద్ను నిలువబడి అది ఈలాగు గటిట్గా 

పర్కటన చేయుచునన్ది 

సామెతలు 2:18 => దాని యిలుల్ మృతుయ్వునొదద్కు దారితీయును అది నడచు తోర్వలు పేర్తలయొదద్కు 

చేరును 

సామెతలు 2:19 => దానియొదద్కు పోవువారిలో ఎవరును తిరిగి రారు జీవమారగ్ములు వారికి 

దకక్వు. నా మాటలు వినినయెడల 
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సామెతలు 5:5 => దాని నడతలు మరణమునకు దిగుటకు దారితీయును దాని అడుగులు 

పాతాళమునకు చకక్గా చేరును 

సామెతలు 9:18 => అయితే అచచ్ట పేర్తలునాన్రనియు దాని ఇంటికి వెళుల్వారు పాతాళకూపములో 

ఉనాన్రనియు వారికి ఎంతమాతర్మును తెలియలేదు. 

పర్సంగి 7:26 => మరణముకంటె ఎకుక్వ దుఃఖము కలిగించునది ఒకటి నాకు కనబడెను; అది 

వలల వంటిదై, ఉరులవంటి మనసుస్ను బంధకములవంటి చేతులును కలిగిన సతరీ; దేవుని దృషిట్కి 

మంచివారైనవారు దానిని తపిప్ంచుకొందురు గాని పాపాతుమ్లు దానివలన పటట్బడుదురు. 

నాయ్యాధిపతులు 16:16 => ఆమె అనుదినమును మాటలచేత అత ని బాధించి 

తొందరపెటుట్చునన్ందున అతడు పార్ణము విసికి చావగోరెను. 

నాయ్యాధిపతులు 16:19 => ఆమె తన తొడమీద అతని నిదర్బుచిచ్, ఒక మనుషుయ్ని పిలిపించి 

వానిచేత అతని తలమీది యేడు జడలను కౌష్రము చేయించి అతని బాధించుటకు మొదలుపెటెట్ను. 

అపుప్డు అతనిలోనుండి బలము తొలగిపోయెను. 

సామెతలు 13:20 => జాఞ్నుల సహవాసము చేయువాడు జాఞ్నము గలవాడగును. మూరు ఖ్ల 

సహవాసము చేయువాడు చెడిపోవును. 

సామెతలు 15:24 => కిర్ందనునన్ పాతాళమును తపిప్ంచుకొనవలెనని బుదిధ్మంతుడు పరమునకు 

పోవు జీవమారగ్మున నడచుకొనును 

సామెతలు 21:16 => వివేకమారగ్ము విడిచి తిరుగువాడు పేర్తల గుంపులో కాపురముండును. 

సామెతలు 31:3 => నీ బలమును సతరీలకియయ్కుము రాజులను నశింపజేయు సతరీలతో సహవాసము 

చేయకుము 

మతత్యి 7:13 => ఇరుకు దావ్రమున పర్వేశించుడి; నాశనమునకు పోవు దావ్రము వెడలుప్ను, ఆ 

దారి విశాలమునై యునన్ది, దాని దావ్రా పర్వేశించువారు అనేకులు.  

లూకా 16:23 => అపుప్డతడు పాతాళములో బాధపడుచు, కనున్లెతిత్ దూరమునుండి అబార్హామును 

అతని రొముమ్న (ఆనుకొనియునన్) లాజరును చూచి 
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వచనము 4 

మానవులారా, మీకే నేను పర్కటించుచునాన్ను నరులగు మీకే నా కంఠసవ్రము వినిపించుచునాన్ను. 

సామెతలు 1:20 => జాఞ్నము వీధులలో కేకలు వేయుచునన్ది సంతవీధులలో బిగగ్రగా పలుకుచునన్ది 

సామెతలు 1:21 => గొపప్ సందడిగల సథ్లములలో పర్కటన చేయుచునన్ది పురదావ్రములలోను 

పటట్ణములోను జాఞ్నము పర్చురించుచు తెలియజేయుచునన్ది  

సామెతలు 9:1 => జాఞ్నము నివాసమును కటుట్కొని దానికి ఏడు సత్ంభములు చెకుక్కొనినది 

సామెతలు 9:2 => పశువులను వధించి దార్కాష్రసమును కలిపియునన్ది భోజనపదారథ్ములను 

సిదధ్పరచియునన్ది 

సామెతలు 9:3 => తన పనికతెత్లచేత జనులను పిలువనంపినది పటట్ణమందలి మెటట్లమీద అది 

నిలిచి 

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

నేను గరభ్మున పుటట్గానే యెహోవా ననున్ పిలిచెను తలిల్ ననున్ ఒడిలో పెటుట్కొనినది మొదలుకొని 

ఆయన నా నామము జాఞ్పకము చేసికొనెను.  

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

దాచియునాన్డు ననున్ మెరుగుపెటిట్న అంబుగా చేసి తన అంబులపొదిలో మూసిపెటిట్యునాన్డు.  

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

ఆయన నాతో చెపెప్ను. 

యెషయా 49:4 => అయినను వయ్రథ్ముగా నేను కషట్పడితిని ఫలమేమియు లేకుండ నా బలమును 

వృథాగా వయ్యపరచి యునాన్ననుకొంటిని నాకు నాయ్యకరత్ యెహోవాయే, నా బహుమానము నా 

దేవుని యొదద్నే యునన్ది.  

యెషయా 49:5 => యెహోవా దృషిట్కి నేను ఘనుడనైతిని నా దేవుడు నాకు బలమాయెను కాగా 

తనకు సేవకుడనైయుండి తనయొదద్కు యాకోబును తిరిగి రపిప్ంచుటకు ఇశార్యేలు ఆయనయొదద్కు 

సమకూరచ్బడుటకు ననున్ గరభ్మున పుటిట్ంచిన యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు  
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యెషయా 49:6 => నీవు యాకోబు గోతర్పువారిని ఉదధ్రించునటుల్ను ఇశార్యేలులో 

తపిప్ంపబడినవారిని రపిప్ంచునటుల్ను నా సేవకుడవై యుండుట ఎంతో సవ్లప్విషయము; 

భూదిగంతములవరకు నీవు నేను కలుగజేయు రక్షణకు సాధనమగుటకై అనయ్జనులకు 

వెలుగైయుండునటుల్ నినున్ నియమించియునాన్ను.  

యెషయా 55:1 => దపిప్గొనినవారలారా, నీళల్యొదద్కు రండి రూకలు లేనివారలారా, మీరు వచిచ్ 

కొని భోజనము చేయుడి. రండి, రూకలు లేకపోయినను ఏమియు నియయ్కయే దార్కాష్రసమును పాలను 

కొనుడి.  

యెషయా 55:2 => ఆహారము కానిదానికొరకు మీరేల రూకలిచెచ్దరు? సంతుషిట్ కలుగజేయని 

దానికొరకు మీ కషాట్రిజ్తమును ఎందుకు వయ్యపరచెదరు? నా మాట జాగర్తత్గా ఆలకించి మంచి 

పదారథ్ము భుజించుడి మీ పార్ణము సారమైనదానియందు సుఖింపనియుయ్డి.  

యెషయా 55:3 => చెవియొగిగ్ నాయొదద్కు రండి మీరు వినినయెడల మీరు బర్దుకుదురు నేను మీతో 

నితయ్నిబంధన చేసెదను దావీదునకు చూపిన శాశవ్తకృపను మీకు చూపుదును.  

మతత్యి 3:3 => పర్భువు మారగ్ము సిదధ్పరచుడి ఆయన తోర్వలు సరాళము చేయుడని అరణయ్ములో 

కేకవేయు నొకని శబద్ము అని పర్వకత్యైన యెషయా దావ్రా చెపప్బడినవాడితడే. 

మతత్యి 4:17 => అపప్టినుండి యేసు పరలోకరాజయ్ము సమీపించియునన్ది గనుక మారుమనసుస్ 

పొందుడని చెపుప్చు పర్కటింప మొదలుపెటెట్ను. 

మతత్యి 28:19 => కాబటిట్ మీరు వెళి ల్, సమసత్ జనులను శిషుయ్లనుగా చేయుడి; తండిర్యొకక్యు 

కుమారునియొకక్యు పరిశుదాధ్తమ్యొకక్యు నామములోనికి వారికి బాపిత్సమ్మిచుచ్చు 

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

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

చెపెప్ను.  

మారుక్ 13:10 => సకల జనములకు సువారత్ ముందుగా పర్కటింపబడవలెను. 

మారుక్ 16:15 => మరియుమీరు సరవ్లోకమునకు వెళి ల్ సరవ్సృషిట్కి సువారత్ను పర్కటించుడి. 
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మారుక్ 16:16 => నమిమ్ బాపిత్సమ్ము పొందినవాడు రకిష్ంపబడును; నమమ్ని వానికి శిక్ష 

విధింపబడును. 

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

పాపక్షమాపణయు పర్కటింపబడుననియు వార్యబడియునన్ది. 

యోహాను 7:37 => ఆ పండుగలో మహాదినమైన అంతయ్దినమున యేసు నిలిచి ఎవడైనను 

దపిప్గొనినయెడల నాయొదద్కు వచిచ్ దపిప్ తీరుచ్కొనవలెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 1:8 => అయినను పరిశుదాధ్తమ్ మీ మీదికి వచుచ్నపుప్డు మీరు 

శకిత్నొందెదరు గనుక మీరు యెరూషలేములోను, యూదయ సమరయ దేశముల యందంతటను 

భూదిగంతముల వరకును నాకు సాకుష్లైయుందురని వారితో చెపెప్ను 

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

అనయ్జనులయొదద్కు నినున్ పంపుదునని నాతో చెపెప్ను. 

రోమీయులకు 15:18 => ఏలాగనగా అనయ్జనులు విధేయులగునటుల్, వాకయ్ముచేతను, కిర్యచేతను, 

గురుతుల బలముచేతను, మహతాక్రయ్ముల బలముచేతను, పరిశుదాధ్తమ్ బలముచేతను కీర్సుత్ నాదావ్రా 

చేయించిన వాటిని గూరిచ్యే గాని మరి దేనినిగూరిచ్యు మాటలాడ తెగింపను.  

రోమీయులకు 15:19 => కాబటిట్ యెరూషలేము మొదలుకొని చుటుట్పటల్నునన్ పర్దేశములందు 

ఇలూల్రికు పార్ంతమువరకు కీర్సుత్ సువారత్ను పూరణ్ముగా పర్కటించియునాన్ను. 

రోమీయులకు 15:20 => నేనైతే మరియొకని పునాదిమీద కటట్కుండు నిమితత్ము ఆయననుగూరిచ్న 

సమాచారమెవరికి తెలియజేయబడలేదో వారు చూతురనియు, విననివారు గర్హింతురనియు, 

రోమీయులకు 15:21 => వార్యబడిన పర్కారము కీర్సుత్ నామమెరుగని చోటల్ను సువారత్ను 

పర్కటింపవలెనని మికిక్లి ఆశగలవాడనైయుండి ఆలాగున పర్కటించితిని. 

సామెతలు 9:3 => తన పనికతెత్లచేత జనులను పిలువనంపినది పటట్ణమందలి మెటట్లమీద అది 

నిలిచి 

యెషయా 45:19 => అంధకార దేశములోని మరుగైనచోటున నేను మాటలాడలేదు 

మాయాసవ్రూపుడనైనటుట్3 ననున్ వెదకుడని యాకోబు సంతానముతో నేను చెపప్లేదు నేను 
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నాయ్యమైన సంగతులు చెపుప్వాడను యథారథ్మైన సంగతులు తెలియజేయువాడను అగు యెహోవాను 

నేనే.  

యెషయా 46:12 => కఠినహృదయులై నీతికి దూరముగా ఉనన్వారలారా, నా మాట ఆలకించుడి 

యిరిమ్యా 2:2 => నీవు వెళి ల్ యెరూషలేము నివాసుల చెవులలో ఈ సమాచారము పర్కటింపుము. 

యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా నీవు అరణయ్ములోను, వితత్నములు వేయదగని దేశములోను, ననున్ 

వెంబడించుచు నీ యౌవనకాలములో నీవు చూపిన అనురాగమును నీ వైవాహిక పేర్మను నేను 

జాఞ్పకము చేసికొనుచునాన్ను. 

యిరిమ్యా 17:19 => యెహోవా నాకీలాగు సెలవిచిచ్యునాన్డు నీవు వెళి ల్ యూదా రాజులు వచుచ్చు 

పోవుచునుండు జనుల గుమమ్మునను యెరూషలేము గుమమ్ములనిన్టను నిలిచి జనులలో దీని పర్కటన 

చేయుము 

మతత్యి 10:27 => చీకటిలో నేను మీతో చెపుప్నది మీరు వెలుగులో చెపుప్డి; చెవిలో మీకు 

చెపప్బడినది మేడలమీద పర్కటించుడి. 

మతత్యి 22:9 => గనుక రాజమారగ్ములకు పోయి మీకు కనబడు వారినందరిని పెండిల్విందుకు 

పిలువుడని తన దాసులతో చెపెప్ను. 

లూకా 8:8 => మరికొనిన్ మంచినేలను పడెను; అవి మొలిచి నూరంతలుగా ఫలించెననెను. ఈ 

మాటలు పలుకుచు వినుటకు చెవులు గలవాడు వినును గాక అని బిగగ్రగా చెపెప్ను.  

లూకా 11:49 => అందుచేత దేవుని జాఞ్నము చెపిప్నదేమనగా నేను వారియొదద్కు పర్వకత్లను 

అపొసత్లులను పంపుదును. 

లూకా 14:7 => పిలువబడినవారు భోజనపంకిత్ని అగర్పీఠములు ఏరప్రచుకొనుట చూచి ఆయన 

వారితో ఈ ఉపమానము చెపెప్ను. 

యోహాను 6:59 => ఆయన కపెరన్హూములో బోధించుచు సమాజమందిరములో ఈ మాటలు 

చెపెప్ను. 

యోహాను 12:44 => అంతట యేసు బిగగ్రగా ఇటల్నెను నాయందు విశావ్సముంచువాడు నాయందు 

కాదు ననున్ పంపినవానియందే విశావ్సముంచుచునాన్డు. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 17:17 => కాబటిట్ సమాజమందిరములలో యూదులతోను, భకిత్పరులైన 

వారితోను పర్తిదినమున సంతవీధిలో తనున్ కలిసికొను వారితోను తరిక్ంచుచు వచెచ్ను. 

1 కొరిందీయులకు 1:24 => ఆయన యూదులకు ఆటంకముగాను అనయ్జనులకు వెఱి ఱ్తనముగాను 

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

జాఞ్నమునైయునాన్డు. 

వచనము 5 

జాఞ్నము లేనివారలారా, జాఞ్నము ఎటిట్దైనది తెలిసికొనుడి బుదిధ్హీనులారా, బుదిధ్ యెటిట్దైనది యోచించి 

చూడుడి. 

పరమగీతము 3:2 => నేనిపుప్డే లేచెదను పటట్ణము వెంబడిపోయి వెదకుదును సంతవీధులలోను 

రాజవీధులలోను తిరుగుదును నా పార్ణపిర్యుని వెదకుదును అని నేననుకొంటిని. నేను వెదకినను 

అతడు కనబడలేదు. 

యిరిమ్యా 7:2 => నీవు యెహోవా మందిర దావ్రమున నిలువబడి ఈ మాట అచచ్టనే పర్కటింపుము 

యెహోవాకు నమసాక్రము చేయుటకై యీ దావ్రములలో బడి పర్వేశించు యూదావారలారా, 

యెహోవా మాట వినుడి. 

లూకా 14:21 => అపుప్డా దాసుడు తిరిగివచిచ్ యీ మాటలు తన యజమానునికి తెలియజేయగా, 

ఆ యింటి యజమానుడు కోపపడి నీవు తవ్రగా పటట్ణపు వీధులలోనికిని సందులలోనికిని వెళి ల్, 

బీదలను అంగహీనులను కుంటివారిని గృడిడ్వారిని ఇకక్డికి తోడొక్నిరమమ్ని ఆ దాసునితో చెపెప్ను 

వచనము 6 

నేను శేర్షఠ్మైన సంగతులను చెపెప్దను వినుడి నా పెదవులు యథారథ్మైన మాటలు పలుకును  

మతత్యి 22:9 => గనుక రాజమారగ్ములకు పోయి మీకు కనబడు వారినందరిని పెండిల్విందుకు 

పిలువుడని తన దాసులతో చెపెప్ను. 
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లూకా 14:21 => అపుప్డా దాసుడు తిరిగివచిచ్ యీ మాటలు తన యజమానునికి తెలియజేయగా, 

ఆ యింటి యజమానుడు కోపపడి నీవు తవ్రగా పటట్ణపు వీధులలోనికిని సందులలోనికిని వెళి ల్, 

బీదలను అంగహీనులను కుంటివారిని గృడిడ్వారిని ఇకక్డికి తోడొక్నిరమమ్ని ఆ దాసునితో చెపెప్ను 

లూకా 14:22 => అంతట దాసుడు పర్భువా, నీ వాజాఞ్పించినటుట్ చేసితినిగాని యింకను చోటునన్దని 

చెపెప్ను. 

లూకా 14:23 => అందుకు యజమానుడు--నా యిలుల్ నిండునటుల్ నీవు రాజమారగ్ముల లోనికిని 

కంచెల లోనికిని వెళి ల్ లోపలికి వచుచ్టకు అకక్డివారిని బలవంతము చేయుము; 

యోహాను 18:20 => యేసు నేను బాహాటముగా లోకము ఎదుట మాటలాడితిని; యూదులందరు 

కూడివచుచ్ సమాజమందిరములలోను దేవాలయములోను ఎలల్పుప్డును బోధించితిని; రహసయ్ముగా 

నేనేమియు మాటలాడలేదు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:20 => ఈ జీవమునుగూరిచ్న మాటలనిన్యు పర్జలతో చెపుప్డని వారితో 

అనెను. 

పరమగీతము 3:2 => నేనిపుప్డే లేచెదను పటట్ణము వెంబడిపోయి వెదకుదును సంతవీధులలోను 

రాజవీధులలోను తిరుగుదును నా పార్ణపిర్యుని వెదకుదును అని నేననుకొంటిని. నేను వెదకినను 

అతడు కనబడలేదు. 

యిరిమ్యా 5:1 => యెరూషలేము వీధులలో అటు ఇటు పరుగెతుత్చు చూచి తెలిసికొనుడి; దాని 

రాజవీధులలో విచారణ చేయుడి; నాయ్యము జరిగించుచు నమమ్కముగానుండ యతిన్ంచుచునన్ ఒకడు 

మీకు కనబడినయెడల నేను దాని క్షమించుదును.  

యిరిమ్యా 7:2 => నీవు యెహోవా మందిర దావ్రమున నిలువబడి ఈ మాట అచచ్టనే పర్కటింపుము 

యెహోవాకు నమసాక్రము చేయుటకై యీ దావ్రములలో బడి పర్వేశించు యూదావారలారా, 

యెహోవా మాట వినుడి. 

యోహాను 7:37 => ఆ పండుగలో మహాదినమైన అంతయ్దినమున యేసు నిలిచి ఎవడైనను 

దపిప్గొనినయెడల నాయొదద్కు వచిచ్ దపిప్ తీరుచ్కొనవలెను. 
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వచనము 7 

నా నోరు సతయ్మైన మాటలు పలుకును దుషట్తవ్ము నా పెదవులకు అసహయ్ము 

కీరత్నలు 49:1 => సరవ్జనులారా ఆలకించుడి. 

కీరత్నలు 49:2 => సామానుయ్లేమి సామంతులేమి ధనికులేమి దరిదుర్లేమి లోకనివాసులారా, 

మీరందరు ఏకముగా కూడి చెవియొగుగ్డి. నా నోరు విజాఞ్న విషయములను పలుకును 

కీరత్నలు 49:3 => నా హృదయధాయ్నము పూరణ్వివేకమును గూరిచ్నదై యుండును. 

కీరత్నలు 50:1 => దేవాది దేవుడైన యెహోవా ఆజఞ్ ఇచుచ్చునాన్డు తూరుప్దికుక్ మొదలుకొని 

పడమటి దికుక్వరకు భూనివాసులను రమమ్ని ఆయన పిలుచుచునాన్డు. 

మతత్యి 11:15 => వినుటకు చెవులుగలవాడు వినుగాక. 

యోహాను 3 :16 => దేవుడు లోకమును ఎంతో పేర్మించెను . కాగా ఆయన తన 

అదివ్తీయకుమారునిగా పుటిట్న వానియందు విశావ్సముంచు పర్తివాడును నశింపక నితయ్జీవము 

పొందునటుల్ ఆయనను అనుగర్హించెను. 

2 కొరిందీయులకు 5:19 => అదేమనగా, దేవుడు వారి అపరాధములను వారిమీద మోపక, 

కీర్సుత్నందు లోకమును తనతో సమాధానపరచుకొనుచు, ఆ సమాధాన వాకయ్మును మాకు 

అపప్గించెను. 

2 కొరిందీయులకు 5:20 => కావున దేవుడు మాదావ్రా వేడుకొనినటుట్ మేము కీర్సుత్కు 

రాయబారులమై దేవునితో సమాధానపడుడని కీర్సుత్ పక్షముగా మిముమ్ను బతిమాలుకొనుచునాన్ము. 

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

ఆకాశము కిర్ంద ఉనన్ సమసత్ సృషిట్కి పర్కటింపబడినటిట్యు ఈ సువారత్వలన కలుగు నిరీక్షణనుండి 

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

పరిచారకుడనైతిని. 
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కొలొసస్యులకు 1:28 => పర్తి మనుషుయ్ని కీర్సుత్నందు సంపూరుణ్నిగా చేసి ఆయన యెదుట 

నిలువబెటట్వలెనని, సమసత్విధములైన జాఞ్నముతో మేము పర్తి మనుషుయ్నికి బుదిధ్చెపుప్చు, పర్తి 

మనుషుయ్నికి బోధించుచు, ఆయనను పర్కటించుచునాన్ము. 

1 తిమోతి 2:4 => ఆయన, మనుషుయ్లందరు రక్షణ పొంది సతయ్మునుగూరిచ్న అనుభవజాఞ్నము 

గలవారై యుండవలెనని యిచఛ్యించుచునాన్డు. 

1 తిమోతి 2:5 => దేవుడొకక్డే, దేవునికిని నరులకును మధయ్వరిత్యు ఒకక్డే; ఆయన కీర్సుత్యేసను 

నరుడు. 

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

దీనినిగూరిచ్న సాక్షయ్ము యుకత్ కాలములయందు ఇయయ్బడును. 

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

తీతుకు 2:12 => మనము భకిత్హీనతను, ఇహలోక సంబంధమైన దురాశలను విసరిజ్ంచి, 

శుభపర్దమైన నిరీక్షణ నిమితత్ము, 

పర్కటన 22:17 => ఆతమ్యు పెండిల్కుమారెత్యు రముమ్ అని చెపుప్చునాన్రు; వినువాడును రముమ్ 

అని చెపప్వలెను; దపిప్గొనిన వానిని రానిముమ్; ఇచఛ్యించు వానిని జీవజలమును ఉచితముగా 

పుచుచ్కొననిముమ్. 

యోబు 28:28 => మరియు యెహోవా యందలి భయభకుత్లే జాఞ్నమనియు దుషట్తవ్ము విడచుటయే 

వివేకమనియు ఆయన నరులకు సెలవిచెచ్ను. 

యోబు 36:10 => ఉపదేశము వినుటకై వారి చెవిని తెరువజేయును. పాపము విడిచి రండని ఆజఞ్ 

ఇచుచ్ను. 

కీరత్నలు 78:1 => నా జనులారా, నా బోధకు చెవియొగుగ్డి నా నోటిమాటలకు చెవియొగుగ్డి 

సామెతలు 17:16 => బుదిధ్హీనుని చేతిలో జాఞ్నము సంపాదించుటకు సొముమ్ండనేల? వానికి బుదిధ్ 

లేదుగదా? 
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యెషయా 55:1 => దపిప్గొనినవారలారా, నీళల్యొదద్కు రండి రూకలు లేనివారలారా, మీరు వచిచ్ 

కొని భోజనము చేయుడి. రండి, రూకలు లేకపోయినను ఏమియు నియయ్కయే దార్కాష్రసమును పాలను 

కొనుడి.  

వచనము 8 

నా నోటి మాటలనిన్యు నీతిగలవి వాటిలో మూరఖ్తయైనను కుటిలతయైనను లేదు 

సామెతలు 1:22 => ఎటల్నగా, జాఞ్నము లేనివారలారా, మీరెనాన్ళుల్ జాఞ్నము లేనివారుగా 

ఉండగోరుదురు? అపహాసకులారా, మీరెనాన్ళుల్ అపహాసయ్ము చేయుచు ఆనందింతురు? 

బుదిధ్హీనులారా, మీరెనాన్ళుల్ జాఞ్నమును అసహియ్ంచుకొందురు?  

సామెతలు 9:4 => జాఞ్నము లేనివాడా, ఇకక్డికి రమమ్ని పర్కటించుచునన్ది. తెలివి లేనివారితో అది 

ఇటల్నుచునన్ది 

కీరత్నలు 19:7 => యెహోవా నియమించిన ధరమ్శాసత్రము యథారథ్మైనది అది పార్ణమును 

తెపప్రిలల్జేయును యెహోవా శాసనము నమమ్దగినది అది బుదిధ్హీనులకు జాఞ్నము పుటిట్ంచును. 

కీరత్నలు 94:8 => జనులలో పశుపార్యులారా దీనిని ఆలోచించుడి బుదిధ్హీనులారా, మీరెపుప్డు 

బుదిధ్మంతులవుదురు? 

యెషయా 42:13 => యెహోవా శూరునివలె బయలుదేరును యోధునివలె ఆయన తన ఆసకిత్ 

రేపుకొనును ఆయన హుంకరించుచు తన శతుర్వులను ఎదిరించును వారియెదుట తన పరాకర్మము 

కనుపరచుకొనును.  

యెషయా 55:1 => దపిప్గొనినవారలారా, నీళల్యొదద్కు రండి రూకలు లేనివారలారా, మీరు వచిచ్ 

కొని భోజనము చేయుడి. రండి, రూకలు లేకపోయినను ఏమియు నియయ్కయే దార్కాష్రసమును పాలను 

కొనుడి.  

యెషయా 55:2 => ఆహారము కానిదానికొరకు మీరేల రూకలిచెచ్దరు? సంతుషిట్ కలుగజేయని 

దానికొరకు మీ కషాట్రిజ్తమును ఎందుకు వయ్యపరచెదరు? నా మాట జాగర్తత్గా ఆలకించి మంచి 

పదారథ్ము భుజించుడి మీ పార్ణము సారమైనదానియందు సుఖింపనియుయ్డి.  
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యెషయా 55:3 => చెవియొగిగ్ నాయొదద్కు రండి మీరు వినినయెడల మీరు బర్దుకుదురు నేను మీతో 

నితయ్నిబంధన చేసెదను దావీదునకు చూపిన శాశవ్తకృపను మీకు చూపుదును.  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 26:18 => వారు చీకటిలోనుండి వెలుగులోనికిని సాతాను 

అధికారమునుండి దేవుని వైపుకును తిరిగి, నా యందలి విశావ్సముచేత పాపక్షమాపణను, 

పరిశుదధ్పరచబడినవారిలో సావ్సథ్య్మును పొందునటుల్ వారి కనున్లు తెరచుటకై నేను నినున్ 

వారియొదద్కు పంపెదనని చెపెప్ను. 

1 కొరిందీయులకు 1:28 => జాఞ్నులను సిగుగ్పరచుటకు లోకములోనుండు వెఱి ఱ్వారిని దేవుడు 

ఏరప్రచుకొనియునాన్డు. బలవంతులైనవారిని సిగుగ్పరచుటకు లోకములో బలహీనులైనవారిని దేవుడు 

ఏరప్రచుకొనియునాన్డు. 

1 కొరిందీయులకు 6:9 => అనాయ్యసుథ్లు దేవుని రాజయ్మునకు వారసులు కానేరరని మీకు 

తెలియదా? మోసపోకుడి; జారులైనను విగర్హారాధకులైనను వయ్భిచారులైనను ఆడంగితనము 

గలవారైనను పురుష సంయోగులైనను 

1 కొరిందీయులకు 6:10 => దొంగలైనను లోభులైనను తార్గుబోతులైనను దూషకులైనను 

దోచుకొనువారైనను దేవుని రాజయ్మునకు వారసులు కానేరరు. 

1 కొరిందీయులకు 6:11 => మీలో కొందరు అటిట్వారైయుంటిరి గాని, పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ 

నామమునను మన దేవుని ఆతమ్యందును మీరు కడుగబడి, పరిశుదధ్పరచబడినవారై నీతిమంతులుగా 

తీరచ్బడితిరి. 

పర్కటన 3:17 => నీవు దౌరాభ్గుయ్డవును దికుక్మాలిన వాడవును దరిదుర్డవును గుర్డిడ్వాడవును 

దిగంబరుడవునై యునాన్వని యెరుగక నేను ధనవంతుడను, ధనవృదిధ్ చేసియునాన్ను, నాకేమియు 

కొదువలేదని చెపుప్కొనుచునాన్వు. 

పర్కటన 3:18 => నీవు ధనవృదిధ్ చేసికొనునటుల్ అగిన్లో పుటము వేయబడిన బంగారమును, నీ 

దిసమొల సిగుగ్ కనబడకుండునటుల్ ధరించుకొనుటకు తెలల్ని వసత్రములను, నీకు దృషిట్ కలుగునటుల్ నీ 

కనున్లకు కాటుకను నాయొదద్ కొనుమని నీకు బుదిధ్ చెపుప్చునాన్ను. 
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యోబు 5:2 => దౌరాభ్గయ్మునుగూరిచ్ యేడుచ్టవలన మూఢులు నశించెదరు బుదిధ్లేనివారు 

అసూయవలన చచెచ్దరు. 

యోబు 28:28 => మరియు యెహోవా యందలి భయభకుత్లే జాఞ్నమనియు దుషట్తవ్ము విడచుటయే 

వివేకమనియు ఆయన నరులకు సెలవిచెచ్ను. 

యోబు 33:33 => మాట యేమియు లేనియెడల నీవు నా మాట ఆలకింపుము మౌనముగా 

నుండుము, నేను నీకు జాఞ్నము బోధించెదను.  

యోబు 36:10 => ఉపదేశము వినుటకై వారి చెవిని తెరువజేయును. పాపము విడిచి రండని ఆజఞ్ 

ఇచుచ్ను. 

కీరత్నలు 5:5 => డాంబికులు నీ సనిన్ధిని నిలువలేరు పాపము చేయువారందరు నీకసహుయ్లు 

కీరత్నలు 14:2 => వివేకము కలిగి దేవుని వెదకువారు కలరేమో అని యెహోవా ఆకాశమునుండి 

చూచి నరులను పరిశీలించెను 

కీరత్నలు 75:4 => అహంకారులై యుండకుడని అహంకారులకు నేను ఆజఞ్ ఇచుచ్చునాన్ను. 

సామెతలు 1:4 => జాఞ్నము లేనివారికి బుదిధ్ కలిగించుటకును యౌవనులకు తెలివియు వివేచనయు 

పుటిట్ంచుటకును తగిన సామెతలు. 

సామెతలు 2:6 => యెహోవాయే జాఞ్నమిచుచ్వాడు తెలివియు వివేచనయు ఆయన నోటనుండి 

వచుచ్ను. 

సామెతలు 4:5 => జాఞ్నము సంపాదించుకొనుము బుదిధ్ సంపాదించుకొనుము నా నోటి మాటలను 

మరువకుము. వాటినుండి తొలగిపోకుము. 

సామెతలు 7:7 => యౌవనుల మధయ్ను బుదిధ్లేని పడుచువాడొకడు నాకు కనబడెను. 

సామెతలు 17:16 => బుదిధ్హీనుని చేతిలో జాఞ్నము సంపాదించుటకు సొముమ్ండనేల? వానికి బుదిధ్ 

లేదుగదా? 

మారుక్ 7:14 => అపుప్డాయన జనసమూహమును మరల తనయొదద్కు పిలిచి మీరందరు నా మాట 

విని గర్హించుడి. 

లూకా 11:40 => అవివేకులారా, వెలుపలి భాగమును చేసినవాడు లోపటి భాగమును చేయలేదా? 
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రోమీయులకు 1:14 => గీర్సుదేశసుథ్లకును గీర్సుదేశసుథ్లు కానివారికిని, జాఞ్నులకును మూఢులకును 

నేను ఋణసుథ్డను. 

రోమీయులకు 16:18 => అటిట్వారు మన పర్భువైన కీర్సుత్కు కాక తమ కడుపునకే దాసులు; వారు 

ఇంపైన మాటలవలనను ఇచచ్కములవలనను నిషక్పటుల మనసుస్లను మోసపుచుచ్దురు. 

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

కొలొసస్యులకు 1:28 => పర్తి మనుషుయ్ని కీర్సుత్నందు సంపూరుణ్నిగా చేసి ఆయన యెదుట 

నిలువబెటట్వలెనని, సమసత్విధములైన జాఞ్నముతో మేము పర్తి మనుషుయ్నికి బుదిధ్చెపుప్చు, పర్తి 

మనుషుయ్నికి బోధించుచు, ఆయనను పర్కటించుచునాన్ము. 

తీతుకు 3:3 => ఎందుకనగా మనము కూడ మునుపు అవివేకులమును అవిధేయులమును 

మోసపోయిన వారమును నానావిధములైన దురాశలకును భోగములకును దాసులమునైయుండి, 

దుషట్తవ్ము నందును అసూయ యందును కాలము గడుపుచు, అసహుయ్లమై యొకని నొకడు 

దేవ్షించుచు ఉంటిమి గాని 

వచనము 9 

అవియనిన్యు వివేకికి తేటగాను తెలివినొందినవారికి యథారథ్ముగాను ఉనన్వి. 

సామెతలు 2:6 => యెహోవాయే జాఞ్నమిచుచ్వాడు తెలివియు వివేచనయు ఆయన నోటనుండి 

వచుచ్ను. 

సామెతలు 2:7 => ఆయన యథారథ్వంతులను వరిధ్లల్జేయును యుకత్మారగ్ము తపప్క 

నడుచుకొనువారికి ఆయన కేడెముగా నునాన్డు. 

సామెతలు 4:2 => నేను మీకు సదుపదేశము చేసెదను నా బోధను తోర్సివేయకుడి. 

సామెతలు 4:20 => నా కుమారుడా, నా మాటలను ఆలకింపుము నా వాకయ్ములకు నీ చెవి 

యొగుగ్ము. 

సామెతలు 4:21 => నీ కనున్ల యెదుటనుండి వాటిని తొలగిపోనియయ్కుము నీ హృదయమందు 

వాటిని భదర్ము చేసికొనుము.  
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సామెతలు 4:22 => దొరికినవారికి అవి జీవమును వారి సరవ్శరీరమునకు ఆరోగయ్మును ఇచుచ్ను. 

సామెతలు 22:20 => నినున్ పంపువారికి నీవు సతయ్వాకయ్ములతో పర్తుయ్తత్రమిచుచ్నటుల్ 

సతయ్పర్మాణము నీకు తెలియజేయుటకై 

సామెతలు 22:21 => ఆలోచనయు తెలివియుగల శేర్షఠ్మైన సామెతలు నేను నీకొరకు రచించితిని. 

కీరత్నలు 19:7 => యెహోవా నియమించిన ధరమ్శాసత్రము యథారథ్మైనది అది పార్ణమును 

తెపప్రిలల్జేయును యెహోవా శాసనము నమమ్దగినది అది బుదిధ్హీనులకు జాఞ్నము పుటిట్ంచును. 

కీరత్నలు 19:8 => యెహోవా ఉపదేశములు నిరోద్షమైనవి, అవి హృదయమును సంతోషపరచును 

యెహోవా ఏరప్రచిన ధరమ్ము నిరమ్లమైనది, అది కనున్లకు వెలుగిచుచ్ను. 

కీరత్నలు 19:9 => యెహోవాయందైన భయము పవితర్మైనది, అది నితయ్ము నిలుచును యెహోవా 

నాయ్యవిధులు సతయ్మైనవి, అవి కేవలము నాయ్యమైనవి. 

కీరత్నలు 19:10 => అవి బంగారుకంటెను విసాత్రమైన మేలిమి బంగారుకంటెను కోరదగినవి 

తేనెకంటెను జుంటితేనె ధారలకంటెను మధురమైనవి. 

కీరత్నలు 19:11 => వాటివలన నీ సేవకుడు హెచచ్రికనొందును వాటిని గైకొనుటవలన గొపప్ 

లాభము కలుగును. 

కీరత్నలు 49:3 => నా హృదయధాయ్నము పూరణ్వివేకమును గూరిచ్నదై యుండును. 

1 కొరిందీయులకు 2:6 => పరిపూరుణ్లైనవారి మధయ్ జాఞ్నమును బోధించుచునాన్ము, అది యీ లోక 

జాఞ్నము కాదు, నిరరథ్కులై పోవుచునన్ యీ లోకాధికారుల జాఞ్నమును కాదుగాని 

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

మరుగైయుండెను. జగదుతప్తిత్కి ముందుగానే దీనిని దేవుడు మన మహిమ నిమితత్ము నియమించెను. 

కొలొసస్యులకు 1:26 => మీ నిమితత్ము నాకు అపప్గింపబడిన దేవుని యేరాప్టు పర్కారము, నేను 

ఆ సంఘమునకు పరిచారకుడనైతిని. 

యోబు 33:1 => యోబూ, దయచేసి నా వాదము నాలకించుము నా మాటలనిన్యు చెవిని బెటుట్ము. 

యోబు 33:2 => ఇదిగో నేను మాటలాడ నారంభించితిని నా నోట నా నాలుక ఆడుచునన్ది. 
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యోబు 33:3 => నామాటలు నా హృదయ యథారథ్తను తెలుపుచునన్వి నా పెదవులు జాఞ్నమును 

యథారథ్ముగా పలుకును. 

మతత్యి 5:2 => అపుప్డాయన నోరు తెరచి యీలాగు బోధింపసాగెను 

మతత్యి 5:3 => ఆతమ్ విషయమై దీనులైనవారు ధనుయ్లు; పరలోకరాజయ్ము వారిది. 

మతత్యి 5:4 => దుఃఖపడువారు ధనుయ్లు; వారు ఓదారచ్బడుదురు. 

మతత్యి 5:5 => సాతివ్కులు ధనుయ్లు ? వారు భూలోకమును సవ్తంతిర్ంచుకొందురు. 

మతత్యి 5:6 => నీతికొరకు ఆకలిదపుప్లు గలవారు ధనుయ్లు; వారు తృపిత్పరచబడుదురు. 

మతత్యి 5:7 => కనికరము గలవారు ధనుయ్లు; వారు కనికరము పొందుదురు.  

మతత్యి 5:8 => హృదయశుదిధ్ గలవారు ధనుయ్లు; వారు దేవుని చూచెదరు. 

మతత్యి 5:9 => సమాధాన పరచువారు ధనుయ్లు ? వారు దేవుని కుమారులనబడుదురు.  

మతత్యి 5:10 => నీతి నిమితత్ము హింసింపబడువారు ధనుయ్లు; పరలోకరాజయ్ము వారిది. 

మతత్యి 5:11 => నా నిమితత్ము జనులు మిముమ్ను నిందించి హింసించి మీమీద అబదధ్ముగా 

చెడ డ్మాటలెలల్ పలుకునపుప్డు మీరు ధనుయ్లు. 

మతత్యి 5:12 => సంతోషించి ఆనందించుడి, పరలోకమందు మీ ఫలము అధికమగును. ఈలాగున 

వారు మీకు పూరవ్మందుండిన పర్వకత్లను హింసించిరి. 

మతత్యి 7:28 => యేసు ఈ మాటలు చెపిప్ ముగించినపుప్డు జనసమూహములు ఆయన బోధకు 

ఆశచ్రయ్పడుచుండిరి. 

మతత్యి 7:29 => ఏలయనగా ఆయన వారి శాసుత్ర్లవలె కాక అధికారముగలవానివలె వారికి 

బోధించెను. 

మతత్యి 13:35 => అని పర్వకత్ చెపిప్నమాట నెరవేరునటుల్ యేసు ఈ సంగతులననిన్టిని 

జనసమూహములకు ఉపమానరీతిగా బోధించెను; ఉపమానము లేక వారికేమియు బోధింపలేదు. 

2 దినవృతాత్ంతములు 30:22 => యెహోవా సేవయందు మంచి నేరప్రులైన లేవీయులందరితో 

హిజిక్యా పీర్తిగా మాటలాడెను; వారు సమాధానబలులు అరిప్ంచుచు, తమ పితరుల దేవుడైన 

యెహోవా దేవుడని యొపుప్కొనుచు ఏడు దినములు పండుగ ఆచరించిరి. 
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యోబు 13:6 => దయచేసి నా వాదము వినుడి, నేను ఆడు వాయ్జెయ్ము నాలకించుడి. 

యోబు 26:3 => జాఞ్నము లేనివానికి నీ వెంత చకక్గా ఆలోచన చెపిప్తివి? సంగతిని ఎంత చకక్గా 

వివరించితివి? 

యోబు 32:20 => నేను మాటలాడి ఆయాసము తీరుచ్కొనెదను నా పెదవులు తెరచి నేను 

పర్తుయ్తత్రమిచెచ్దను. 

కీరత్నలు 45:1 => ఒక దివయ్మైన సంగతితో నా హృదయము బహుగా ఉపొప్ంగుచునన్ది నేను 

రాజునుగూరిచ్ రచించినదానిని పలికెదను. నా నాలుక తవ్రగా వార్యువాని కలమువలె నునన్ది. 

కీరత్నలు 95:7 => రండి నమసాక్రము చేసి సాగిలపడుదము మనలను సృజించిన యెహోవా 

సనిన్ధిని మోకరించుదము నేడు మీరు ఆయన మాట నంగీకరించినయెడల ఎంత మేలు. 

సామెతలు 4:11 => జాఞ్నమారగ్మును నేను నీకు బోధించియునాన్ను యథారథ్మారగ్ములో నినున్ 

నడిపించియునాన్ను. 

సామెతలు 22:18 => నీ అంతరంగమందు వాటిని నిలుపుకొనుట ఎంతో మంచిది పోకుండ అవి నీ 

పెదవులమీద ఉండనిముమ్. 

సామెతలు 23:16 => నీ పెదవులు యథారథ్మైన మాటలు పలుకుట విని నా అంతరిందిర్యములు 

ఆనందించును. 

పర్సంగి 12:10 => పర్సంగి యింపైన మాటలు చెపుప్టకు పూనుకొనెను, సతయ్మునుగూరిచ్న 

మాటలు యథారథ్భావముతో వార్యుటకు పూనుకొనెను. 

యెషయా 45:19 => అంధకార దేశములోని మరుగైనచోటున నేను మాటలాడలేదు 

మాయాసవ్రూపుడనైనటుట్3 ననున్ వెదకుడని యాకోబు సంతానముతో నేను చెపప్లేదు నేను 

నాయ్యమైన సంగతులు చెపుప్వాడను యథారథ్మైన సంగతులు తెలియజేయువాడను అగు యెహోవాను 

నేనే.  

వచనము 10 

వెండికి ఆశపడక నా ఉపదేశము అంగీకరించుడి మేలిమి బంగారు నాశింపక తెలివినొందుడి. 
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యోబు 36:4 => నా మాటలు ఏమాతర్మును అబదధ్ములు కావు పూరణ్జాఞ్ని యొకడు నీ యెదుట 

నునాన్డు.  

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

యేసుకీర్సుత్దావ్రా కలిగెను. 

యోహాను 8:14 => యేసు నేను ఎకక్డనుండి వచిచ్తినో యెకక్డికి వెళుల్దునో నేనెరుగుదును గనుక 

ననున్గూరిచ్ నేను సాక్షయ్ము చెపుప్కొనినను నా సాక్షయ్ము సతయ్మే; నేను ఎకక్డనుండి వచుచ్చునాన్నో 

యెకక్డికి వెళుల్చునాన్నో మీరు ఎరుగరు. 

యోహాను 8:45 => నేను సతయ్మునే చెపుప్చునాన్ను గనుక మీరు ననున్ నమమ్రు. 

యోహాను 8:46 => నాయందు పాపమునన్దని మీలో ఎవడు సాథ్పించును? నేను సతయ్ము 

చెపుప్చునన్యెడల మీరెందుకు ననున్ నమమ్రు? 

యోహాను 14:6 => యేసు నేనే మారగ్మును, సతయ్మును, జీవమును; నా దావ్రానే తపప్ యెవడును 

తండిర్యొదద్కు రాడు. 

యోహాను 17:17 => సతయ్మందు వారిని పర్తిషఠ్ చేయుము; నీ వాకయ్మే సతయ్ము. 

యోహాను 18:37 => అందుకు పిలాతు నీవు రాజువా? అని ఆయనను అడుగగా యేసు నీవనన్టుట్ 

నేను రాజునే; సతయ్మునుగూరిచ్ సాక్షయ్మిచుచ్టకు నేను పుటిట్తిని; ఇందు నిమితత్మే యీ లోకమునకు 

వచిచ్తిని; సతయ్సంబంధియైన పర్తివాడును నా మాట వినుననెను 

పర్కటన 3:14 => లవొదికయలో ఉనన్ సంఘపు దూతకు ఈలాగు వార్యుము ఆమేన  అనువాడును 

నమమ్కమైన సతయ్సాకిష్యు దేవుని సృషిట్కి ఆదియునైనవాడు చెపుప్ సంగతులేవనగా 

సామెతలు 12:22 => అబదద్మాడు పెదవులు యెహోవాకు హేయములు సతయ్వరత్నులు 

ఆయనకిషు ట్లు. 

సామెతలు 16:12 => రాజులు దుషట్కిర్యలు చేయుట హేయమైనది నీతివలన సింహాసనము 

సిథ్రపరచబడును. 

సామెతలు 29:27 => దురామ్రుగ్డు నీతిమంతులకు హేయుడు యథారథ్వరత్నుడు భకిత్హీనునికి 

హేయుడు. 
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యోబు 13:6 => దయచేసి నా వాదము వినుడి, నేను ఆడు వాయ్జెయ్ము నాలకించుడి. 

యోబు 32:20 => నేను మాటలాడి ఆయాసము తీరుచ్కొనెదను నా పెదవులు తెరచి నేను 

పర్తుయ్తత్రమిచెచ్దను. 

యోబు 33:3 => నామాటలు నా హృదయ యథారథ్తను తెలుపుచునన్వి నా పెదవులు జాఞ్నమును 

యథారథ్ముగా పలుకును. 

ఎఫెసీయులకు 4:25 => మనము ఒకరికొకరము అవయవములై యునాన్ము గనుక మీరు 

అబదధ్మాడుట మాని పర్తివాడును తన పొరుగువానితో సతయ్మే మాటలాడవలెను. 

వచనము 11 

జాఞ్నము ముతయ్ములకనన్ శేర్షఠ్మైనది విలువగల సొతుత్లేవియు దానితో సాటి కావు. 

కీరత్నలు 12:6 => యెహోవా మాటలు పవితర్మైనవి అవి మటిట్మూసలో ఏడు మారులు కరగి ఊదిన 

వెండియంత పవితర్ములు. 

యెషయా 45:23 => నా యెదుట పర్తి మోకాలు వంగుననియు పర్తి నాలుకయు నాతోడని 

పర్మాణము చేయుననియు నేను నా పేరట పర్మాణము చేసియునాన్ను నీతిగల నా నోటి మాట 

బయలుదేరియునన్ది అది వయ్రథ్ము కానేరదు.  

యెషయా 63:1 => రకత్వరణ్ వసత్రములు ధరించి ఎదోమునుండి వచుచ్చునన్ యితడెవడు? 

శోభితవసత్రము ధరించినవాడై గంభీరముగా నడచుచు బొసార్నుండి బలాతిశయముతో వచుచ్చునన్ 

యితడెవడు? నీతినిబటిట్ మాటలాడుచునన్ నేనే రకిష్ంచుటకు బలాఢుయ్డనైన నేనే.  

సామెతలు 8 :13 => యెహోవాయందు భయభకుత్లు గలిగియుండుట చెడుతనము 

నసహియ్ంచుకొనుటయే. గరవ్ము అహంకారము దురామ్రగ్త కుటిలమైన మాటలు నాకు అసహయ్ములు.  

యోహాను 7:46 => ఆ బంటౌర్తులు ఆ మనుషుయ్డు మాటలాడినటుల్ ఎవడును ఎనన్డును 

మాటలాడలేదనిరి. 

యోబు 33:3 => నామాటలు నా హృదయ యథారథ్తను తెలుపుచునన్వి నా పెదవులు జాఞ్నమును 

యథారథ్ముగా పలుకును. 

Page  of 570 2507



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   !"త$

యోబు 36:4 => నా మాటలు ఏమాతర్మును అబదధ్ములు కావు పూరణ్జాఞ్ని యొకడు నీ యెదుట 

నునాన్డు.  

సామెతలు 4:24 => మూరఖ్పు మాటలు నోటికి రానియయ్కుము పెదవులనుండి కుటిలమైన మాటలు 

రానియయ్కుము. 

యెషయా 8:16 => ఈ పర్మాణ వాకయ్మును కటుట్ము, ఈ బోధను ముదిర్ంచి నా శిషుయ్ల 

కపప్గింపుము. 

పర్కటన 14:5 => వీరినోట ఏ అబదధ్మును కనబడలేదు; వీరు అనిందుయ్లు. 

వచనము 12 

జాఞ్నమను నేను చాతురయ్మును నాకు నివాసముగా చేసికొనియునాన్ను సదుపాయములు తెలిసికొనుట 

నాచేతనగును. 

సామెతలు 14:6 => అపహాసకుడు జాఞ్నము వెదకుట వయ్రథ్ము. తెలివి గలవానికి జాఞ్నము 

సులభము. 

సామెతలు 15:14 => బుదిధ్మంతుని మనసుస్ జాఞ్నము వెదకును బుదిధ్హీనులు మూఢతవ్ము 

భుజించెదరు. 

సామెతలు 15:24 => కిర్ందనునన్ పాతాళమును తపిప్ంచుకొనవలెనని బుదిధ్మంతుడు పరమునకు 

పోవు జీవమారగ్మున నడచుకొనును 

సామెతలు 17:24 => జాఞ్నము వివేకము గలవాని యెదుటనే యునన్ది బుదిధ్హీనువి కనున్లు 

భూదిగంతములలో ఉండును. 

సామెతలు 18:1 => వేరుండ గోరువాడు సేవ్చాఛ్నుసారముగా నడచువాడు అటిట్వాడు లెసైస్న 

జాఞ్నమునకు విరోధి. బుదిధ్హీనుడు వివేచనయందు సంతోషింపక 

సామెతలు 18:2 => తన అభిపార్యములను బయలుపరచుటయందు సంతోషించును. 

సామెతలు 18:15 => జాఞ్నుల చెవి తెలివిని వెదకును వివేకముగల మనసుస్ తెలివిని 

సంపాదించును. 
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కీరత్నలు 19:7 => యెహోవా నియమించిన ధరమ్శాసత్రము యథారథ్మైనది అది పార్ణమును 

తెపప్రిలల్జేయును యెహోవా శాసనము నమమ్దగినది అది బుదిధ్హీనులకు జాఞ్నము పుటిట్ంచును. 

కీరత్నలు 19:8 => యెహోవా ఉపదేశములు నిరోద్షమైనవి, అవి హృదయమును సంతోషపరచును 

యెహోవా ఏరప్రచిన ధరమ్ము నిరమ్లమైనది, అది కనున్లకు వెలుగిచుచ్ను. 

కీరత్నలు 25:12 => యెహోవాయందు భయభకుత్లు గలవాడెవడో వాడు కోరుకొనవలసిన 

మారగ్మును ఆయన వానికి బోధించును. 

కీరత్నలు 25:13 => అతని పార్ణము నెమమ్దిగా ఉండును అతని సంతానము భూమిని 

సవ్తంతిర్ంచుకొనును.  

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

ఆయన తన నిబంధనను వారికి తెలియజేయును.  

కీరత్నలు 119:98 => నీ ఆజఞ్లు నితయ్ము నాకు తోడుగా నునన్వి. నా శతుర్వులను మించిన జాఞ్నము 

అవి నాకు కలుగజేయుచునన్వి. 

కీరత్నలు 119:99 => నీ శాసనములను నేను ధాయ్నించుచునాన్ను కావున నా బోధకులందరికంటె 

నాకు విశేషజాఞ్నము కలదు. 

కీరత్నలు 119:100 => నీ ఉపదేశములను నేను లక్షయ్ము చేయుచునాన్ను కావున వృదుధ్లకంటె నాకు 

విశేషజాఞ్నము కలదు. 

యెషయా 35:8 => అకక్డ దారిగానునన్ రాజమారగ్ము ఏరప్డును అది పరిశుదధ్ మారగ్మనబడును 

అది అపవితుర్లు పోకూడని మారగ్ము అది మారగ్మున పోవువారికి ఏరప్రచబడును మూఢులైనను 

దానిలో నడచుచు తోర్వను తపప్కయుందురు  

మీకా 2:7 => యాకోబు సంతతివారని పేరు పెటట్బడిన వారలారా, యెహోవా దీరఘ్శాంతము 

తగిగ్పోయెనా? యీ కిర్యలు ఆయనచేత జరిగెనా? యథారథ్ముగా పర్వరిత్ంచువానికి నా మాటలు 

కేష్మసాధనములు కావా? 

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

వారికి అనుగర్హింపబడలేదు. 
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మతత్యి 13:12 => కలిగినవానికే యియయ్బడును, వానికి సమృదిధ్ కలుగును; లేనివానికి 

కలిగినదియు వానియొదద్నుండి తీసివేయబడును. మరియు వారు చూచుచుండియు చూడరు, 

వినుచుండియు వినకయు గర్హింపకయునునాన్రు. 

యోహాను 6:45 => ననున్ పంపిన తండిర్ వానిని ఆకరిష్ంచితేనే గాని యెవడును నాయొదద్కు రాలేడు; 

అంతయ్దినమున నేను వానిని లేపుదును.  

యోహాను 7:17 => ఎవడైనను ఆయన చితత్ము చొపుప్న చేయ నిశచ్యించుకొనినయెడల, ఆ బోధ 

దేవునివలన కలిగినదో, లేక నా యంతట నేనే బోధించుచునాన్నో, వాడు తెలిసికొనును. 

1 కొరిందీయులకు 2:14 => పర్కృతి సంబంధియైన మనుషుయ్డు దేవుని ఆతమ్ విషయములను 

అంగీకరింపడు, అవి అతనికి వెఱి ఱ్తనముగా ఉనన్వి, అవి ఆతామ్నుభవముచేతనే వివేచింపదగును 

గనుక అతడు వాటిని గర్హింపజాలడు. 

1 కొరిందీయులకు 2:15 => ఆతమ్సంబంధియైనవాడు అనిన్టిని వివేచించును గాని 

అతడెవనిచేతనైనను వివేచింపబడడు. 

యాకోబు 1:5 => మీలో ఎవనికైనను జాఞ్నము కొదువగా ఉనన్యెడల అతడు దేవుని అడుగవలెను, 

అపుప్డది అతనికి అనుగర్హింపబడును. ఆయన ఎవనిని గదిద్ంపక అందరికిని ధారాళముగ 

దయచేయువాడు.  

కీరత్నలు 27:11 => యెహోవా, నీ మారగ్మును నాకు బోధింపుము. నాకొరకు పొంచియునన్వారిని 

చూచి సరాళమైన మారగ్మున ననున్ నడిపింపుము.  

సామెతలు 4:11 => జాఞ్నమారగ్మును నేను నీకు బోధించియునాన్ను యథారథ్మారగ్ములో నినున్ 

నడిపించియునాన్ను. 

సామెతలు 15:19 => సోమరి మారగ్ము ముళల్కంచె యథారథ్వంతుల తోర్వ రాజమారగ్ము. 

యెషయా 8:16 => ఈ పర్మాణ వాకయ్మును కటుట్ము, ఈ బోధను ముదిర్ంచి నా శిషుయ్ల 

కపప్గింపుము. 

వచనము 13 
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యెహోవాయందు భయభకుత్లు గలిగియుండుట చెడుతనము నసహియ్ంచుకొనుటయే. గరవ్ము 

అహంకారము దురామ్రగ్త కుటిలమైన మాటలు నాకు అసహయ్ములు.  

సామెతలు 2:4 => వెండిని వెదకినటుల్ దాని వెదకినయెడల దాచబడిన ధనమును వెదకినటుల్ దాని 

వెదకినయెడల 

సామెతలు 2:5 => యెహోవాయందు భయభకుత్లు కలిగియుండుట యెటిట్దో నీవు గర్హించెదవు 

దేవుని గూరిచ్న విజాఞ్నము నీకు లభించును. 

సామెతలు 3:13 => జాఞ్నము సంపాదించినవాడు ధనుయ్డు వివేచన కలిగిన నరుడు ధనుయ్డు. 

సామెతలు 3:14 => వెండి సంపాదించుటకంటె జాఞ్నము సంపాదించుట మేలు అపరంజి 

సంపాదించుటకంటె జాఞ్నలాభము నొందుట మేలు. 

సామెతలు 10:20 => నీతిమంతుని నాలుక పర్శసత్మైన వెండి వంటిది భకిత్హీనుల ఆలోచన 

పనికిమాలినది. 

సామెతలు 16:16 => అపరంజిని సంపాదించుటకంటె జాఞ్నమును సంపాదించుట ఎంతో శేర్షఠ్ము 

వెండిని సంపాదించుటకంటె తెలివిని సంపాదించుట ఎంతో మేలు. 

సామెతలు 23:23 => సతయ్మును అమిమ్వేయక దాని కొని యుంచుకొనుము జాఞ్నమును 

ఉపదేశమును వివేకమును కొని యుంచుకొనుము. 

కీరత్నలు 119:72 => వేలకొలది వెండి బంగారు నాణములకంటె నీవిచిచ్న ధరమ్శాసత్రము నాకు 

మేలు. 

కీరత్నలు 119:127 => బంగారుకంటెను అపరంజికంటెను నీ ఆజఞ్లు నాకు పిర్యముగానునన్వి. 

కీరత్నలు 119:162 => విసాత్రమైన దోపుసొముమ్ సంపాదించినవానివలె నీవిచిచ్న మాటనుబటిట్ నేను 

సంతోషించుచునాన్ను. 

పర్సంగి 7:11 => జాఞ్నము సావ్సథ్య్మంత యుపయోగము; సూరుయ్ని కిర్ంద బర్దుకువారికి అది 

లాభకరము. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 3:6 => అంతట పేతురు వెండి బంగారములు నాయొదద్ లేవుగాని నాకు 

కలిగినదే నీకిచుచ్చునాన్ను; నజరేయుడైన యేసుకీర్సుత్ నామమున నడువుమని చెపిప్ 

2 కొరిందీయులకు 6:10 => దుఃఖపడినవారమైనటుల్ండియు ఎలల్పుప్డు సంతోషించువారము; 

దరిదుర్లమైనటుల్ండియు అనేకులకు ఐశవ్రయ్ము కలిగించువారము; ఏమియు లేనివారమైనటుల్ండియు 

సమసత్మును కలిగినవారము. 

యోబు 28:15 => సువరణ్ము దానికి సాటియైనది కాదు దాని విలువకొరకై వెండి తూచరాదు. 

కీరత్నలు 19:10 => అవి బంగారుకంటెను విసాత్రమైన మేలిమి బంగారుకంటెను కోరదగినవి 

తేనెకంటెను జుంటితేనె ధారలకంటెను మధురమైనవి. 

కీరత్నలు 32:8 => నీకు ఉపదేశము చేసెదను నీవు నడవవలసిన మారగ్మును నీకు బోధించెదను 

నీమీద దృషిట్యుంచి నీకు ఆలోచన చెపెప్దను  

సామెతలు 1:3 => నీతి నాయ్య యథారథ్తల ననుసరించుటయందు బుదిధ్ కుశలత ఇచుచ్ ఉపదేశము 

నొందుటకును 

సామెతలు 4:10 => నా కుమారుడా, నీవు ఆలకించి నా మాటల నంగీకరించినయెడల నీవు 

దీరాఘ్యుషమ్ంతుడవగుదువు. 

సామెతలు 8:19 => మేలిమి బంగారముకంటెను అపరంజికంటెను నావలన కలుగు ఫలము 

మంచిది పర్శసత్మైన వెండికంటె నావలన కలుగు వచుచ్బడి దొడ డ్ది. 

యిరిమ్యా 17:23 => అయితే వారు వినకపోయిరి, చెవినిబెటట్క పోయిరి, వినకుండను 

బోధనొందకుండను మొండికి తిరిగిరి. 

యిరిమ్యా 35:13 => నీవు వెళి ల్ యూదావారికిని యెరూషలేము నివాసులకును ఈ మాట 

పర్కటింపుము యెహోవా వాకుక్ ఇదే మీరు శిక్షకు లోబడి నా మాటలను ఆలంకిపరా? యిదే యెహోవా 

వాకుక్. 

యెహెజేక్లు 3:10 => మరియు నరపుతుర్డా, చెవియొగిగ్ నేను నీతో చెపుప్మాటలనిన్టిని చెవులార 

విని నీ మనసుస్లో ఉంచుకొని 
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మతత్యి 13:45 => మరియు పరలోకరాజయ్ము, మంచి ముతయ్ములను కొన వెదకుచునన్ వరత్కుని 

పోలియునన్ది. 

యోహాను 17:8 => నీవు నాకు అనుగర్హించినవనిన్యు నీవలననే కలిగినవని వారిపుప్డు 

ఎరిగియునాన్రు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 17:11 => వీరు థెసస్లొనీకలో ఉనన్ వారికంటె ఘనులైయుండిరి గనుక 

ఆసకిత్తో వాకయ్మును అంగీకరించి, పౌలును సీలయును చెపిప్న సంగతులు ఆలాగునన్వో లేవో అని 

పర్తిదినమును లేఖనములు పరిశోధించుచు వచిచ్రి. 

1 కొరిందీయులకు 3:12 => ఎవడైనను ఈ పునాదిమీద బంగారము, వెండి, వెలగల రాళుల్, కఱఱ్, 

గడిడ్, కొయయ్కాలు మొదలైనవాటితో కటిట్నయెడల, 

పర్కటన 18:12 => పర్తి విధమైన దబబ్మార్నును పర్తి విధమైన దంతపు వసుత్వులను, మికిక్లి 

విలువగల కఱఱ్ యితత్డి యినుము చలువరాళుల్ మొదలైనవాటితో చేయబడిన పర్తివిధమైన వసుత్వులను, 

వచనము 14 

ఆలోచన చెపుప్టయు లెసైస్న జాఞ్నము నిచుచ్టయు నా వశము జాఞ్నాధారము నేనే, పరాకర్మము నాదే. 

సామెతలు 3:14 => వెండి సంపాదించుటకంటె జాఞ్నము సంపాదించుట మేలు అపరంజి 

సంపాదించుటకంటె జాఞ్నలాభము నొందుట మేలు. 

సామెతలు 4:5 => జాఞ్నము సంపాదించుకొనుము బుదిధ్ సంపాదించుకొనుము నా నోటి మాటలను 

మరువకుము. వాటినుండి తొలగిపోకుము. 

సామెతలు 4:6 => జాఞ్నమును విడువక యుండినయెడల అది నినున్ కాపాడును దాని 

పేర్మించినయెడల అది నినున్ రకిష్ంచును. 

సామెతలు 4:7 => జాఞ్నము సంపాదించుకొనుటయే జాఞ్నమునకు ముఖాయ్ంశము. నీ సంపాదన 

అంతయు ఇచిచ్ బుదిధ్ సంపాదించుకొనుము. 

సామెతలు 16:16 => అపరంజిని సంపాదించుటకంటె జాఞ్నమును సంపాదించుట ఎంతో శేర్షఠ్ము 

వెండిని సంపాదించుటకంటె తెలివిని సంపాదించుట ఎంతో మేలు. 
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సామెతలు 20:15 => బంగారును విసాత్రమైన ముతయ్ములును కలవు. తెలివినుచచ్రించు పెదవులు 

అమూలయ్మైన సొతుత్. 

యోబు 28:15 => సువరణ్ము దానికి సాటియైనది కాదు దాని విలువకొరకై వెండి తూచరాదు. 

యోబు 28:16 => అది ఓఫీరు బంగారమునకైనను విలువగల గోమేధికమునకైనను నీలమునకైనను 

కొనబడునది కాదు. 

యోబు 28:17 => సువరణ్మైనను సఫ్టికమైనను దానితో సాటికావు పర్శసత్మైన బంగారు నగలకు 

పర్తిగా అది ఇయయ్బడదు. 

యోబు 28:18 => పగడముల పేరు ముతయ్ముల పేరు దానియెదుట ఎతత్నేకూడదు. 

జాఞ్నసంపాదయ్ము కెంపులకనన్ కోరతగినది 

యోబు 28:19 => కూషుదేశపు పుషయ్రాగము దానితో సాటికాదు. శుదధ్సువరణ్మునకు కొనబడునది 

కాదు. 

కీరత్నలు 19:10 => అవి బంగారుకంటెను విసాత్రమైన మేలిమి బంగారుకంటెను కోరదగినవి 

తేనెకంటెను జుంటితేనె ధారలకంటెను మధురమైనవి. 

కీరత్నలు 119:127 => బంగారుకంటెను అపరంజికంటెను నీ ఆజఞ్లు నాకు పిర్యముగానునన్వి. 

మతత్యి 16:26 => ఒక మనుషుయ్డు లోకమంతయు సంపాదించుకొని తన పార్ణమును 

పోగొటుట్కొంటే అతనికేమి పర్యోజనము? ఒక మనుషుయ్డు తన పార్ణమునకు పర్తిగా నేమి 

యియయ్గలడు? 

ఫిలిపీప్యులకు 3:8 => నిశచ్యముగా నా పర్భువైన యేసుకీర్సుత్నుగూరిచ్న అతిశేర్షఠ్మైన జాఞ్నము 

నిమితత్మై సమసత్మును నషట్ముగా ఎంచుకొనుచునాన్ను. 

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

విశావ్సమువలననైన నీతి, అనగా విశావ్సమునుబటిట్ దేవుడు అనుగర్హించు నీతిగలవాడనై 

ఆయనయందు అగపడు నిమితత్మును, 

నిరగ్మకాండము 28:17 => దానిలో నాలుగు పంకుత్ల రతన్ములుండునటుల్ రతన్ముల జవలను 

చేయవలెను. మాణికయ్ గోమేధిక మరకతములు గల పంకిత్ మొదటిది; 
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దివ్తీయోపదేశకాండము 30:13 => మనము దాని విని గైకొనునటుల్, ఎవడు సముదర్ము దాటి 

మనయొదద్కు దాని తెచుచ్ను అని నీవనుకొననేల? అది సముదర్పు అదద్రి మించునది కాదు. 

యోబు 28:13 => నరులు దాని విలువను ఎరుగరు పార్ణులునన్ దేశములో అది దొరకదు. 

కీరత్నలు 32:8 => నీకు ఉపదేశము చేసెదను నీవు నడవవలసిన మారగ్మును నీకు బోధించెదను 

నీమీద దృషిట్యుంచి నీకు ఆలోచన చెపెప్దను  

కీరత్నలు 119:72 => వేలకొలది వెండి బంగారు నాణములకంటె నీవిచిచ్న ధరమ్శాసత్రము నాకు 

మేలు. 

కీరత్నలు 119:103 => నీ వాకయ్ములు నా జిహవ్కు ఎంతో మధురములు అవి నా నోటికి తేనెకంటె 

తీపిగా నునన్వి. 

సామెతలు 1:3 => నీతి నాయ్య యథారథ్తల ననుసరించుటయందు బుదిధ్ కుశలత ఇచుచ్ ఉపదేశము 

నొందుటకును 

సామెతలు 3:15 => పగడములకంటె అది పిర్యమైనది నీ యిషట్వసుత్వులనిన్యు దానితో 

సమానములు కావు. 

సామెతలు 31:10 => గుణవతియైన భారయ్ దొరుకుట అరుదు అటిట్ది ముతయ్ముకంటె 

అమూలయ్మైనది. 

మతత్యి 13:45 => మరియు పరలోకరాజయ్ము, మంచి ముతయ్ములను కొన వెదకుచునన్ వరత్కుని 

పోలియునన్ది. 

పర్కటన 18:12 => పర్తి విధమైన దబబ్మార్నును పర్తి విధమైన దంతపు వసుత్వులను, మికిక్లి 

విలువగల కఱఱ్ యితత్డి యినుము చలువరాళుల్ మొదలైనవాటితో చేయబడిన పర్తివిధమైన వసుత్వులను, 

వచనము 15 

నావలన రాజులు ఏలుదురు అధికారులు నాయ్యమునుబటిట్ పాలన చేయుదురు. 

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

వాటనిన్టిని నిరిమ్ంచితివి నీవు కలుగజేసినవాటితో భూమి నిండియునన్ది. 
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యెషయా 55:8 => నా తలంపులు మీ తలంపులవంటిని కావు మీ తోర్వలు నా తోర్వలవంటిని కావు 

ఇదే యెహోవా వాకుక్  

యెషయా 55:9 => ఆకాశములు భూమికిపైన ఎంత యెతుత్గా ఉనన్వో మీ మారగ్ములకంటె నా 

మారగ్ములు మీ తలంపులకంటె నా తలంపులు అంత యెతుత్గా ఉనన్వి. 

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

తీరుప్లు శోధింపనెంతో అశకయ్ములు; ఆయన మారగ్ములెంతో అగమయ్ములు. 

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

దయాసంకలప్ము చొపుప్న తన చితత్మునుగూరిచ్న మరమ్మును మనకు తెలియజేసి, 

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

కలుగజేయవలెనని,  

ఎఫెసీయులకు 3:10 => శోధింప శకయ్ముకాని కీర్సుత్ ఐశవ్రయ్మును అనయ్జనులలో 

పర్కటించుటకును, 

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

నిరగ్మకాండము 31:3 => విచితర్మైన పనులను కలిప్ంచుటకును బంగారుతోను వెండితోను 

ఇతత్డితోను పని చేయుటకును పొదుగుటకై  

నిరగ్మకాండము 31:4 => రతన్ములను సాన బెటుట్టకును కఱఱ్నుకోసి చెకుక్టకును 

నిరగ్మకాండము 31:5 => సమసత్ విధములైన పనులను చేయుటకును జాఞ్న విదాయ్ వివేకములును 

సమసత్మైన పనుల నేరుప్ను వానికి కలుగునటుల్ వానిని దేవుని ఆతమ్పూరుణ్నిగా చేసియునాన్ను. 

నిరగ్మకాండము 31:6 => మరియు నేను దాను గోతర్ములోని అహీసామాకు కుమారుడైన 

అహోలీయాబును అతనికి తోడు చేసితిని. నేను నీకాజాఞ్పించినవనిన్యు చేయునటుల్ జాఞ్న 

హృదయులందరి హృదయములలో జాఞ్నమును ఉంచియునాన్ను. 

నిరగ్మకాండము 35:30 => మరియు మోషే ఇశార్యేలీయులతో ఇటల్నెను చూడుడి; 
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నిరగ్మకాండము 35:31 => యెహోవా ఊరు కుమారుడును హూరు మనుమడునైన బెసలేలును 

పేరుపెటిట్ పిలిచి విచితర్మైన పనులను కలిప్ంచుటకును బంగారుతోను వెండితోను ఇతత్డితోను 

పనిచేయుటకును, 

నిరగ్మకాండము 35:32 => రతన్ములను సానబెటిట్ పొదుగుటకును చెకుక్టకును, 

నిరగ్మకాండము 35:33 => విచితర్మైన పనులనిన్టిని చేయుటకును వారికి పర్జాఞ్ వివేక జాఞ్నములు 

కలుగునటుల్ దేవుని ఆతమ్తో వాని నింపియునాన్డు. 

నిరగ్మకాండము 35:34 => అతడును దాను గోతిర్కుడును అహీసామాకు కుమారుడునైన 

అహోలీయాబును ఇతరులకు నేరుప్నటుల్ వారికి బుదిధ్ పుటిట్ంచెను. 

నిరగ్మకాండము 35:35 => చెకుక్వాడేమి చితర్కారుడేమి నీలధూమర్ రకత్వరణ్ములతోను 

సనన్నారతోను బుటాపని చేయువాడేమి నేతగాడేమి చేయు సమసత్విధములైన పనులు, అనగా ఏ 

పనియైనను చేయువారియొకక్యు విచితర్మైన పని కలిప్ంచు వారియొకక్యు పనులను చేయునటుల్ 

ఆయన వారి హృదయములను జాఞ్నముతో నింపియునాన్డు. 

నిరగ్మకాండము 36:1 => పరిశుదధ్సథ్లముయొకక్ సేవనిమితత్ము పర్తివిధమైన పనిచేయ 

తెలిసికొనుటకై యెహోవా ఎవరికి పర్జాఞ్ వివేకములు కలుగజేసెనో అటిట్ బెసలేలును అహోలీయాబును 

మొదలైన పర్జాఞ్వంతులందరును యెహోవా ఆజాఞ్పించిన అంతటిచొపుప్న చేయుదురనెను. 

నిరగ్మకాండము 36:2 => బెసలేలును అహోలీయాబును యెహోవా ఎవరి హృదయములో పర్జఞ్ 

పుటిట్ంచెనో ఆ పని చేయుటకు ఎవని హృదయము వాని రేపెనో వారినందరిని మోషే పిలిపించెను. 

నిరగ్మకాండము 36:3 => ఆ పని చేయుటకై వారు పరిశుదధ్సథ్లముయొకక్ సేవకొరకు 

ఇశార్యేలీయులు తెచిచ్న అరప్ణములనిన్టిని మోషే యొదద్నుండి తీసికొనిరి. అయినను 

ఇశార్యేలీయులు ఇంక పర్తి ఉదయమున మనఃపూరవ్కముగా అరప్ణములను అతని యొదద్కు 

తెచుచ్చుండిరి. 

నిరగ్మకాండము 36:4 => అపుప్డు పరిశుదధ్సథ్ల సంబంధమైన పని అంతయు చేయు 

పర్జాఞ్వంతులందరిలో పర్తివాడు తాను చేయుపని విడిచివచిచ్ 
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1 రాజులు 7:14 => ఇతడు నఫాత్లి గోతర్పు విధవరాలి కుమారుడై యుండెను; ఇతని తండిర్ తూరు 

పటట్ణపువాడగు ఇతత్డి పనివాడు. ఈ హీరాము పూరణ్ పర్జఞ్గల బుదిధ్మంతుడును ఇతత్డితో చేయు 

సమసత్మైన పనులలోను బహు చమతాక్రపు పనివాడునై యుండెను; అతడు సొలొమోనునొదద్కు వచిచ్ 

అతని పని అంతయు చేసెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 28:12 => వాటి చుటుట్నునన్ గదులకును దేవుని మందిరపు 

బొకక్సములకును పర్తిషిఠ్త వసుత్వుల బొకక్సములకును తాను ఏరాప్టుచేసి సిదధ్పరచిన మచుచ్లను 

తన కుమారుడైన సొలొమోనునకు అపప్గించెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 28:19 => ఇవియనిన్యు అపప్గించి యెహోవా హసత్ము నామీదికి వచిచ్ యీ 

మచుచ్ల పనియంతయు వార్త మూలముగా నాకు నేరెప్ను అని సొలొమోనుతో చెపెప్ను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 13:14 => యూదావారు తిరిగిచూచి యోధులు తమకు ముందును వెనుకను 

ఉనన్టుట్ తెలిసికొని యెహోవాకు పార్రథ్న చేసిరి, యాజకులును బూరలు ఊదిరి. 

యెషయా 28:26 => వాని దేవుడే తగిన కర్మము వానికి నేరిప్యునాన్డు ఆయన వానికి ఆ పని 

బోధించుచునాన్డు. 

వచనము 16 

నావలన అధిపతులును లోకములోని ఘనులైన నాయ్యాధిపతులందరును పర్భుతవ్ము చేయుదురు. 

సామెతలు 16:6 => కృపాసతయ్ములవలన దోషమునకు పార్యశిచ్తత్ము కలుగును యెహోవాయందు 

భయభకుత్లు కలిగియుండుటవలన మనుషుయ్లు చెడుతనమునుండి తొలగిపోవుదురు. 

కీరత్నలు 97:10 => యెహోవాను పేర్మించువారలారా, చెడుతనమును అసహియ్ంచుకొనుడి తన 

భకుత్ల పార్ణములను ఆయన కాపాడుచునాన్డు. భకిత్హీనులచేతిలోనుండి ఆయన వారిని 

విడిపించును. 

కీరత్నలు 101:3 => నా కనున్లయెదుట నేను ఏ దుషాక్రయ్మును ఉంచుకొనను భకిత్మారగ్ము 

తొలగినవారి కిర్యలు నాకు అసహయ్ములు అవి నాకు అంటనియయ్ను  
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కీరత్నలు 119:104 => నీ ఉపదేశమువలన నాకు వివేకము కలిగెను తపుప్మారగ్ములనిన్యు నా 

కసహయ్ములాయెను. 

కీరత్నలు 119:128 => నీ ఉపదేశములనిన్యు యథారథ్ములని నేను వాటిని మనిన్ంచుచునాన్ను 

అబదధ్మారగ్ములనిన్యు నా కసహయ్ములు. 

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

ఒక వేళ దేవుడును సైనయ్ములకధిపతియునగు యెహోవా యోసేపు సంతతిలో శేషించిన వారియందు 

కనికరించును. 

రోమీయులకు 12:9 => మీ పేర్మ నిషక్పటమైనదై యుండవలెను. చెడ డ్దాని నసహియ్ంచుకొని 

మంచిదానిని హతుత్కొనియుండుడి. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 5:22 => పర్తి విధమైన కీడునకును దూరముగా ఉండుడి. 

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

తనవారిని ఎరుగును అనునదియు పర్భువు నామమును ఒపుప్కొను పర్తివాడును దురీన్తినుండి 

తొలగిపోవలెను అనునది 

సామెతలు 6:16 => యెహోవాకు అసహయ్ములైనవి ఆరు గలవు ఏడును ఆయనకు హేయములు 

సామెతలు 6:17 => అవేవనగా, అహంకార దృషిట్యు కలల్లాడు నాలుకయు నిరపరాధులను చంపు 

చేతులును 

సామెతలు 6:18 => దురోయ్చనలు యోచించు హృదయమును కీడు చేయుటకు తవ్రపడి పరుగులెతుత్ 

పాదములును 

సామెతలు 6:19 => లేనివాటిని పలుకు అబదధ్సాకిష్యు అనన్దముమ్లలో జగడములు 

పుటిట్ంచువాడును. 

1 సమూయేలు 2:3 => యెహోవా అనంతజాఞ్నియగు దేవుడు ఆయనే కిర్యలను పరీకిష్ంచువాడు 

ఇకను అంత గరవ్ముగా మాటలాడకుడి గరవ్పుమాటలు మీ నోట రానియయ్కుడి. 

కీరత్నలు 5:4 => నీవు దుషట్తవ్మును చూచి ఆనందించు దేవుడవు కావు చెడుతనమునకు నీయొదద్ 

చోటులేదు 
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కీరత్నలు 5:5 => డాంబికులు నీ సనిన్ధిని నిలువలేరు పాపము చేయువారందరు నీకసహుయ్లు 

కీరత్నలు 138:6 => యెహోవా మహోనన్తుడైనను ఆయన దీనులను లక్షయ్పెటుట్ను ఆయన 

దూరమునుండి గరివ్షుఠ్లను బాగుగా ఎరుగును. 

జెకరాయ్ 8:17 => తన పొరుగువాని మీద ఎవడును దురోయ్చన యోచింపకూడదు, అబదద్ 

పర్మాణముచేయ నిషట్పడకూడదు, ఇటిట్వనిన్యు నాకు అసహయ్ములు; ఇదే యెహోవా వాకుక్. 

1 పేతురు 5:5 => చినన్లారా, మీరు పెదద్లకు లోబడియుండుడి; మీరందరు ఎదుటివానియెడల 

దీనమనసుస్ అను వసత్రము ధరించుకొని మిముమ్ను అలంకరించుకొనుడి; దేవుడు అహంకారులను 

ఎదిరించి దీనులకు కృప అనుగర్హించును. 

సామెతలు 4:24 => మూరఖ్పు మాటలు నోటికి రానియయ్కుము పెదవులనుండి కుటిలమైన మాటలు 

రానియయ్కుము. 

సామెతలు 6:12 => కుటిలమైన మాటలు పలుకువాడు పనికిమాలినవాడును దుషు ట్డునైయునాన్డు 

సామెతలు 10:31 => నీతిమంతుని నోరు జాఞ్నోపదేశమును పలుకును మూరఖ్పు మాటలు పలుకు 

నాలుక పెరికివేయబడును. 

ఆదికాండము 20:11 => అబార్హాము ఈ సథ్లమందు దేవుని భయము ఏమాతర్మును లేదు గనుక 

నా భారయ్ నిమితత్ము ననున్ చంపుదురనుకొని చేసితిని. 

నిరగ్మకాండము 1:17 => అయితే ఆ మంతర్సానులు దేవునికి భయపడి, ఐగుపుత్ రాజు 

తమకాజాఞ్పించినటుల్ చేయక మగపిలల్లను బర్దుకనియయ్గా  

1 రాజులు 18:12 => అయితే నేను నీయొదద్నుండి పోవు క్షణమందే యెహోవా ఆతమ్ నాకు తెలియని 

సథ్లమునకు నినున్ కొంచుపోవును, అపుప్డు  

యోబు 1:1 => ఊజు దేశమునందు యోబు అను ఒక మనుషుయ్డుండెను. అతడు 

యథారథ్వరత్నుడును , నాయ్యవంతుడునై దేవునియందు భయభకుత్లు కలిగి చెడుతనము 

విసరిజ్ంచినవాడు. 

Page  of 583 2507



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   !"త$

యోబు 1:8 => అందుకు యెహోవా నీవు నా సేవకుడైన యోబు సంగతి ఆలోచించితివా? అతడు 

యథారథ్వరత్నుడును నాయ్యవంతుడునై దేవునియందు భయభకుత్లు కలిగి చెడుతనము 

విసరిజ్ంచినవాడు, భూమిమీద అతనివంటి వాడెవడును లేడు. 

కీరత్నలు 19:9 => యెహోవాయందైన భయము పవితర్మైనది, అది నితయ్ము నిలుచును యెహోవా 

నాయ్యవిధులు సతయ్మైనవి, అవి కేవలము నాయ్యమైనవి. 

కీరత్నలు 34:14 => కీడు చేయుట మాని మేలు చేయుము సమాధానము వెదకి దాని వెంటాడుము. 

కీరత్నలు 36:1 => భకిత్హీనుల హృదయములో అతికర్మము దేవోకిత్వలె పలుకుచునన్ది వాని 

దృషిట్యెదుట దేవుని భయము బొతిత్గాలేదు. 

కీరత్నలు 101:4 => మూరఖ్చితుత్డు నాయొదద్నుండి తొలగిపోవలెను దౌషట్య్మును నేననుసరింపను. 

సామెతలు 2:12 => అది దుషు ట్ల మారగ్ము నుండియు మూరఖ్ముగా మాటలాడువారి చేతిలో 

నుండియు నినున్ రకిష్ంచును. 

సామెతలు 3:32 => కుటిలవరత్నుడు యెహోవాకు అసహుయ్డు యథారథ్వంతులకు ఆయన తోడుగా 

నుండును. 

సామెతలు 8:8 => నా నోటి మాటలనిన్యు నీతిగలవి వాటిలో మూరఖ్తయైనను కుటిలతయైనను 

లేదు 

సామెతలు 11:20 => మూరఖ్చితుత్లు యెహోవాకు హేయులు యథారథ్ముగా పర్వరిత్ంచువారు 

ఆయనకిషు ట్లు. 

సామెతలు 15:33 => యెహోవాయందు భయభకుత్లు కలిగియుండుట జాఞ్నాభాయ్సమునకు 

సాధనము ఘనతకు ముందు వినయముండును.  

సామెతలు 16:5 => గరవ్ హృదయులందరు యెహోవాకు హేయులు నిశచ్యముగా వారు శిక్ష 

నొందుదురు. 

సామెతలు 17:20 => కుటిలవరత్నుడు మేలుపొందడు మూరఖ్ముగా మాటలాడువాడు కీడులో 

పడును. 
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సామెతలు 21:4 => అహంకార దృషిట్యు గరవ్ హృదయమును భకిత్హీనుల కేష్మమును 

పాపయుకత్ములు. 

సామెతలు 31:30 => అందము మోసకరము, సౌందరయ్ము వయ్రథ్ము యెహోవాయందు భయభకుత్లు 

కలిగిన సతరీ కొనియాడబడును 

యిరిమ్యా 43:2 => హోషేయా కుమారుడైన అజరాయ్యును కారేహ కుమారుడైన యోహానానును 

గరివ్షుఠ్లందరును యిరీమ్యాతో ఇటల్నిరి నీవు అబదధ్ము పలుకుచునాన్వు ఐగుపుత్లో 

కాపురముండుటకు మీరు అకక్డికి వెళల్కూడదని పర్కటించుటకై మన దేవుడైన యెహోవా నినున్ 

పంపలేదు. 

యిరిమ్యా 44:10 => నేటివరకు వారు దీనమనసుస్ ధరింపకునాన్రు, భయము నొందకునాన్రు, 

నేను మీకును మీ పితరులకును నియమించిన ధరమ్శాసత్రమునైనను కటట్డలనైనను అనుసరింపకయే 

యునాన్రు. 

యిరిమ్యా 48:29 => మోయోబీయుల గరవ్మునుగూరిచ్ వింటిమి, వారు బహు గరవ్పోతులు వారి 

అతిశయమును గూరిచ్యు గరవ్మును గూరిచ్యు  

మలాకీ 3:5 => తీరుప్ తీరుచ్టకై నేను మీయొదద్కు రాగా, చిలల్ంగివాండర్ మీదను వయ్భిచారుల మీదను 

అపర్మాణికుల మీదను, నాకు భయపడక వారి కూలి విషయములో కూలివారిని విధవరాండర్ను 

తండిర్లేనివారిని బాధపెటిట్ పరదేశులకు అనాయ్యము చేయువారి మీదను దృఢముగా సాక్షయ్ము 

పలుకుదునని సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:31 => కావున యూదయ గలిలయ సమరయ దేశములందంతట 

సంఘము కేష్మాభివృదిధ్నొందుచు సమాధానము కలిగియుండెను; మరియు పర్భువునందు భయమును 

పరిశుదాధ్తమ్ ఆదరణయు కలిగి నడుచుకొనుచు విసత్రించుచుండెను. 

రోమీయులకు 3:18 => వారి కనున్లయెదుట దేవుని భయము లేదు. 

రోమీయులకు 7:15 => ఏలయనగా నేను చేయునది నేనెరుగను; నేను చేయ నిచఛ్యించునది 

చేయక దేవ్షించునదియే చేయుచునాన్ను. 
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2 కొరిందీయులకు 7:1 => పిర్యులారా, మనకు ఈ వాగాద్నములు ఉనన్వి గనుక దేవుని భయముతో 

పరిశుదధ్తను సంపూరిత్ చేసికొనుచు, శరీరమునకును ఆతమ్కును కలిగిన సమసత్ కలమ్షమునుండి 

మనలను పవితుర్లనుగా చేసికొందము. 

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

నీతోడివారికంటె నినున్ హెచిచ్ంచునటుల్గా ఆనందతైలముతో అభిషేకించెను. 

1 పేతురు 2:18 => పనివారలారా, మంచివారును సాతివ్కులునైనవారికి మాతర్ము కాక 

ముషక్రులైన మీ యజమానులకును పూరణ్భయముతో లోబడియుండుడి. 

వచనము 17 

ననున్ పేర్మించువారిని నేను పేర్మించుచునాన్ను ననున్ జాగర్తత్గా వెదకువారు ననున్ కనుగొందురు 

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

ఆయన భుజముమీద రాజయ్భారముండును. ఆశచ్రయ్కరుడు ఆలోచనకరత్ బలవంతుడైన దేవుడు 

నితుయ్డగు తండిర్ సమాధానకరత్యగు అధిపతి అని అతనికి పేరు పెటట్బడును.  

యెషయా 40:14 => ఆయనకు వివేకము కలుగజేసినవాడెవడు? నాయ్యమారగ్మునుగూరిచ్ 

ఆయనకు నేరిప్నవాడెవడు? ఆయనకు జాఞ్నమును ఆభయ్సింపజేసినవాడెవడు? ఆయనకు బుదిధ్మారగ్ము 

బోధించినవాడెవడు?  

యోహాను 1:9 => నిజమైన వెలుగు ఉండెను; అది లోకములోనికి వచుచ్చు పర్తి మనుషుయ్ని 

వెలిగించుచునన్ది. 

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

తీరుప్లు శోధింపనెంతో అశకయ్ములు; ఆయన మారగ్ములెంతో అగమయ్ములు. 

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

వాడెవడు? 
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1 కొరిందీయులకు 1:24 => ఆయన యూదులకు ఆటంకముగాను అనయ్జనులకు వెఱి ఱ్తనముగాను 

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

జాఞ్నమునైయునాన్డు. 

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

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

సామెతలు 2:6 => యెహోవాయే జాఞ్నమిచుచ్వాడు తెలివియు వివేచనయు ఆయన నోటనుండి 

వచుచ్ను. 

సామెతలు 2:7 => ఆయన యథారథ్వంతులను వరిధ్లల్జేయును యుకత్మారగ్ము తపప్క 

నడుచుకొనువారికి ఆయన కేడెముగా నునాన్డు. 

రోమీయులకు 1:22 => వారి అవివేకహృదయము అంధకారమయమాయెను; తాము జాఞ్నులమని 

చెపుప్కొనుచు బుదిధ్హీనులైరి. 

సామెతలు 24:5 => జాఞ్నము గలవాడు బలవంతుడుగా నుండును తెలివి గలవాడు శకిత్మంతుడుగా 

నుండును. 

పర్సంగి 7:19 => పటట్ణమందుండు పదిమంది అధికారులకంటె జాఞ్నము గలవానికి జాఞ్నమే 

యెకుక్వైన ఆధారము. 

పర్సంగి 9:16 => కాగా నేనిటల్నుకొంటిని-బలముకంటె జాఞ్నము శేర్షఠ్మేగాని బీదవారి జాఞ్నము 

తృణీకరింపబడును, వారి మాటలు ఎవరును లక్షయ్ము చేయరు. 

పర్సంగి 9:17 => బుదిధ్హీనులలో ఏలువాని కేకలకంటె మెలల్గా వినబడిన జాఞ్నుల మాటలు 

శేర్షఠ్ములు. 

పర్సంగి 9:18 => యుదాధ్యుధములకంటె జాఞ్నము శేర్షఠ్ము; ఒక పాపాతుమ్డు అనేకమైన మంచి 

పనులను చెరుపును. 

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

కలవు. 

యోబు 28:23 => దేవుడే దాని మారగ్మును గర్హించును దాని సథ్లము ఆయనకే తెలియును. 
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కీరత్నలు 16:7 => నాకు ఆలోచనకరత్యైన యెహోవాను సుత్తించెదను రాతిర్ గడియలలో నా 

అంతరిందిర్యము నాకు బోధించుచునన్ది. 

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

నామము సుత్తినొందునుగాక. 

దానియేలు 2:23 => మా పితరుల దేవా, నీవు వివేకమును బలమును నాకనుగర్హించి యునాన్వు; 

మేమడిగిన యీ సంగతి ఇపుప్డు నాకు తెలియజేసి యునాన్వు గనుక నేను నినున్ సుత్తించుచు 

ఘనపరచుచునాన్ను; ఏలయనగా రాజుయొకక్ సంగతి నీవే మాకు తెలియజేసితివని దానియేలు మరల 

చెపెప్ను. 

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

కలుగజేయవలెనని,  

2 తిమోతి 1:7 => దేవుడు మనకు శకిత్యు పేర్మయు, ఇందిర్య నిగర్హమును గల ఆతమ్నే యిచెచ్ను 

గాని పిరికితనము గల ఆతమ్ నియయ్లేదు. 

2 తిమోతి 1:13 => కీర్సుత్యేసునందుంచవలసిన విశావ్స పేర్మలు కలిగినవాడవై, నీవు నావలన 

వినిన హితవాకయ్ పర్మాణమును గైకొనుము; 

వచనము 18 

ఐశవ్రయ్ ఘనతలును సిథ్రమైన కలిమియు నీతియు నాయొదద్ నునన్వి. 

1 సమూయేలు 9:17 => సౌలు సమూయేలునకు కనబడగానే యెహోవా ఇతడే నేను నీతో చెపిప్న 

మనిషి ఇదిగో ఇతడే నా జనులను ఏలునని అతనితో సెలవిచెచ్ను. 

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

ఇశార్యేలీయులమీద రాజుగా ఉండకుండ నేను విసరిజ్ంచిన సౌలునుగూరిచ్ నీ వెంతకాలము 

దుఃఖింతువు? నీ కొముమ్ను తైలముతో నింపుము, బేతెల్హేమీయుడైన యెషష్యి యొదద్కు నినున్ 

పంపుచునాన్ను, అతని కుమారులలో ఒకని నేను రాజుగా నియమించుదును. 
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1 దినవృతాత్ంతములు 28:5 => యెహోవా నాకు అనేకమంది కుమారులను దయచేసియునాన్డు, 

అయితే ఇశార్యేలీయులపైని యెహోవా రాజయ్సింహాసనముమీద కూరుచ్ండుటకు ఆయన నా 

కుమారులందరిలో సొలొమోనును కోరుకొని ఆయన నాతో ఈలాగు సెలవిచెచ్ను 

యిరిమ్యా 27:5 => అధిక బలముచేతను చాచిన బాహువుచేతను భూమిని భూమిమీదనునన్ 

నరులను జంతువులను నేనే సృజించి, ఎవరికిచుచ్ట నాయ్యమని నాకు తోచునో వారికే 

యిచుచ్చునాన్ను. 

యిరిమ్యా 27:6 => ఇపుప్డైతే దేశములనిన్టిని నా దాసుడగు బబులోను రాజైన నెబుకదెర్జరు 

వశము చేయుచునాన్ను; అతని సేవించుటకై భూజంతువులనుకూడ అతని వశము చేయుచునాన్ను. 

యిరిమ్యా 27:7 => అతని సవ్దేశమునకు కాలము వచుచ్వరకు సమసత్జనులు అతనికిని అతని 

కుమారునికిని అతని కుమారుని కుమారునికిని దాసులైయుందురు, ఆ కాలము రాగా బహుజనముల 

మహారాజులు అతనిచేత దాసయ్ము చేయించుకొందురు. 

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

తోర్సివేయుచు నియమించుచు ఉనన్వాడును, వివేకులకు వివేకమును జాఞ్నులకు జాఞ్నమును 

అనుగర్హించువాడునైయునాన్డు. 

దానియేలు 4:25 => తమయొదద్ నుండకుండ మనుషుయ్లు నినున్ తరుముదురు, నీవు 

అడవిజంతువుల మధయ్ నివాసము చేయుచు పశువులవలె గడిడ్ తినెదవు; ఆకాశపుమంచు నీమీదపడి 

నినున్ తడుపును; సరోవ్నన్తుడగు దేవుడు మానవుల రాజయ్ముపైన అధికారియై యునాన్డనియు, 

తానెవనికి దాని ననుగర్హింప నిచఛ్యించునో వానికి అనుగర్హించుననియు నీవు తెలిసికొనువరకు 

ఏడు కాలములు నీకీలాగు జరుగును. 

దానియేలు 4:32 => తమయొదద్ నుండి మనుషుయ్లు నినున్ తరిమెదరు; నీవు అడవిజంతువుల మధయ్ 

నివాసము చేయుచు పశువులవలె గడిడ్ మేసెదవు; సరోవ్నన్తుడగు దేవుడు మానవుల రాజయ్ముపైన 

అధికారియై యుండి, తానెవనికి దాని అనుగర్హింప నిశచ్యించునో వానికి అనుగర్హించునని నీవు 

తెలిసికొనువరకు ఏడు కాలములు నీకీలాగు జరుగునని చెపెప్ను. 
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దానియేలు 5:18 => రాజా చితత్గించుము; మహోనన్తుడగు దేవుడు మహరద్శను రాజయ్మును 

పర్భావమును ఘనతను నీ తండిర్యగు నెబుకదెన్జరునకు ఇచెచ్ను.  

దానియేలు 5:19 => దేవుడు అతనికిటిట్ మహరద్శ ఇచిచ్నందున తానెవరిని చంపగోరెనో వారిని 

చంపెను; ఎవరిని రకిష్ంపగోరెనో వారిని రకిష్ంచెను, ఎవరిని హెచిచ్ంపగోరెనో వారిని హెచిచ్ంచెను; 

ఎవరిని పడవేయగోరెనో వారిని పడవేసెను. కాబటిట్ సకల రాషట్రములును జనులును ఆ యా భాషలు 

మాటలాడు వారును అతనికి భయపడుచు అతని యెదుట వణకుచు నుండిరి. 

దానియేలు 5:20 => అయితే అతడు మనసుస్న అతిశయించి, బలాతాక్రము చేయుటకు అతని 

హృదయమును కఠినము చేసికొనగా దేవుడు అతని పర్భుతవ్మునతనియొదద్నుండి తీసివేసి అతని 

ఘనతను పోగొటెట్ను.  

దానియేలు 5:21 => అపుప్డతడు మానవులయొదద్నుండి తరమబడి పశువులవంటి మనసుస్ 

గలవాడాయెను. మహోనన్తుడగు దేవుడు మానవుల రాజయ్ములలో ఏలుచు, ఎవరిని సాథ్పింపగోరునో 

వారిని సాథ్పించునని అతడు తెలిసికొనువరకు అతడు అడవి గాడిదలమధయ్ నివసించుచు పశువులవలె 

గడిడ్ మేయుచు ఆకాశపుమంచుచేత తడిసిన శరీరము గలవాడాయెను.  

దానియేలు 5:22 => బెల ష్సస్రూ, అతని కుమారుడవగు నీవు ఈ సంగతి యంతయు ఎరిగి 

యుండియు , నీ మనసుస్ను అణచుకొనక , పరలోకమందునన్ పర్భువుమీద నినున్ నీవే 

హెచిచ్ంచుకొంటివి. 

దానియేలు 5:23 => ఎటల్నగా నీవును నీ యధిపతులును నీ రాణులును నీ ఉపపతున్లును దేవుని 

ఆలయసంబంధమగు ఉపకరణములలో దార్కాష్రసము పోసి తార్గవలెనని వాటిని తెచిచ్ యుంచుకొని 

వాటితో తార్గుచు, చూడనైనను విననైనను గర్హింపనైననుచేతకాని వెండి బంగారు ఇతత్డి ఇనుము కఱఱ్ 

రాయి అను వాటితో చేయబడిన దేవతలను సుత్తించితిరి గాని, నీ పార్ణమును నీ సకల మారగ్ములును 

ఏ దేవుని వశమున ఉనన్వో ఆయనను నీవు ఘనపరచలేదు.  

దానియేలు 5:24 => కావున ఆయన యెదుటనుండి ఈ యరచేయి వచిచ్ ఈ వార్తను వార్సెను; 

వార్సిన శాసనమేదనగా, మెనే మెనే టెకేల  ఉఫారీస్న . 
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దానియేలు 5:25 => ఈ వాకయ్భావమేమనగా, మినే అనగా దేవుడు నీ పర్భుతవ్ విషయములో 

లెకక్చూచి దాని ముగించెను. 

దానియేలు 5:26 => టెకేల  అనగా ఆయన నినున్ తార్సులో తూచగా నీవు తకుక్వగా కనబడితివి. 

దానియేలు 5:27 => ఫెరేన  అనగా నీ రాజయ్ము నీయొదద్నుండి విభాగింపబడి మాదీయులకును 

పారసీకులకును ఇయయ్బడును. 

దానియేలు 5:28 => బెల ష్సస్రు ఆజఞ్ ఇయయ్గా వారు దానియేలునకు ఊదారంగు వసత్రము తొడిగించి 

యతని 

దానియేలు 5:29 => మెడను బంగారపు హారము వేసి పర్భుతవ్ము చేయుటలో నతడు మూడవ 

యధికారియని చాటించిరి. 

దానియేలు 5:30 => ఆ రాతిర్యందే కలీద్యుల రాజగు బెల ష్సస్రు హతుడాయెను. 

దానియేలు 5:31 => మాదీయుడగు దరాయ్వేషు అరువది రెండు సంవతస్రముల వాడై సింహాసనము 

నెకెక్ను. 

దానియేలు 7:13 => రాతిర్ కలిగిన దరశ్నములను నేనింక చూచుచుండగా, ఆకాశమేఘారూఢుడై 

మనుషయ్కుమారుని పోలిన యొకడు వచిచ్, ఆ మహా వృదుధ్డగువాని సనిన్ధిని పర్వేశించి, ఆయన 

సముఖమునకు తేబడెను. 

దానియేలు 7:14 => సకల జనులును రాషట్రములును ఆ యా భాషలు మాటలాడువారును ఆయనను 

సేవించునటుల్ పర్భుతవ్మును మహిమయు ఆధిపతయ్మును ఆయన కీయబడెను. ఆయన పర్భుతవ్ము 

శాశవ్తమైనది అదెనన్టికిని తొలగిపోదు; ఆయన రాజయ్ము ఎపుప్డును లయము కాదు. 

మతత్యి 28:18 => అయితే యేసు వారియొదద్కు వచిచ్ పరలోకమందును భూమిమీదను నాకు 

సరావ్ధికారము ఇయయ్బడియునన్ది. 

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

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

నియమింపబడియునన్వి. 
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పర్కటన 19:16 => రాజులకు రాజును పర్భువులకు పర్భువును అను నామము ఆయన వసత్రము 

మీదను తొడ మీదను వార్యబడియునన్ది. 

1 రాజులు 3:9 => ఇంత గొపప్దైన నీ జనమునకు నాయ్యము తీరచ్గలవాడు ఎవవ్డు? కాబటిట్ నేను 

మంచి చెడ డ్లు వివేచించి నీ జనులకు నాయ్యము తీరుచ్నటుల్ నీ దాసుడనైన నాకు వివేకముగల 

హృదయము దయచేయుము. 

1 రాజులు 3:28 => అంతట ఇశార్యేలీయులందరును రాజు తీరిచ్న తీరుప్నుగూరిచ్ విని నాయ్యము 

విచారించుటయందు రాజు దైవజాఞ్నము నొందినవాడని గర్హించి అతనికి భయపడిరి. 

1 రాజులు 5:7 => నీ యేరాప్టు చొపుప్న నేను నీ సేవకుల జీతము నీకిచెచ్దను అనెను. హీరాము 

సొలొమోను చెపిప్న మాటలు విని బహుగా సంతోషపడి ఈ గొపప్ జనమును ఏలుటకు జాఞ్నముగల 

కుమారుని దావీదునకు దయచేసిన యెహోవాకు ఈ దినమున సోత్తర్ము కలుగునుగాక అని చెపిప్ 

1 రాజులు 10:9 => నీయందు ఆనందించి నినున్ ఇశార్యేలీయులమీద రాజుగా నియమించిన నీ 

దేవుడైన యెహోవాకు సోత్తర్ము కలుగును గాక. యెహోవా ఇశార్యేలీయులందు శాశవ్త 

పేర్మయుంచెను గనుక నీతినాయ్యములను అనుసరించి రాజకారయ్ములను జరిగించుటకు ఆయన 

నినున్ నియమించెను అనెను. 

కీరత్నలు 72:1 => దేవా, రాజునకు నీ నాయ్యవిధులను రాజకుమారునికి నీ నీతిని తెలియజేయుము. 

కీరత్నలు 72:2 => నీతినిబటిట్ నీ పర్జలకును నాయ్యవిధులనుబటిట్ శర్మనొందిన నీ వారికిని అతడు 

నాయ్యము తీరుచ్ను. 

కీరత్నలు 72:3 => నీతినిబటిట్ పరవ్తములును చినన్కొండలును పర్జలకు నెమమ్ది పుటిట్ంచును. 

కీరత్నలు 72:4 => పర్జలలో శర్మనొందువారికి అతడు నాయ్యము తీరుచ్ను బీదల పిలల్లను రకిష్ంచి 

బాధపెటుట్వారిని నలగగొటుట్ను.  

కీరత్నలు 99:4 => యథారథ్తనుబటిట్ నీవు నాయ్యమును పేర్మించు రాజును సిథ్రపరచియునాన్వు 

యాకోబు సంతతిమధయ్ నీవు నీతి నాయ్యములను జరిగించియునాన్వు. 
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యెషయా 1:26 => మొదటనుండినటుల్ నీకు నాయ్యాధిపతులను మరల ఇచెచ్దను ఆదిలో 

నుండినటుల్ నీకు ఆలోచనకరత్లను మరల నియమించెదను అపుప్డు నీతిగల పటట్ణమనియు 

నమమ్కమైన నగరమనియు నీకు పేరు పెటట్బడును.  

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

నాయ్యమునుబటిట్ యేలుదురు. 

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

ఉండును ఎండినచోట నీళల్ కాలువలవలెను అలసట పుటిట్ంచు దేశమున గొపప్బండ నీడవలెను 

ఉండును. 

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

మొలిపించెదను; అతడు భూమిమీద నీతి నాయ్యములను అనుసరించి జరిగించును. 

పర్కటన 19:11 => మరియు పరలోకము తెరువబడి యుండుట చూచితిని. అపుప్డిదిగో, తెలల్ని 

గుఱఱ్మొకటి కనబడెను. దానిమీద కూరుచ్ండి యునన్వాడు నమమ్కమైనవాడును సతయ్వంతుడును అను 

నామము గలవాడు. ఆయన నీతినిబటిట్ విమరశ్ చేయుచు యుదధ్ము జరిగించుచునాన్డు 

నిరగ్మకాండము 36:3 => ఆ పని చేయుటకై వారు పరిశుదధ్సథ్లముయొకక్ సేవకొరకు 

ఇశార్యేలీయులు తెచిచ్న అరప్ణములనిన్టిని మోషే యొదద్నుండి తీసికొనిరి. అయినను 

ఇశార్యేలీయులు ఇంక పర్తి ఉదయమున మనఃపూరవ్కముగా అరప్ణములను అతని యొదద్కు 

తెచుచ్చుండిరి. 

2 రాజులు 9:3 => తైలపుగినెన్ తీసికొని అతని తలమీద తైలము పోసి నేను నినున్ ఇశార్యేలుమీద 

పటాట్భిషికుత్నిగా చేసితినని యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డని అతనితో చెపిప్, ఆలసయ్ము చేయక 

తలుపుతీసి పారిపొముమ్. 

కీరత్నలు 148:11 => భూరాజులారా, సమసత్ పర్జలారా, భూమిమీద నునన్ అధిపతులారా, సమసత్ 

నాయ్యాధిపతులారా, యెహోవాను సుత్తించుడి. 

దానియేలు 2:37 => రాజా, పరలోకమందునన్ దేవుడు రాజయ్మును అధికారమును బలమును 

ఘనతయు తమరికి అనుగర్హించియునాన్డు; తమరు రాజులకు రాజై యునాన్రు. 
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దానియేలు 2:47 => మరియు రాజు ఈ మరమ్మును బయలుపరచుటకు నీవు సమరుథ్డవైతివే; నీ 

దేవుడు దేవతలకు దేవుడును రాజులకు పర్భువును మరమ్ములు బయలుపరచువాడునై యునాన్డని 

దానియేలునకు పర్తుయ్తత్రమిచెచ్ను. 

మతత్యి 4:9 => నీవు సాగిలపడి నాకు నమసాక్రము చేసినయెడల వీటిననిన్టిని నీకిచెచ్దనని 

ఆయనతో చెపప్గా 

1 తిమోతి 6:15 => శీర్మంతుడును అదివ్తీయుడునగు సరావ్ధిపతి యుకత్కాలములయందు ఆ 

పర్తయ్క్షతను కనుపరచును. ఆ సరావ్ధిపతి రాజులకు రాజును పర్భువులకు పర్భువునైయునాన్డు. 

పర్కటన 1:5 => నమమ్కమైన సాకిష్యు, మృతులలోనుండి ఆదిసంభూతుడుగా లేచిన వాడును, 

భూపతులకు అధిపతియునైన యేసుకీర్సుత్నుండియు, కృపాసమాధానములు మీకు కలుగునుగాక. 

పర్కటన 10:2 => ఆయనచేతిలో విపప్బడియునన్ యొక చినన్ పుసత్కముండెను. ఆయన తన కుడి 

పాదము సముదర్ము మీదను ఎడమ పాదము భూమి మీదను మోపి, 

పర్కటన 17:14 => వీరు గొఱఱ్పిలల్తో యుదధ్ముచేతురు గాని, గొఱఱ్పిలల్ పర్భువులకు పర్భువును 

రాజులకు రాజునై యునన్ందునను, తనతో కూడ ఉండినవారు పిలువబడినవారై, యేరప్రచబడినవారై, 

నమమ్కమైనవారై యునన్ందునను, ఆయన ఆ రాజులను జయించును. 

వచనము 19 

మేలిమి బంగారముకంటెను అపరంజికంటెను నావలన కలుగు ఫలము మంచిది పర్శసత్మైన 

వెండికంటె నావలన కలుగు వచుచ్బడి దొడ డ్ది. 

1 రాజులు 10:9 => నీయందు ఆనందించి నినున్ ఇశార్యేలీయులమీద రాజుగా నియమించిన నీ 

దేవుడైన యెహోవాకు సోత్తర్ము కలుగును గాక. యెహోవా ఇశార్యేలీయులందు శాశవ్త 

పేర్మయుంచెను గనుక నీతినాయ్యములను అనుసరించి రాజకారయ్ములను జరిగించుటకు ఆయన 

నినున్ నియమించెను అనెను. 
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2 రాజులు 9:3 => తైలపుగినెన్ తీసికొని అతని తలమీద తైలము పోసి నేను నినున్ ఇశార్యేలుమీద 

పటాట్భిషికుత్నిగా చేసితినని యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డని అతనితో చెపిప్, ఆలసయ్ము చేయక 

తలుపుతీసి పారిపొముమ్. 

కీరత్నలు 148:11 => భూరాజులారా, సమసత్ పర్జలారా, భూమిమీద నునన్ అధిపతులారా, సమసత్ 

నాయ్యాధిపతులారా, యెహోవాను సుత్తించుడి. 

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

తోర్సివేయుచు నియమించుచు ఉనన్వాడును, వివేకులకు వివేకమును జాఞ్నులకు జాఞ్నమును 

అనుగర్హించువాడునైయునాన్డు. 

దానియేలు 2:47 => మరియు రాజు ఈ మరమ్మును బయలుపరచుటకు నీవు సమరుథ్డవైతివే; నీ 

దేవుడు దేవతలకు దేవుడును రాజులకు పర్భువును మరమ్ములు బయలుపరచువాడునై యునాన్డని 

దానియేలునకు పర్తుయ్తత్రమిచెచ్ను. 

దానియేలు 4:32 => తమయొదద్ నుండి మనుషుయ్లు నినున్ తరిమెదరు; నీవు అడవిజంతువుల మధయ్ 

నివాసము చేయుచు పశువులవలె గడిడ్ మేసెదవు; సరోవ్నన్తుడగు దేవుడు మానవుల రాజయ్ముపైన 

అధికారియై యుండి, తానెవనికి దాని అనుగర్హింప నిశచ్యించునో వానికి అనుగర్హించునని నీవు 

తెలిసికొనువరకు ఏడు కాలములు నీకీలాగు జరుగునని చెపెప్ను. 

దానియేలు 9:12 => యెరూషలేములో జరిగిన కీడు మరి ఏ దేశములోను జరుగలేదు; ఆయన మా 

మీదికిని, మాకు ఏలికలుగా ఉండు మా నాయ్యాధిపతుల మీదికిని ఇంత గొపప్ కీడు రపిప్ంచి, తాను 

చెపిప్న మాటలు నెరవేరెచ్ను. 

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

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

నియమింపబడియునన్వి. 

పర్కటన 1:5 => నమమ్కమైన సాకిష్యు, మృతులలోనుండి ఆదిసంభూతుడుగా లేచిన వాడును, 

భూపతులకు అధిపతియునైన యేసుకీర్సుత్నుండియు, కృపాసమాధానములు మీకు కలుగునుగాక. 

Page  of 595 2507



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   !"త$

పర్కటన 10:2 => ఆయనచేతిలో విపప్బడియునన్ యొక చినన్ పుసత్కముండెను. ఆయన తన కుడి 

పాదము సముదర్ము మీదను ఎడమ పాదము భూమి మీదను మోపి, 

పర్కటన 17:14 => వీరు గొఱఱ్పిలల్తో యుదధ్ముచేతురు గాని, గొఱఱ్పిలల్ పర్భువులకు పర్భువును 

రాజులకు రాజునై యునన్ందునను, తనతో కూడ ఉండినవారు పిలువబడినవారై, యేరప్రచబడినవారై, 

నమమ్కమైనవారై యునన్ందునను, ఆయన ఆ రాజులను జయించును. 

పర్కటన 19:16 => రాజులకు రాజును పర్భువులకు పర్భువును అను నామము ఆయన వసత్రము 

మీదను తొడ మీదను వార్యబడియునన్ది. 

వచనము 20 

నీతిమారగ్మునందును నాయ్యమారగ్ములయందును నేను నడచుచునాన్ను. 

1 సమూయేలు 2:30 => నీ యింటి వారును నీ పితరుని యింటివారును నా సనిన్ధిని యాజ 

కతవ్ము జరిగించుదురని యెహోవా ఆజఞ్ యిచిచ్యునన్ను ఇపుప్డు అది నా మనసుస్నకు కేవలము 

పర్తికూలమాయెనని ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డు. కావున యెహోవా 

వాకుక్ ఏదనగా ననున్ ఘనపరచువారిని నేను ఘనపరచుదును. ననున్ తృణీకరించువారు 

తృణీకారమొందుదురు. 

కీరత్నలు 91:14 => అతడు ననున్ పేర్మించుచునాన్డు గనుక నేనతని తపిప్ంచెదను అతడు నా 

నామము నెరిగినవాడు గనుక నేనతని ఘనపరచెదను 

యోహాను 14:21 => నా ఆజఞ్లను అంగీకరించి వాటిని గైకొనువాడే ననున్ పేర్మించువాడు; ననున్ 

పేర్మించువాడు నా తండిర్వలన పేర్మింపబడును; నేనును వానిని పేర్మించి, వానికి ననున్ 

కనబరచుకొందునని చెపెప్ను. 

యోహాను 14:23 => యేసు ఒకడు ననున్ పేర్మించినయెడల వాడు నా మాట గైకొనును, అపుప్డు నా 

తండిర్ వానిని పేర్మించును, మేము వానియొదద్కు వచిచ్ వానియొదద్ నివాసము చేతుము. 

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

నమిమ్తిరి గనుక తండిర్ తానే మిముమ్ను పేర్మించుచునాన్డు. 
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1 యోహాను 4:19 => ఆయనే మొదట మనలను పేర్మించెను గనుక మనము పేర్మించుచునాన్ము. 

పర్సంగి 12:1 => దురిద్నములు రాకముందే ఇపుప్డు వీటియందు నాకు సంతోషము లేదని నీవు చెపుప్ 

సంవతస్రములు రాకముందే, 

యెషయా 45:19 => అంధకార దేశములోని మరుగైనచోటున నేను మాటలాడలేదు 

మాయాసవ్రూపుడనైనటుట్3 ననున్ వెదకుడని యాకోబు సంతానముతో నేను చెపప్లేదు నేను 

నాయ్యమైన సంగతులు చెపుప్వాడను యథారథ్మైన సంగతులు తెలియజేయువాడను అగు యెహోవాను 

నేనే.  

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

సమీపములో ఉండగా ఆయనను వేడుకొనుడి.  

మతత్యి 6:33 => కాబటిట్ మీరు ఆయన రాజయ్మును నీతిని మొదట వెదకుడి; అపుప్డవనిన్యు 

మీకనుగర్హింపబడును. 

మతత్యి 7:7 => అడుగుడి మీకియయ్బడును. వెదకుడి మీకు దొరకును, తటుట్డి మీకు తీయబడును. 

మతత్యి 7:8 => అడుగు పర్తివాడును పొందును, వెదకువానికి దొరకును, తటుట్వానికి తీయబడును. 

మారుక్ 10:14 => యేసు అది చూచి కోపపడి చినన్బిడ డ్లను నాయెదద్కు రానియుయ్డి, వారి 

నాటంకపరచవదుద్; దేవుని రాజయ్ము ఈలాటివారిదే. 

యాకోబు 1:5 => మీలో ఎవనికైనను జాఞ్నము కొదువగా ఉనన్యెడల అతడు దేవుని అడుగవలెను, 

అపుప్డది అతనికి అనుగర్హింపబడును. ఆయన ఎవనిని గదిద్ంపక అందరికిని ధారాళముగ 

దయచేయువాడు.  

సంఖాయ్కాండము 3:15 => లేవీయుల పితరుల కుటుంబములను వారి వారి వంశములను 

లెకిక్ంపుము. ఒక నెల మొదలుకొని పై పార్యముగల మగవారినందరిని లెకిక్ంపవలెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 16:10 => ఆయన పరిశుదధ్ నామమునుబటిట్ అతిశయించుడి యెహోవాను 

వెదకువారు హృదయమునందు సంతోషించుదురు గాక.  

2 దినవృతాత్ంతములు 34:3 => తన యేలుబడియందు ఎనిమిదవ సంవతస్రమున తానింకను 

బాలుడై యుండగానే అతడు తన పితరుడైన దావీదుయొకక్ దేవుని యొదద్ విచారించుటకు 
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పూనుకొనినవాడై, పండెర్ండవయేట ఉనన్త సథ్లములను దేవతాసత్ంభములను పడగొటిట్, చెకిక్న 

విగర్హములను పోత విగర్హములను తీసివేసి, యూదా దేశమును యెరూషలేమును పవితర్ము 

చేయనారంభించెను. 

యోబు 28:15 => సువరణ్ము దానికి సాటియైనది కాదు దాని విలువకొరకై వెండి తూచరాదు. 

కీరత్నలు 34:11 => పిలల్లారా, మీరు వచిచ్ నా మాట వినుడి. యెహోవాయందలి భయభకుత్లు మీకు 

నేరెప్దను. 

కీరత్నలు 63:1 => దేవా, నా దేవుడవు నీవే, వేకువనే నినున్ వెదకుదును 

కీరత్నలు 71:6 => గరభ్వాసినైనది మొదలుకొని నీవే నాకు పార్పకుడవై యుంటివి తలిల్గరభ్మునుండి 

ననున్ ఉదభ్వింపజేసినవాడవు నీవే నినున్గూరిచ్ నేను నితయ్ము సుత్తిగానము చేయుదును.  

కీరత్నలు 105:3 => ఆయన పరిశుదధ్ నామమునుబటిట్ అతిశయించుడి. యెహోవాను వెదకువారు 

హృదయమందు సంతోషించుదురుగాక. 

సామెతలు 1:4 => జాఞ్నము లేనివారికి బుదిధ్ కలిగించుటకును యౌవనులకు తెలివియు వివేచనయు 

పుటిట్ంచుటకును తగిన సామెతలు. 

సామెతలు 2:3 => తెలివికై మొఱఱ్పెటిట్నయెడల వివేచనకై మనవిచేసినయెడల 

సామెతలు 12:1 => శిక్షను పేర్మించువాడు జాఞ్నమును పేర్మించువాడు గదిద్ంపును 

అసహియ్ంచుకొనువాడు పశుపార్యుడు 

పర్సంగి 5:8 => ఒక రాజయ్మందు బీదలను బాధించుటయు, ధరమ్మును నాయ్యమును 

బలాతాక్రముచేత మీరుటయు నీకు కనబడినయెడల దానికి ఆశచ్రయ్పడకుము; అధికారము 

నొందినవారిమీద మరి ఎకుక్వ అధికారము నొందినవారునాన్రు; మరియు మరి ఎకుక్వైన అధికారము 

నొందినవాడు వారికి పైగా నునాన్డు. 

పరమగీతము 3:4 => నేను వారిని విడిచి కొంచెము దూరము పోగా నా పార్ణపిర్యుడు 

నాకెదురుపడెను వదలిపెటట్క నేనతని పటుట్కొంటిని నా తలిల్ యింటికతని తోడుకొని వచిచ్తిని ననున్ 

కనినదాని యరలోనికి తోడుకొని వచిచ్తిని.  
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పరమగీతము 7:12 => పెందలకడ లేచి దార్క్షవనములకు పోదము దార్కాష్వలుల్లు చిగిరించెనో లేదో 

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

సూచనలు నీకు చూపెదను  

యెషయా 26:9 => రాతిర్వేళ నా పార్ణము నినున్ ఆశించుచునన్ది నాలోనునన్ ఆతమ్ ఆసకిత్తో నినున్ 

ఆశర్యించుచునన్ది. నీ తీరుప్లు లోకమునకు రాగా లోకనివాసులు నీతిని నేరుచ్కొందురు.  

హోషేయ 5:15 => వారు మనసుస్ తిర్పుప్కొని ననున్ వెదకువరకు నేను తిరిగి నా సథ్లమునకు 

పోవుదును; తమకు దురవసథ్ సంభవింపగా వారు ననున్ బహు శీఘర్ముగా వెదకుదురు. 

మతత్యి 2:9 => వారు రాజు మాట విని బయలుదేరి పోవుచుండగా, ఇదిగో తూరుప్ దేశమున వారు 

చూచిన నక్షతర్ము ఆ శిశువు ఉండిన చోటికి మీదుగా వచిచ్ నిలుచువరకు వారికి ముందుగా నడిచెను. 

మారుక్ 16:6 => అందుకతడు కలవరపడకుడి సిలువ వేయబడిన నజరేయుడగు యేసును మీరు 

వెదకుచునాన్రు; ఆయన లేచియునాన్డు, ఇకక్డ లేడు; వారు ఆయనను ఉంచిన సథ్లము చూడుడి. 

యోహాను 1:39 => వచిచ్ చూడుడని ఆయన వారితో చెపప్గా వారు వెళి ల్, ఆయన కాపురమునన్ 

సథ్లము చూచి, ఆ దినము ఆయనయొదద్ బసచేసిరి. అపుప్డు పగలు రమారమి నాలుగు గంటల వేళ 

ఆయెను. 

యోహాను 5:4 => గనుక ఆ మంటపములలో రోగులు, గుర్డిడ్వారు, కుంటివారు ఊచకాలుచేతులు 

గలవారు, గుంపులుగా పడియుండిరి. 

2 దెసస్లోనీకయులకు 2:10 => దురీన్తిని పుటిట్ంచు సమసత్ మోసముతోను, నశించుచునన్ వారిలో 

సాతాను కనుపరచు బలమును అనుసరించి యుండును 

2 తిమోతి 3:15 => నీవు నేరుచ్కొని రూఢియని తెలిసికొనన్వి యెవరివలన నేరుచ్కొంటివో ఆ సంగతి 

తెలిసికొని, వాటియందు నిలుకడగా ఉండుము. 

హెబీర్యులకు 11:6 => విశావ్సము లేకుండ దేవునికి ఇషు ట్డైయుండుట అసాధయ్ము; దేవునియొదద్కు 

వచుచ్వాడు ఆయన యునాన్డనియు, తనున్ వెదకువారికి ఫలము దయచేయువాడనియు నమమ్వలెను 

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

విశావ్సమందు భాగయ్వంతులుగాను, తనున్ పేర్మించువారికి తాను వాగాద్నము చేసిన రాజయ్మునకు 

వారసులుగాను ఉండుటకు దేవుడేరప్రచుకొనలేదా? 

వచనము 21 

ననున్ పేర్మించువారిని ఆసిత్కరత్లుగా చేయుదును వారి నిధులను నింపుదును. 

సామెతలు 3:16 => దాని కుడిచేతిలో దీరాఘ్యువును దాని యెడమచేతిలో ధనఘనతలును ఉనన్వి. 

సామెతలు 4:7 => జాఞ్నము సంపాదించుకొనుటయే జాఞ్నమునకు ముఖాయ్ంశము. నీ సంపాదన 

అంతయు ఇచిచ్ బుదిధ్ సంపాదించుకొనుము. 

సామెతలు 4:8 => దాని గొపప్ చేసినయెడల అది నినున్ హెచిచ్ంచును. దాని కౌగిలించినయెడల అది 

నీకు ఘనతను తెచుచ్ను. 

సామెతలు 4:9 => అది నీ తలకు అందమైన మాలికకటుట్ను పర్కాశమానమైన కిరీటమును నీకు 

దయచేయును. 

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

విశావ్సమందు భాగయ్వంతులుగాను, తనున్ పేర్మించువారికి తాను వాగాద్నము చేసిన రాజయ్మునకు 

వారసులుగాను ఉండుటకు దేవుడేరప్రచుకొనలేదా? 

కీరత్నలు 36:6 => నీ నీతి దేవుని పరవ్తములతో సమానము నీ నాయ్యవిధులు మహాగాధములు. 

యెహోవా, నరులను జంతువులను రకిష్ంచువాడవు నీవే 

పర్సంగి 5:14 => అయితే ఆ ఆసిత్ దురదృషట్మువలన నశించిపోవును; అతడు పుతుర్లు గలవాడైనను 

అతని చేతిలో ఏమియు లేకపోవును. 

పర్సంగి 5:15 => వాడు ఏ పర్కారముగా తలిల్ గరభ్మునుండి వచెచ్నో ఆ పర్కారముగానే తాను 

వచిచ్నటే ల్ దిగంబరిగానే మరల పోవును, తాను పర్యాసపడి చేసికొనినదానిలో ఏదైనను చేత 

పటుట్కొనిపోడు;  
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పర్సంగి 5:16 => అతడు వచిచ్న పర్కారముగానే మరల పోవును; గాలికి పర్యాసపడి సంపాదించిన 

దానివలన వానికి లాభమేమి? 

మతత్యి 6:19 => భూమిమీద మీకొరకు ధనమును కూరుచ్కొనవదుద్; ఇకక్డ చిమెమ్టయు, తుపుప్ను 

తినివేయును, దొంగలు కనన్మువేసి దొంగిలెదరు. 

మతత్యి 6:20 => పరలోకమందు మీకొరకు ధనమును కూరుచ్కొనుడి; అచచ్ట చిమెమ్టయైనను, 

తుపైప్నను దాని తినివేయదు, దొంగలు కనన్మువేసి దొంగిలరు. 

లూకా 10:42 => మరియ ఉతత్మమైనదానిని ఏరప్రచుకొనెను, అది ఆమె యొదద్నుండి 

తీసివేయబడదని ఆమెతో చెపెప్ను. 

లూకా 12:20 => అయితే దేవుడు వెఱి ఱ్వాడా, యీ రాతిర్ నీ పార్ణము నడుగుచునాన్రు; నీవు 

సిదధ్పరచినవి ఎవనివగునని ఆతనితో చెపెప్ను. 

లూకా 12:21 => దేవుని యెడల ధనవంతుడు కాక తనకొరకే సమకూరుచ్కొనువాడు ఆలాగుననే 

యుండునని చెపెప్ను. 

లూకా 12:33 => మీకు కలిగినవాటిని అమిమ్ ధరమ్ము చేయుడి, పాతగిలని సంచులను 

పరలోకమందు అక్షయమైన ధనమును సంపాదించుకొనుడి; అకక్డికి దొంగరాడు, చిమెమ్టకొటట్దు 

లూకా 16:11 => కాబటిట్ మీరు అనాయ్యపు సిరి విషయములో నమమ్కముగా ఉండనియెడల 

సతయ్మైన ధనమును ఎవరు మీ వశము చేయును? 

లూకా 16:12 => మీరు పరుల సొముమ్ విషయములో నమమ్కముగా ఉండనియెడల మీ సొంతమైనది 

మీకు ఎవడిచుచ్ను? 

2 కొరిందీయులకు 6:10 => దుఃఖపడినవారమైనటుల్ండియు ఎలల్పుప్డు సంతోషించువారము; 

దరిదుర్లమైనటుల్ండియు అనేకులకు ఐశవ్రయ్ము కలిగించువారము; ఏమియు లేనివారమైనటుల్ండియు 

సమసత్మును కలిగినవారము. 

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

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

పర్తి అవసరమును తీరుచ్ను. 
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1 తిమోతి 6:17 => ఇహమందు ధనవంతులైనవారు గరివ్షు ట్లు కాక, అసిథ్రమైన ధనమునందు 

నమిమ్కయుంచక, సుఖముగా అనుభవించుటకు సమసత్మును మనకు ధారాళముగ దయచేయు 

దేవునియందే నమిమ్కయుంచుడని ఆజాఞ్పించుము. 

1 తిమోతి 6:18 => వారు వాసత్వమైన జీవమును సంపాదించుకొను నిమితత్ము, రాబోవు 

కాలమునకు మంచి పునాది తమకొరకు వేసికొనుచు, మేలు చేయువారును,  

1 తిమోతి 6:19 => సత కిర్యలు అను ధనము గలవారును, ఔదారయ్ము గలవారును, తమ 

ధనములో ఇతరులకు పాలిచుచ్వారునై యుండవలెనని వారికి ఆజాఞ్పించుము. 

యాకోబు 5:1 => ఇదిగో ధనవంతులారా, మీమీదికి వచెచ్డి ఉపదర్వములనుగూరిచ్ పర్లాపించి 

యేడువుడి. 

యాకోబు 5:2 => మీ ధనము చెడిపోయెను; మీ వసత్రములు చిమమ్టలు కొటిట్నవాయెను. 

యాకోబు 5:3 => మీ బంగారమును మీ వెండియు తుపుప్పటిట్నవి; వాటి తుపుప్ మీమీద సాక్షయ్ముగా 

ఉండి అగిన్వలె మీ శరీరములను తినివేయును; అంతయ్దినములయందు ధనము కూరుచ్ కొంటిరి. 

పర్కటన 3:18 => నీవు ధనవృదిధ్ చేసికొనునటుల్ అగిన్లో పుటము వేయబడిన బంగారమును, నీ 

దిసమొల సిగుగ్ కనబడకుండునటుల్ ధరించుకొనుటకు తెలల్ని వసత్రములను, నీకు దృషిట్ కలుగునటుల్ నీ 

కనున్లకు కాటుకను నాయొదద్ కొనుమని నీకు బుదిధ్ చెపుప్చునాన్ను. 

సామెతలు 11:4 => ఉగర్తదినమందు ఆసిత్ అకక్రకు రాదు నీతి మరణమునుండి రకిష్ంచును. 

మతత్యి 6:33 => కాబటిట్ మీరు ఆయన రాజయ్మును నీతిని మొదట వెదకుడి; అపుప్డవనిన్యు 

మీకనుగర్హింపబడును. 

ఫిలిపీప్యులకు 3:8 => నిశచ్యముగా నా పర్భువైన యేసుకీర్సుత్నుగూరిచ్న అతిశేర్షఠ్మైన జాఞ్నము 

నిమితత్మై సమసత్మును నషట్ముగా ఎంచుకొనుచునాన్ను. 

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

విశావ్సమువలననైన నీతి, అనగా విశావ్సమునుబటిట్ దేవుడు అనుగర్హించు నీతిగలవాడనై 

ఆయనయందు అగపడు నిమితత్మును, 
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1 దినవృతాత్ంతములు 29:12 => ఐశవ్రయ్మును గొపప్తనమును నీవలన కలుగును, నీవు 

సమసత్మును ఏలువాడవు, బలమును పరాకర్మమును నీ దానములు, హెచిచ్ంచువాడవును అందరికి 

బలము ఇచుచ్వాడవును నీవే. 

యోబు 28:13 => నరులు దాని విలువను ఎరుగరు పార్ణులునన్ దేశములో అది దొరకదు. 

కీరత్నలు 35:27 => నా నిరోద్షతవ్మునుబటిట్ ఆనందించువారు ఉతాస్హధవ్నిచేసి సంతోషించుదురు 

గాక తన సేవకుని కేష్మమును చూచి ఆనందించు యెహోవా ఘనపరచబడును గాక అని వారు 

నితయ్ము పలుకుదురు.  

సామెతలు 2:4 => వెండిని వెదకినటుల్ దాని వెదకినయెడల దాచబడిన ధనమును వెదకినటుల్ దాని 

వెదకినయెడల 

సామెతలు 8:21 => ననున్ పేర్మించువారిని ఆసిత్కరత్లుగా చేయుదును వారి నిధులను నింపుదును. 

మతత్యి 13:45 => మరియు పరలోకరాజయ్ము, మంచి ముతయ్ములను కొన వెదకుచునన్ వరత్కుని 

పోలియునన్ది. 

రోమీయులకు 2:10 => సత  కిర్య చేయు పర్తివానికి, మొదట యూదునికి గీర్సు దేశసుథ్నికి కూడ, 

మహిమయు ఘనతయు సమాధానమును కలుగును. 

2 కొరిందీయులకు 6:14 => మీరు అవిశావ్సులతో జోడుగా ఉండకుడి. నీతికి దురీణ్తితో ఏమి 

సాంగతయ్ము? వెలుగునకు చీకటితో ఏమి పొతుత్? 

2 కొరిందీయులకు 9:9 => ఇందువిషయమై అతడు వెదజలిల్ దరిదుర్లకిచెచ్ను అతని నీతి 

నిరంతరము నిలుచును అని వార్యబడియునన్ది. 

1 తిమోతి 6:6 => సంతుషిట్ సహితమైన దైవభకిత్ గొపప్ లాభసాధనమైయునన్ది. 

వచనము 22 

పూరవ్కాలమందు తన సృషాట్య్రంభమున తన కారయ్ములలో పర్థమమైనదానిగా యెహోవా ననున్ 

కలుగజేసెను. 
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సామెతలు 8:10 => వెండికి ఆశపడక నా ఉపదేశము అంగీకరించుడి మేలిమి బంగారు నాశింపక 

తెలివినొందుడి. 

సామెతలు 3:14 => వెండి సంపాదించుటకంటె జాఞ్నము సంపాదించుట మేలు అపరంజి 

సంపాదించుటకంటె జాఞ్నలాభము నొందుట మేలు. 

పర్సంగి 7:12 => జాఞ్నము ఆశర్యాసప్దము, దర్వయ్ము ఆశర్యాసప్దము; అయితే జాఞ్నము దాని 

పొందిన వారి పార్ణమును రకిష్ంచును; ఇదే జాఞ్నమువలన కలుగు లాభము. 

యోబు 28:13 => నరులు దాని విలువను ఎరుగరు పార్ణులునన్ దేశములో అది దొరకదు. 

యోబు 28:15 => సువరణ్ము దానికి సాటియైనది కాదు దాని విలువకొరకై వెండి తూచరాదు. 

కీరత్నలు 19:10 => అవి బంగారుకంటెను విసాత్రమైన మేలిమి బంగారుకంటెను కోరదగినవి 

తేనెకంటెను జుంటితేనె ధారలకంటెను మధురమైనవి. 

కీరత్నలు 119:72 => వేలకొలది వెండి బంగారు నాణములకంటె నీవిచిచ్న ధరమ్శాసత్రము నాకు 

మేలు. 

సామెతలు 2:4 => వెండిని వెదకినటుల్ దాని వెదకినయెడల దాచబడిన ధనమును వెదకినటుల్ దాని 

వెదకినయెడల 

సామెతలు 16:16 => అపరంజిని సంపాదించుటకంటె జాఞ్నమును సంపాదించుట ఎంతో శేర్షఠ్ము 

వెండిని సంపాదించుటకంటె తెలివిని సంపాదించుట ఎంతో మేలు. 

లూకా 16:11 => కాబటిట్ మీరు అనాయ్యపు సిరి విషయములో నమమ్కముగా ఉండనియెడల 

సతయ్మైన ధనమును ఎవరు మీ వశము చేయును? 

2 కొరిందీయులకు 6:14 => మీరు అవిశావ్సులతో జోడుగా ఉండకుడి. నీతికి దురీణ్తితో ఏమి 

సాంగతయ్ము? వెలుగునకు చీకటితో ఏమి పొతుత్? 

1 పేతురు 1:7 => నశించిపోవు సువరణ్ము అగిన్పరీక్షవలన శుదధ్పరచబడుచునన్ది గదా? దానికంటె 

అమూలయ్మైన మీ విశావ్సము ఈ శోధనలచేత పరీక్షకు నిలిచినదై, యేసుకీర్సుత్ పర్తయ్క్షమైనపుప్డు మీకు 

మెపుప్ను మహిమయు ఘనతయు కలుగుటకు కారణమగును. 
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వచనము 23 

అనాదికాలము మొదలుకొని మొదటినుండి భూమి ఉతప్తిత్యైన కాలమునకు పూరవ్ము నేను 

నియమింపబడితిని. 

సామెతలు 3:6 => నీ పర్వరత్న అంతటియందు ఆయన అధికారమునకు ఒపుప్కొనుము అపుప్డు 

ఆయన నీ తోర్వలను సరాళము చేయును.  

సామెతలు 4:11 => జాఞ్నమారగ్మును నేను నీకు బోధించియునాన్ను యథారథ్మారగ్ములో నినున్ 

నడిపించియునాన్ను. 

సామెతలు 4:12 => నీవు నడచునపుప్డు నీ అడుగు ఇరుకున పడదు. నీవు పరుగెతుత్నపుప్డు నీ 

పాదము తొటిర్లల్దు. 

సామెతలు 6:22 => నీవు తోర్వను వెళుల్నపుప్డు అది నినున్ నడిపించును నీవు పండుకొనునపుప్డు 

అది నినున్ కాపాడును. నీవు మేలుకొనునపుప్డు అది నీతో ముచచ్టించును.  

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

నీతిమారగ్ములలో ననున్ నడిపించుచునాన్డు. 

కీరత్నలు 25:4 => యెహోవా, నీ మారగ్ములను నాకు తెలియజేయుము నీ తోర్వలను నాకు 

తేటపరచుము. 

కీరత్నలు 25:5 => ననున్ నీ సతయ్ము ననుసరింపజేసి నాకు ఉపదేశము చేయుము. నీవే నా 

రక్షణకరత్వైన దేవుడవు దినమెలల్ నీకొరకు కనిపెటుట్చునాన్ను.  

కీరత్నలు 32:8 => నీకు ఉపదేశము చేసెదను నీవు నడవవలసిన మారగ్మును నీకు బోధించెదను 

నీమీద దృషిట్యుంచి నీకు ఆలోచన చెపెప్దను  

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

వాకుక్ బయలువెళుల్ను. జనములు గుంపులు గుంపులుగా వచిచ్ యాకోబు దేవుని మందిరమునకు 

యెహోవా పరవ్తమునకు మనము వెళుల్దము రండి ఆయన తన మారగ్ముల విషయమై మనకు 

బోధించును మనము ఆయన తోర్వలలో నడుతము అని చెపుప్కొందురు.  
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యెషయా 49:10 => వారియందు కరుణించువాడు వారిని తోడుకొనిపోవుచు నీటిబుగగ్లయొదద్ 

వారిని నడిపించును కాబటిట్ వారికి ఆకలియైనను దపిప్యైనను కలుగదు ఎండమావులైనను 

ఎండయైనను వారికి తగులదు.  

యెషయా 55:4 => ఇదిగో జనములకు సాకిష్గా అతని నియమించితిని జనములకు రాజుగాను 

అధిపతిగాను అతని నియమించితిని 

యోహాను 10:3 => అతనికి దావ్రపాలకుడు తలుపు తీయును, గొఱఱ్లు అతని సవ్రము వినును, 

అతడు తన సొంత గొఱఱ్లను పేరుపెటిట్ పిలిచి వాటిని వెలుపలికి నడిపించును. 

యోహాను 10:27 => నా గొఱఱ్లు నా సవ్రము వినును, నేను వాటి నెరుగుదును, అవి ననున్ 

వెంబడించును. 

యోహాను 10:28 => నేను వాటికి నితయ్జీవము నిచుచ్చునాన్ను గనుక అవి ఎనన్టికిని నశింపవు, 

ఎవడును వాటిని నాచేతిలోనుండి అపహరింపడు. 

పర్కటన 7:17 => ఏలయనగా సింహాసనమధయ్మందుండు గొఱఱ్పిలల్ వారికి కాపరియై, జీవజలముల 

బుగగ్లయొదద్కు వారిని నడిపించును, దేవుడే వారి కనున్లనుండి పర్తి బాషప్బిందువును 

తుడిచివేయును. 

సామెతలు 4:25 => నీ కనున్లు ఇటు అటు చూడక సరిగాను నీ కనురెపప్లు నీ ముందర సూటిగాను 

చూడవలెను. 

సామెతలు 4:26 => నీవు నడచు మారగ్మును సరాళము చేయుము అపుప్డు నీ మారగ్ములనిన్యు 

సిథ్రములగును. 

సామెతలు 4:27 => నీవు కుడితటుట్కైనను ఎడమతటుట్కైనను తిరుగకుము నీ పాదమును కీడునకు 

దూరముగా తొలగించుకొనుము. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 5:32 => వారు సావ్ధీనపరచుకొనునటుల్ నేను వారికిచుచ్చునన్ దేశమందు 

వారు ఆలాగు పర్వరిత్ంపవలెను. 
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ఆదికాండము 24:27 => అబార్హామను నా యాజమానుని దేవుడైన యెహోవా సుత్తింపబడును గాక; 

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

యెహోవా నా యజమానుని బంధువుల యింటికి ననున్ నడిపించెననెను 

యెహోషువ 1:7 => అయితే నీవు నిబబ్రము గలిగి జాగర్తత్పడి బహు ధైరయ్ముగానుండి, నా 

సేవకుడైన మోషే నీకు ఆజాఞ్పించిన ధరమ్శాసత్రమంతటి చొపుప్న చేయవలెను. నీవు నడుచు పర్తి 

మారగ్మున చకక్గా పర్వరిత్ంచునటుల్ నీవు దానినుండి కుడికి గాని యెడమకు గాని తొలగకూడదు. 

కీరత్నలు 25:9 => నాయ్యవిధులనుబటిట్ ఆయన దీనులను నడిపించును తన మారగ్మును దీనులకు 

నేరుప్ను. 

కీరత్నలు 48:14 => ఈ దేవుడు సదాకాలము మనకు దేవుడైయునాన్డు మరణమువరకు ఆయన 

మనలను నడిపించును. 

కీరత్నలు 73:24 => నీ ఆలోచనచేత ననున్ నడిపించెదవు. తరువాత మహిమలో నీవు ననున్ 

చేరుచ్కొందువు 

కీరత్నలు 119:35 => నీ ఆజఞ్ల జాడను చూచి నేను ఆనందించుచునాన్ను దానియందు ననున్ 

నడువజేయుము. 

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

జాఞ్నము నాకు నేరుప్ము. 

సామెతలు 2:8 => నాయ్యము తపిప్పోకుండ ఆయన కనిపెటుట్ను తన భకుత్ల పర్వరత్నను ఆయన 

కాచును. 

సామెతలు 14:8 => తమ పర్వరత్నను కనిపెటిట్యుండుట వివేకుల జాఞ్నమునకు లక్షణము 

మోసకృతయ్ములే బుదిధ్హీనులు కనుపరచు మూఢత. 

పర్సంగి 7:18 => నీవు దీని పటుట్కొనియుండుటయు దానిని చేయి విడువకుండుటయు మేలు; 

దేవునియందు భయభకుత్లు గలవాడు వాటిననిన్టిని కొనసాగించును. 
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యెషయా 35:8 => అకక్డ దారిగానునన్ రాజమారగ్ము ఏరప్డును అది పరిశుదధ్ మారగ్మనబడును 

అది అపవితుర్లు పోకూడని మారగ్ము అది మారగ్మున పోవువారికి ఏరప్రచబడును మూఢులైనను 

దానిలో నడచుచు తోర్వను తపప్కయుందురు  

యెషయా 61:8 => ఏలయనగా నాయ్యముచేయుట యెహోవానగు నాకిషట్ము ఒకడు 

అనాయ్యముగా ఒకనిసొతుత్ పటుట్కొనుట నాకసహయ్ము. సతయ్మునుబటిట్ వారి కిర్యాఫలమును 

వారికిచుచ్చు వారితో నితయ్నిబంధన చేయుదును.  

మతత్యి 7:14 => జీవమునకు పోవు దావ్రము ఇరుకును ఆ దారి సంకుచితమునై యునన్ది, దాని 

కనుగొనువారు కొందరే. 

లూకా 1:79 => మన పాదములను సమాధాన మారగ్ములోనికి నడిపించునటుల్ చీకటిలోను 

మరణచాఛ్యలోను కూరుచ్ండువారికి వెలుగిచుచ్టకై ఆ మహా వాతస్లయ్మునుబటిట్ పైనుండి ఆయన 

మనకు అరుణోదయ దరశ్నమనుగర్హించెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:28 => నాకు జీవమారగ్ములు తెలిపితివి నీ దరశ్నమనుగర్హించి ననున్ 

ఉలాల్సముతో నింపెదవు 

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

కుమారులైయుందురు. 

గలతీయులకు 5:18 => మీరు ఆతమ్చేత నడిపింపబడినయెడల ధరమ్శాసత్రమునకు లోనైనవారు కారు. 

వచనము 24 

పర్వాహజలములు లేనపుప్డు నీళల్తో నిండిన ఊటలు లేనపుప్డు నేను పుటిట్తిని. 

సామెతలు 8:18 => ఐశవ్రయ్ ఘనతలును సిథ్రమైన కలిమియు నీతియు నాయొదద్ నునన్వి. 

సామెతలు 1:13 => పలువిధములైన మంచి సొతుత్లు మనకు దొరుకును మన యిండల్ను 

దోపుడుసొముమ్తో నింపుకొందము 

సామెతలు 6:31 => వాడు దొరికినయెడల ఏడంతలు చెలిల్ంపవలెను తన యింటి ఆసిత్ అంతయు 

అపప్గింపవలెను. 
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ఆదికాండము 15:14 => వారు నాలుగువందల యేండుల్ వీరిని శర్మ పెటుట్దురు; వీరు ఎవరికి 

దాసులవుదురో ఆ జనమునకు నేనే తీరుప్ తీరుచ్దును. తరువాత వారు మికిక్లి ఆసిత్తో బయలుదేరి 

వచెచ్దరు. 

1 సమూయేలు 2:8 => దరిదుర్లను అధికారులతో కూరుచ్ండబెటుట్టకును మహిమగల 

సింహాసనమును సవ్తంతిర్ంపజేయుటకును వారిని మంటిలోనుండి యెతుత్వాడు ఆయనే లేమిగలవారిని 

పెంటకుపప్మీదినుండి లేవనెతుత్వాడు ఆయనే . భూమియొకక్ సత్ంభములు యెహోవా 

వశము,లోకమును వాటిమీద ఆయన నిలిపియునాన్డు. 

మతత్యి 25:46 => వీరు నితయ్శిక్షకును నీతిమంతులు నితయ్జీవమునకును పోవుదురు. 

యోహాను 1:1 => ఆదియందు వాకయ్ముండెను, వాకయ్ము దేవునియొదద్ ఉండెను, వాకయ్ము 

దేవుడైయుండెను. 

యోహాను 1:2 => ఆయన ఆదియందు దేవునియొదద్ ఉండెను. సమసత్మును ఆయన మూలముగా 

కలిగెను, 

యోహాను 1:3 => కలిగియునన్దేదియు ఆయన లేకుండ కలుగలేదు. 

యోహాను 1:4 => ఆయనలో జీవముండెను; ఆ జీవము మనుషుయ్లకు వెలుగైయుండెను. 

యోహాను 1:5 => ఆ వెలుగు చీకటిలో పర్కాశించుచునన్ది గాని చీకటి దాని గర్హింపకుండెను. 

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

యోహాను. 

యోహాను 1:7 => అతని మూలముగా అందరు విశవ్సించునటుల్ అతడు ఆ వెలుగునుగూరిచ్ 

సాక్షయ్మిచుచ్టకు సాకిష్గా వచెచ్ను. 

యోహాను 1:8 => అతడు ఆ వెలుగై యుండలేదు గాని ఆ వెలుగునుగూరిచ్ సాక్షయ్మిచుచ్టకు అతడు 

వచెచ్ను. 

యోహాను 1:9 => నిజమైన వెలుగు ఉండెను; అది లోకములోనికి వచుచ్చు పర్తి మనుషుయ్ని 

వెలిగించుచునన్ది. 
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యోహాను 1:10 => ఆయన లోకములో ఉండెను, లోకమాయన మూలముగా కలిగెను గాని 

లోకమాయనను తెలిసికొనలేదు. 

యోహాను 1:11 => ఆయన తన సవ్కీయులయొదద్కు వచెచ్ను; ఆయన సవ్కీయులు ఆయనను 

అంగీకరింపలేదు. 

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

విశావ్సముంచినవారికి, దేవుని పిలల్లగుటకు ఆయన అధికారము అనుగర్హించెను. 

యోహాను 1:13 => వారు దేవునివలన పుటిట్నవారే గాని, రకత్మువలన నైనను శరీరేచఛ్వలన నైనను 

మానుషేచఛ్వలన నైనను పుటిట్నవారు కారు. 

యోహాను 1:14 => ఆ వాకయ్ము శరీరధారియై, కృపాసతయ్సంపూరుణ్డుగా మనమధయ్ నివసించెను; 

తండిర్వలన కలిగిన అదివ్తీయ కుమారుని మహిమవలె మనము ఆయన మహిమను కనుగొంటిమి 

యోహాను 1:15 => యోహాను ఆయననుగూరిచ్ సాక్షయ్మిచుచ్చు నా వెనుక వచుచ్వాడు నాకంటె 

పర్ముఖుడు గనుక ఆయన నాకంటె ముందటివాడాయెననియు, నేను చెపిప్నవాడు ఈయనే అనియు 

ఎలుగెతిత్ చెపెప్ను. 

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

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

యేసుకీర్సుత్దావ్రా కలిగెను. 

యోహాను 1:18 => ఎవడును ఎపుప్డైనను దేవుని చూడలేదు; తండిర్ రొముమ్ననునన్ అదివ్తీయ 

కుమారుడే ఆయనను బయలుపరచెను. 

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

కూడ మహిమపొందుటకు ఆయనతో శర్మపడినయెడల, కీర్సుత్తోడి వారసులము.  

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

శేర్షఠ్మైనదియు సిథ్రమైనదియునైన సావ్సథ్య్మునన్దని యెరిగి, మీ ఆసిత్ కోలుపోవుటకు సంతోషముగా 

ఒపుప్కొంటిరి. 

Page  of 610 2507



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   !"త$

1 పేతురు 1:4 => మృతులలోనుండి యేసుకీర్సుత్ తిరిగి లేచుటవలన జీవముతో కూడిన నిరీక్షణ 

మనకు కలుగునటుల్, అనగా అక్షయమైనదియు, నిరమ్లమైనదియు, వాడబారనిదియునైన సావ్సయ్ము 

మనకు కలుగునటుల్, ఆయన తన విశేష కనికరము చొపుప్న మనలను మరల జనిమ్ంపజేసెను. 

కీరత్నలు 16:11 => జీవమారగ్మును నీవు నాకు తెలియజేసెదవు నీ సనిన్ధిని సంపూరణ్సంతోషము 

కలదు నీ కుడిచేతిలో నితయ్ము సుఖములు కలవు. 

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

కావలెననియు పార్రిథ్ంచుచునాన్ను. 

ఎఫెసీయులకు 3 : 2 0 = > మనలో కారయ్సాధకమైన తన శకిత్ చొపుప్న మనము 

అడుగువాటనిన్టికంటెను, ఊహించువాటనిన్టికంటెను అతయ్ధికముగా చేయ శకిత్గల దేవునికి, 

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

నాకు కుమారుడై యుండును. 

సామెతలు 15:6 => నీతిమంతుని యిలుల్ గొపప్ ధననిధి భకిత్హీనునికి కలుగు వచుచ్బడి శర్మకు 

కారణము. 

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

నాతోకూడ ఉండవలెననియు, నీవు నాకు అనుగర్హించిన నా మహిమను వారు చూడవలెననియు 

కోరుచునాన్ను. జగతుత్ పునాది వేయబడకమునుపే నీవు ననున్ పేర్మించితివి. 

వచనము 25 

పరవ్తములు సాథ్పింపబడకమునుపు కొండలు పుటట్కమునుపు 

సామెతలు 3:19 => జాఞ్నమువలన యెహోవా భూమిని సాథ్పించెను వివేచనవలన ఆయన 

ఆకాశవిశాలమును సిథ్రపరచెను. 

యోహాను 1:1 => ఆదియందు వాకయ్ముండెను, వాకయ్ము దేవునియొదద్ ఉండెను, వాకయ్ము 

దేవుడైయుండెను. 
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యోహాను 1:2 => ఆయన ఆదియందు దేవునియొదద్ ఉండెను. సమసత్మును ఆయన మూలముగా 

కలిగెను, 

కొలొసస్యులకు 1:17 => ఆయన అనిన్టికంటె ముందుగా ఉనన్వాడు; ఆయనే సమసత్మునకు 

ఆధారభూతుడు. 

ఆదికాండము 1:1 => ఆదియందు దేవుడు భూమాయ్కాశములను సృజించెను. 

యోబు 15:7 => మొదట పుటిట్న పురుషుడవు నీవేనా? నీవు పరవ్తములకు ముందుగా 

పుటిట్నవాడవా? 

యోబు 28:27 => ఆయన దాని చూచి బయలుపరచెను దానిని సాథ్పనచేసి దాని పరిశోధించెను. 

యోబు 38:4 => నేను భూమికి పునాదులు వేసినపుప్డు నీవెకక్డనుంటివి? నీకు వివేకము 

కలిగియునన్యెడల చెపుప్ము. 

కీరత్నలు 93:2 => పురాతనకాలమునుండి నీ సింహాసనము సిథ్రమాయెను సదాకాలము ఉనన్వాడవు 

నీవే 

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

వాటనిన్టిని నిరిమ్ంచితివి నీవు కలుగజేసినవాటితో భూమి నిండియునన్ది. 

కీరత్నలు 136:5 => తన జాఞ్నముచేత ఆయన ఆకాశమును కలుగజేసెను ఆయన కృప 

నిరంతరముండును. 

మీకా 5:2 => బేతెల్హేము ఎఫార్తా, యూదావారి కుటుంబములలో నీవు సవ్లప్గార్మమైనను 

నాకొరకు ఇశార్యేలీయులను ఏలబోవువాడు నీలోనుండి వచుచ్ను; పురాతనకాలము మొదలుకొని 

శాశవ్తకాలము ఆయన పర్తయ్క్షమగుచుండెను. 

యోహాను 1:15 => యోహాను ఆయననుగూరిచ్ సాక్షయ్మిచుచ్చు నా వెనుక వచుచ్వాడు నాకంటె 

పర్ముఖుడు గనుక ఆయన నాకంటె ముందటివాడాయెననియు, నేను చెపిప్నవాడు ఈయనే అనియు 

ఎలుగెతిత్ చెపెప్ను. 
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యోహాను 5:20 => తండిర్, కుమారుని పేర్మించుచు, తాను చేయువాటినెలల్ను ఆయనకు 

అగపరచుచునాన్డని మీతో నిశచ్యముగా చెపుప్చునాన్ను. మరియు మీరు ఆశచ్రయ్పడునటుల్ వీటికంటె 

గొపప్ కారయ్ములను ఆయనకు అగపరచును. 

యోహాను 8:58 => యేసు అబార్హాము పుటట్కమునుపే నేను ఉనాన్నని మీతో నిశచ్యముగా 

చెపుప్చునాన్ననెను. 

యోహాను 17:5 => తండీర్, లోకము పుటట్కమునుపు నీయొదద్ నాకు ఏ మహిమయుండెనో ఆ 

మహిమతో ననున్ ఇపుప్డు నీయొదద్ మహిమపరచుము. 

1 కొరిందీయులకు 1:24 => ఆయన యూదులకు ఆటంకముగాను అనయ్జనులకు వెఱి ఱ్తనముగాను 

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

జాఞ్నమునైయునాన్డు. 

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

ఆ కుమారుని సమసత్మునకును వారసునిగా నియమించెను. ఆయన దావ్రా పర్పంచములను 

నిరిమ్ంచెను. 

1 యోహాను 1:1 => జీవవాకయ్మునుగూరిచ్నది, ఆదినుండి ఏది యుండెనో, మేమేది వింటిమో, 

కనున్లార ఏది చూచితిమో, ఏది నిదానించి కనుగొంటిమో, మాచేతులు దేనిని తాకి చూచెనో, అది 

మీకు తెలియజేయుచునాన్ము. 

1 యోహాను 1:2 => ఆ జీవము పర్తయ్క్షమాయెను; తండిర్యొదద్ ఉండి మాకు పర్తయ్క్షమైన ఆ 

నితయ్ జీవమును మేము చూచి , ఆ జీవమునుగూరిచ్ సాక్షయ్మిచుచ్చు , దానిని మీకు 

తెలియపరచుచునాన్ము. 

పర్కటన 14:7 => అతడు మీరు దేవునికి భయపడి ఆయనను మహిమపరచుడి; ఆయన తీరుప్తీరుచ్ 

గడియ వచెచ్ను గనుక ఆకాశమును భూమిని సముదర్మును జలధారలను కలుగజేసిన వానికే 

నమసాక్రము చేయుడి అని గొపప్ సవ్రముతో చెపెప్ను 

వచనము 26 
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భూమిని దాని మైదానములను ఆయన చేయకమునుపు నేలమటిట్ని రవంతయు సృషిట్ంపకమునుపు 

నేను పుటిట్తిని. 

ఆదికాండము 1:26 => దేవుడు మన సవ్రూపమందు మన పోలికె చొపుప్న నరులను చేయుదము; 

వారు సముదర్పు చేపలను ఆకాశ పకుష్లను పశువులను సమసత్ భూమిని భూమిమీద పార్కు పర్తి 

జంతువును ఏలుదురుగాకనియు పలికెను. 

కీరత్నలు 2:6 => నేను నా పరిశుదధ్ పరవ్తమైన సీయోను మీద నా రాజును ఆసీనునిగా చేసియునాన్ను 

మీకా 5:2 => బేతెల్హేము ఎఫార్తా, యూదావారి కుటుంబములలో నీవు సవ్లప్గార్మమైనను 

నాకొరకు ఇశార్యేలీయులను ఏలబోవువాడు నీలోనుండి వచుచ్ను; పురాతనకాలము మొదలుకొని 

శాశవ్తకాలము ఆయన పర్తయ్క్షమగుచుండెను. 

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

నాతోకూడ ఉండవలెననియు, నీవు నాకు అనుగర్హించిన నా మహిమను వారు చూడవలెననియు 

కోరుచునాన్ను. జగతుత్ పునాది వేయబడకమునుపే నీవు ననున్ పేర్మించితివి. 

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

ఉనన్వేగాని, సమసత్మును కీర్సుత్నందు ఏకముగా సమకూరచ్వలెనని తనలోతాను నిరణ్యించుకొనెను. 

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

కలుగజేయవలెనని,  

1 యోహాను 1:1 => జీవవాకయ్మునుగూరిచ్నది, ఆదినుండి ఏది యుండెనో, మేమేది వింటిమో, 

కనున్లార ఏది చూచితిమో, ఏది నిదానించి కనుగొంటిమో, మాచేతులు దేనిని తాకి చూచెనో, అది 

మీకు తెలియజేయుచునాన్ము. 

1 యోహాను 1:2 => ఆ జీవము పర్తయ్క్షమాయెను; తండిర్యొదద్ ఉండి మాకు పర్తయ్క్షమైన ఆ 

నితయ్ జీవమును మేము చూచి , ఆ జీవమునుగూరిచ్ సాక్షయ్మిచుచ్చు , దానిని మీకు 

తెలియపరచుచునాన్ము. 
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యోబు 26:7 => శూనయ్మండలముపైని ఉతత్రదికుక్ననునన్ ఆకాశవిశాలమును ఆయన పరచెను 

శూనయ్ముపైని భూమిని వేర్లాడచేసెను. 

యోబు 34:13 => ఎవడైన భూమిని ఆయనకు అపప్గింత పెటెట్నా? ఎవడైన సరవ్పర్పంచ భారమును 

ఆయన కపప్గించెనా? 

కీరత్నలు 93:2 => పురాతనకాలమునుండి నీ సింహాసనము సిథ్రమాయెను సదాకాలము ఉనన్వాడవు 

నీవే 

కీరత్నలు 102:25 => ఆదియందు నీవు భూమికి పునాది వేసితివి ఆకాశములు కూడ నీచేతిపనులే. 

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

ఆయన భుజముమీద రాజయ్భారముండును. ఆశచ్రయ్కరుడు ఆలోచనకరత్ బలవంతుడైన దేవుడు 

నితుయ్డగు తండిర్ సమాధానకరత్యగు అధిపతి అని అతనికి పేరు పెటట్బడును.  

యెషయా 43 :13 => ఈ దినము మొదలుకొని నేనే ఆయనను నాచేతిలోనుండి 

విడిపించగలవాడెవడును లేడు నేను కారయ్ము చేయగా తిర్పిప్వేయువాడెవడు?  

యెషయా 57:15 => మహా ఘనుడును మహోనన్తుడును పరిశుదుధ్డును నితయ్నివాసియునైనవాడు 

ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు నేను మహోనన్తమైన పరిశుదధ్సథ్లములో నివసించువాడను అయినను 

వి న య ము గ ల వా రి పార్ ణ ము ను ఉ జీజ్ విం ప జే యు ట కు ను న లి గి న వా రి పార్ ణ ము ను 

ఉజీజ్వింపజేయుటకును వినయము గలవారియొదద్ను దీనమనసుస్ గలవారియొదద్ను 

నివసించుచునాన్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 14:15 => అయయ్లారా, మీరెందుకీలాగు చేయుచునాన్రు? మేముకూడ మీ 

సవ్భావమువంటి సవ్భావముగల నరులమే. మీరు ఈ వయ్రథ్మైనవాటిని విడిచిపెటిట్, ఆకాశమును 

భూమిని సముదర్మును వాటిలో ఉండు సమసత్మును సృజించిన జీవముగల దేవునివైపు తిరుగవలెనని 

మీకు సువారత్ పర్కటించుచునాన్ము 

కొలొసస్యులకు 1:17 => ఆయన అనిన్టికంటె ముందుగా ఉనన్వాడు; ఆయనే సమసత్మునకు 

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

పరిశుదధ్పరచుటవలనను, మీరు సతయ్మును నముమ్టవలనను, రక్షణ పొందుటకు దేవుడు ఆదినుండి 

మిముమ్ను ఏరప్రచుకొనెను గనుక మేము మిముమ్నుబటిట్ యెలల్పుప్డును దేవునికి కృతజఞ్తాసుత్తులు 

చెలిల్ంప బదుధ్లమైయునాన్ము. 

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

అనుభవజాఞ్నము నిమితత్మును, దేవుని దాసుడును యేసుకీర్సుత్ అపొసత్లుడునైన పౌలు, మన అందరి 

విశావ్స విషయములో 

1 పేతురు 1:20 => ఆయన జగతుత్ పునాది వేయబడక మునుపే నియమింపబడెను గాని తనున్ 

మృతులలోనుండి లేపి తనకు మహిమనిచిచ్న దేవునియెడల తన దావ్రా విశావ్సులైన మీ నిమితత్ము, 

కడవరి కాలములయందు ఆయన పర్తయ్క్షపరచబడెను. కాగా మీ విశావ్సమును నిరీక్షణయు 

దేవునియందు ఉంచబడియునన్వి. 

వచనము 27 

ఆయన ఆకాశవిశాలమును సిథ్రపరచినపుప్డు మహాజలములమీద మండలమును నిరణ్యించినపుప్డు 

నేనకక్డ నుంటిని. 

కీరత్నలు 2:7 => కటట్డను నేను వివరించెదను యెహోవా నాకీలాగు సెలవిచెచ్ను నీవు నా 

కుమారుడవు నేడు నినున్ కనియునాన్ను. 

యోహాను 1:14 => ఆ వాకయ్ము శరీరధారియై, కృపాసతయ్సంపూరుణ్డుగా మనమధయ్ నివసించెను; 

తండిర్వలన కలిగిన అదివ్తీయ కుమారుని మహిమవలె మనము ఆయన మహిమను కనుగొంటిమి 

యోహాను 3 :16 => దేవుడు లోకమును ఎంతో పేర్మించెను . కాగా ఆయన తన 

అదివ్తీయకుమారునిగా పుటిట్న వానియందు విశావ్సముంచు పర్తివాడును నశింపక నితయ్జీవము 

పొందునటుల్ ఆయనను అనుగర్హించెను. 
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యోహాను 5:20 => తండిర్, కుమారుని పేర్మించుచు, తాను చేయువాటినెలల్ను ఆయనకు 

అగపరచుచునాన్డని మీతో నిశచ్యముగా చెపుప్చునాన్ను. మరియు మీరు ఆశచ్రయ్పడునటుల్ వీటికంటె 

గొపప్ కారయ్ములను ఆయనకు అగపరచును. 

హెబీర్యులకు 1:5 => ఏలయనగా నీవు నా కుమారుడవు, నేను నేడు నినున్ కనియునాన్ను అనియు, 

ఇదియు గాక నేను ఆయనకు తండిర్నైయుందును, ఆయన నాకు కుమారుడై యుండును అనియు ఆ 

దూతలలో ఎవనితోనైన ఎపుప్డైనను చెపెప్నా ? 

1 యోహాను 4:9 => మనము ఆయన దావ్రా జీవించునటుల్, దేవుడు తన అదివ్తీయ కుమారుని 

లోకములోనికి పంపెను; దీనివలన దేవుడు మనయందుంచిన పేర్మ పర్తయ్క్షపరచబడెను. 

యోబు 38:16 => సముదర్పు ఊటలలోనికి నీవు చొచిచ్తివా? మహాసముదర్ము అడుగున నీవు 

సంచరించితివా? 

హెబీర్యులకు 1:6 => మరియు ఆయన భూలోకమునకు ఆదిసంభూతుని మరల రపిప్ంచినపుప్డు 

దేవుని దూతలందరు ఆయనకు నమసాక్రము చేయవలెనని చెపుప్చునాన్డు. 

వచనము 28 

ఆయన పైన ఆకాశమును సిథ్రపరచినపుప్డు జలధారలను ఆయన బిగించినపుప్డు 

యోబు 15:7 => మొదట పుటిట్న పురుషుడవు నీవేనా? నీవు పరవ్తములకు ముందుగా 

పుటిట్నవాడవా? 

యోబు 15:8 => నీవు దేవుని ఆలోచన సభలో చేరియునన్వాడవా? నీవు మాతర్మే జాఞ్నవంతుడవా? 

యోబు 38:4 => నేను భూమికి పునాదులు వేసినపుప్డు నీవెకక్డనుంటివి? నీకు వివేకము 

కలిగియునన్యెడల చెపుప్ము. 

యోబు 38:5 => నీకు తెలిసినయెడల దానికి పరిమాణమును నియమించిన వాడెవడో చెపుప్ము.  

యోబు 38:6 => దానిమీద పరిమాణపు కొల వేసినవాడెవడో చెపుప్ము. దాని సత్ంభముల పాదులు 

దేనితో కటట్బడినవో చెపుప్ము. 
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యోబు 38:7 => ఉదయనక్షతర్ములు ఏకముగా కూడి పాడినపుప్డు దేవదూతలందరును1 

ఆనందించి జయధవ్నులు చేసినపుప్డు దాని మూలరాతిని వేసినవాడెవడు?  

యోబు 38:8 => సముదర్ము దాని గరభ్మునుండి పొరిల్ రాగా తలుపులచేత దానిని 

మూసినవాడెవడు? 

యోబు 38:9 => నేను మేఘమును దానికి వసత్రముగాను గాఢాంధకారమును దానికి పొతిత్గుడ డ్గాను 

వేసినపుప్డు నీవుంటివా?  

యోబు 38:10 => దానికి సరిహదుద్ నియమించి దానికి అడ డ్గడియలను తలుపులను పెటిట్ంచినపుప్డు 

యోబు 38:11 => నీవు ఇంతవరకే గాని మరి దగగ్రకు రాకూడదనియు ఇకక్డనే నీ తరంగముల 

పొంగు అణపబడుననియు నేను చెపిప్నపుప్డు నీవుంటివా?  

కీరత్నలు 90:2 => పరవ్తములు పుటట్కమునుపు భూమిని లోకమును నీవు పుటిట్ంపకమునుపు 

యుగయుగములు నీవే దేవుడవు 

కీరత్నలు 102:25 => ఆదియందు నీవు భూమికి పునాది వేసితివి ఆకాశములు కూడ నీచేతిపనులే. 

కీరత్నలు 102:26 => అవి నశించును గాని నీవు నిలచియుందువు అవియనిన్యు వసత్రమువలె 

పాతగిలును ఒకడు అంగవసత్రమును తీసివేసినటుల్ నీవు వాటిని తీసివేయుదువు అవి మారచ్బడును. 

కీరత్నలు 102:27 => నీవు ఏకరీతిగా నుండువాడవు నీ సంవతస్రములకు అంతము లేదు. 

కీరత్నలు 102:28 => నీ సేవకుల కుమారులు నిలిచియుందురు వారి సంతానము నీ సనిన్ధిని 

సిథ్రపరచబడును. 

హెబీర్యులకు 1:10 => మరియు పర్భువా, నీవు ఆదియందు భూమికి పునాది వేసితివి 

సామెతలు 6:35 => పార్యశిచ్తత్మేమైన నీవు చేసినను వాడు లక్షయ్పెటట్డు ఎంత గొపప్ 

బహుమానములు నీవిచిచ్నను వాడు ఒపుప్కొనడు. 

యోనా 2:6 => నేను మరెనన్టికిని ఎకిక్రాకుండ భూమి గడియలు వేయబడియునన్వి; పరవ్తముల 

పునాదులలోనికి నేను దిగియునాన్ను, నా దేవా, యెహోవా, నీవు నా పార్ణము కూపములోనుండి పైకి 

రపిప్ంచియునాన్వు.  
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హెబీర్యులకు 1:6 => మరియు ఆయన భూలోకమునకు ఆదిసంభూతుని మరల రపిప్ంచినపుప్డు 

దేవుని దూతలందరు ఆయనకు నమసాక్రము చేయవలెనని చెపుప్చునాన్డు. 

వచనము 29 

జలములు తమ సరిహదుద్లు మీరకుండునటుల్ ఆయన సముదర్మునకు పొలిమేరను ఏరప్రచినపుప్డు 

భూమియొకక్ పునాదులను నిరణ్యించినపుప్డు 

ఆదికాండము 1:1 => ఆదియందు దేవుడు భూమాయ్కాశములను సృజించెను. 

ఆదికాండము 1:2 => భూమి నిరాకారముగాను శూనయ్ముగాను ఉండెను; చీకటి అగాధ జలముపైన 

కమిమ్యుండెను; దేవుని ఆతమ్ జలములపైన అలాల్డుచుండెను. 

ఆదికాండము 1:3 => దేవుడు వెలుగు కమమ్ని పలుకగా వెలుగు కలిగెను. 

ఆదికాండము 1:4 => వెలుగు మంచిదైనటుట్ దేవుడు చూచెను; దేవుడు వెలుగును చీకటిని 

వేరుపరచెను. 

ఆదికాండము 1:5 => దేవుడు వెలుగునకు పగలనియు, చీకటికి రాతిర్ అనియు పేరు పెటెట్ను. 

అసత్మయమును ఉదయమును కలుగగా ఒక దినమాయెను. 

ఆదికాండము 1:6 => మరియు దేవుడు జలముల మధయ్నొక విశాలము కలిగి ఆ జలములను ఈ 

జలములను వేరుపరచునుగాకని పలికెను. 

ఆదికాండము 1:7 => దేవుడు ఆ విశాలము చేసి విశాలము కిర్ంది జలములను విశాలము మీది 

జలములను వేరుపరపగా ఆ పర్కారమాయెను. 

ఆదికాండము 1:8 => దేవుడు ఆ విశాలమునకు ఆకాశమని పేరు పెటెట్ను. అసత్మయమును 

ఉదయమును కలుగగా రెండవ దినమాయెను. 

ఆదికాండము 1:9 => దేవుడు ఆకాశము కిర్ందనునన్ జలములొకచోటనే కూరచ్బడి ఆరిన నేల 

కనబడును గాకని పలుకగా ఆ పర్కారమాయెను. 

ఆదికాండము 1:10 => దేవుడు ఆరిన నేలకు భూమి అని పేరు పెటెట్ను, జలరాశికి ఆయన 

సముదర్ములని పేరు పెటెట్ను, అది మంచిదని దేవుడు చూచెను. 
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ఆదికాండము 1:11 => దేవుడు గడిడ్ని వితత్నములిచుచ్ చెటల్ను భూమిమీద తమ తమ జాతి పర్కారము 

తమలో వితత్నములుగల ఫలమిచుచ్ ఫలవృక్షములను భూమి మొలిపించుగాకని పలుకగా ఆ 

పర్కారమాయెను. 

ఆదికాండము 1:12 => భూమి గడిడ్ని తమ తమ జాతి పర్కారము వితత్నములిచుచ్ చెటల్ను, తమ తమ 

జాతి పర్కారము తమలో వితత్నములుగల ఫలవృక్షములను మొలిపింపగా అది మంచిదని దేవుడు 

చూచెను 

ఆదికాండము 1:13 => అసత్మయమును ఉదయమును కలుగగా మూడవ దినమాయెను. 

ఆదికాండము 1:14 => దేవుడు పగటిని రాతిర్ని వేరుపరచునటుల్ ఆకాశ విశాలమందు జోయ్తులు 

కలుగునుగాకనియు, అవి సూచనలను కాలములను దిన సంవతస్రములను సూచించుటకై 

యుండుగాకనియు, 

ఆదికాండము 1:15 => భూమిమీద వెలుగిచుచ్టకు అవి ఆకాశ విశాలమందు జోయ్తులై 

యుండుగాకనియు పలికెను; ఆ పర్కారమాయెను. 

ఆదికాండము 1:16 => దేవుడు ఆ రెండు గొపప్ జోయ్తులను, అనగా పగటిని ఏలుటకు పెదద్ జోయ్తిని 

రాతిర్ని ఏలుటకు చినన్ జోయ్తిని నక్షతర్ములను చేసెను. 

ఆదికాండము 1:17 => భూమిమీద వెలుగిచుచ్టకును 

ఆదికాండము 1:18 => పగటిని రాతిర్ని ఏలుటకును వెలుగును చీకటిని వేరుపరచుటకును దేవుడు 

ఆకాశ విశాలమందు వాటినుంచెను; అది మంచిదని దేవుడు చూచెను. 

ఆదికాండము 1:19 => అసత్మయమును ఉదయమును కలుగగా నాలుగవ దినమాయెను. 

ఆదికాండము 1:20 => దేవుడు జీవముకలిగి చలించువాటిని జలములు సమృదిధ్గా పుటిట్ంచును 

గాకనియు, పకుష్లు భూమిపైని ఆకాశ విశాలములో ఎగురును గాకనియు పలికెను. 

ఆదికాండము 1:21 => దేవుడు జలములలో వాటి వాటి జాతి పర్కారము జలములు సమృదిధ్గా 

పుటిట్ంచిన మహా మతస్య్ములను, జీవముకలిగి చలించువాటిననిన్టిని, దాని దాని జాతి పర్కారము 

రెకక్లుగల పర్తి పకిష్ని సృజించెను. అది మంచిదని దేవుడు చూచెను. 
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ఆదికాండము 1:22 => దేవుడు మీరు ఫలించి అభివృదిధ్పొంది సముదర్ జలములలో నిండి 

యుండుడనియు, పకుష్లు భూమిమీద విసత్రించునుగాకనియు, వాటిని ఆశీరవ్దించెను. 

ఆదికాండము 1:23 => అసత్మయమును ఉదయమును కలుగగా అయిదవ దినమాయెను. 

ఆదికాండము 1:24 => దేవుడు వాటి వాటి జాతి పర్కారము జీవముగల వాటిని, అనగా వాటి వాటి 

జాతి పర్కారము పశువులను పురుగులను అడవి జంతువులను భూమి పుటిట్ంచుగాకని పలికెను; ఆ 

పర్కారమాయెను. 

ఆదికాండము 1:25 => దేవుడు ఆ యా జాతుల పర్కారము అడవి జంతువులను, ఆ యా జాతుల 

పర్కారము పశువులను, ఆ యా జాతుల పర్కారము నేలను పార్కు పర్తి పురుగును చేసెను. అది 

మంచిదని దేవుడు చూచెను. 

ఆదికాండము 1:26 => దేవుడు మన సవ్రూపమందు మన పోలికె చొపుప్న నరులను చేయుదము; 

వారు సముదర్పు చేపలను ఆకాశ పకుష్లను పశువులను సమసత్ భూమిని భూమిమీద పార్కు పర్తి 

జంతువును ఏలుదురుగాకనియు పలికెను. 

ఆదికాండము 1:27 => దేవుడు తన సవ్రూపమందు నరుని సృజించెను; దేవుని సవ్రూపమందు వాని 

సృజించెను; సతరీనిగాను పురుషునిగాను వారిని సృజించెను. 

ఆదికాండము 1:28 => దేవుడు వారిని ఆశీరవ్దించెను; ఎటల్నగా మీరు ఫలించి అభివృదిధ్పొంది 

విసత్రించి భూమిని నిండించి దానిని లోపరచుకొనుడి; సముదర్పు చేపలను ఆకాశ పకుష్లను 

భూమిమీద పార్కు పర్తి జీవిని ఏలుడని దేవుడు వారితో చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 1:29 => దేవుడు ఇదిగో భూమిమీదనునన్ వితత్నములిచుచ్ పర్తి చెటుట్ను 

వితత్నములిచుచ్ వృక్షఫలముగల పర్తి వృక్షమును మీకిచిచ్యునాన్ను; అవి మీకాహారమగును. 

ఆదికాండము 1:30 => భూమిమీదనుండు జంతువులనిన్టికిని ఆకాశ పకుష్లనిన్టికిని భూమిమీద 

పార్కు సమసత్ జీవులకును పచచ్ని చెటల్నిన్యు ఆహారమగునని పలికెను. ఆ పర్కారమాయెను. 

ఆదికాండము 1:31 => దేవుడు తాను చేసినది యావతుత్ను చూచినపుప్డు అది చాలమంచిదిగ 

నుండెను. అసత్మయమును ఉదయమును కలుగగా ఆరవ దినమాయెను. 
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యోబు 28:28 => మరియు యెహోవా యందలి భయభకుత్లే జాఞ్నమనియు దుషట్తవ్ము విడచుటయే 

వివేకమనియు ఆయన నరులకు సెలవిచెచ్ను. 

కీరత్నలు 90:2 => పరవ్తములు పుటట్కమునుపు భూమిని లోకమును నీవు పుటిట్ంపకమునుపు 

యుగయుగములు నీవే దేవుడవు 

కీరత్నలు 95:5 => సముదర్ము ఆయనది ఆయన దాని కలుగజేసెను ఆయన హసత్ములు భూమిని 

నిరిమ్ంచెను. 

యెషయా 40:12 => తన పుడిసిటిలో జలములు కొలిచినవాడెవడు? జేనతో ఆకాశముల కొల 

చూచినవాడెవడు? భూమిలోని మనున్ కొలపాతర్లో ఉంచినవాడెవడు? తార్సుతో పరవ్తములను 

తూచినవాడెవడు? తూనికచేత కొండలను తూచినవాడెవడు?  

వచనము 30 

నేను ఆయనయొదద్ పర్ధానశిలిప్నై అనుదినము సంతోషించుచు నితయ్ము ఆయన సనిన్ధిని 

ఆనందించుచునుంటిని. 

కీరత్నలు 33:6 => యెహోవా వాకుక్చేత ఆకాశములు కలిగెను ఆయన నోటి ఊపిరిచేత వాటి 

సరవ్సమూహము కలిగెను. 

కీరత్నలు 103:19 => యెహోవా ఆకాశమందు తన సింహాసనమును సిథ్రపరచియునాన్డు. ఆయన 

అనిన్టిమీద రాజయ్పరిపాలన చేయుచునాన్డు.  

కీరత్నలు 136:5 => తన జాఞ్నముచేత ఆయన ఆకాశమును కలుగజేసెను ఆయన కృప 

నిరంతరముండును. 

యిరిమ్యా 10:12 => ఆయన తన బలముచేత భూమిని సృషిట్ంచెను, తన జాఞ్నముచేత 

పర్పంచమును సాథ్పించెను, తన పర్జఞ్చేత ఆకాశమును విశాలపరచెను. 

కొలొసస్యులకు 1:16 => ఏలయనగా ఆకాశమందునన్వియు భూమియందునన్వియు, 

దృశయ్మైనవిగాని, అదృశయ్మైనవిగాని, అవి సింహాసనములైనను పర్భుతవ్ములైనను పర్ధానులైనను 
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అధికారములైనను, సరవ్మును ఆయనయందు సృజింపబడెను, సరవ్మును ఆయన దావ్రాను 

ఆయనను బటిట్యు సృజింపబడెను. 

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

ఆ కుమారుని సమసత్మునకును వారసునిగా నియమించెను. ఆయన దావ్రా పర్పంచములను 

నిరిమ్ంచెను. 

యెషయా 40:11 => గొఱఱ్లకాపరివలె ఆయన తన మందను మేపును తన బాహువుతో 

గొఱఱ్పిలల్లను కూరిచ్ రొముమ్న ఆనించుకొని మోయును పాలిచుచ్వాటిని ఆయన మెలల్గా నడిపించును.  

యెషయా 40:22 => ఆయన భూమండలముమీద ఆసీనుడైయునాన్డు దాని నివాసులు మిడతలవలె 

కనబడుచునాన్రు ఒకడు తెరను విపిప్నటుల్ ఆయన ఆకాశవైశాలయ్మును వాయ్పింపజేసెను ఒకడు 

గుడారము వేసినటుల్ ఆయన దానిని నివాస సథ్లముగా ఏరప్రచెను.  

యోబు 37:18 => పోతపోసిన అదద్మంత దటట్మైనదగు ఆకాశమును ఆయన వాయ్పింపజేసినటుల్ 

నీవు వాయ్పింపజేయగలవా? 

యోబు 38:5 => నీకు తెలిసినయెడల దానికి పరిమాణమును నియమించిన వాడెవడో చెపుప్ము.  

కీరత్నలు 148:6 => ఆయన వాటిని నితయ్సాథ్యువులుగా సిథ్రపరచియునాన్డు ఆయన వాటికి కటట్డ 

నియమించెను ఏదియు దాని నతికర్మింపదు.  

సామెతలు 3:19 => జాఞ్నమువలన యెహోవా భూమిని సాథ్పించెను వివేచనవలన ఆయన 

ఆకాశవిశాలమును సిథ్రపరచెను. 

వచనము 31 

ఆయన కలుగజేసిన పరలోకమునుబటిట్ సంతోషించుచు నరులను చూచి ఆనందించుచునుంటిని. 

ఆదికాండము 1:7 => దేవుడు ఆ విశాలము చేసి విశాలము కిర్ంది జలములను విశాలము మీది 

జలములను వేరుపరపగా ఆ పర్కారమాయెను. 

ఆదికాండము 1:9 => దేవుడు ఆకాశము కిర్ందనునన్ జలములొకచోటనే కూరచ్బడి ఆరిన నేల 

కనబడును గాకని పలుకగా ఆ పర్కారమాయెను. 
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ఆదికాండము 7:11 => నోవహు వయసు యొకక్ ఆరువందల సంవతస్రము రెండవ నెల పదియేడవ 

దినమున మహాగాధజలముల ఊటలనిన్యు ఆ దినమందే విడబడెను, ఆకాశపుతూములు విపప్బడెను. 

ఆదికాండము 8:2 => అగాధ జలముల ఊటలును ఆకాశపు తూములును మూయబడెను; 

ఆకాశమునుండి కురియుచునన్ పర్చండ వరష్ము నిలిచిపోయెను. 

కీరత్నలు 104:7 => నీవు గదిద్ంపగానే అవి పారిపోయెను నీ ఉరుము శబద్ము విని అవి తవ్రగా 

పారిపోయెను. 

కీరత్నలు 146:6 => ఆయన ఆకాశమును భూమిని సముదర్మును దానిలోని సరవ్మును 

సృజించినవాడు ఆయన ఎనన్డును మాట తపప్నివాడు. 

మతత్యి 8:26 => అందుకాయన అలప్విశావ్సులారా, యెందుకు భయపడుచునాన్రని వారితో చెపిప్, 

లేచి గాలిని సముదర్మును గదిద్ంపగా మికిక్లి నిమమ్ళమాయెను. 

వచనము 32 

కావున పిలల్లారా, నా మాట ఆలకించుడి నా మారగ్ముల ననుసరించువారు ధనుయ్లు 

ఆదికాండము 1:9 => దేవుడు ఆకాశము కిర్ందనునన్ జలములొకచోటనే కూరచ్బడి ఆరిన నేల 

కనబడును గాకని పలుకగా ఆ పర్కారమాయెను. 

ఆదికాండము 1:10 => దేవుడు ఆరిన నేలకు భూమి అని పేరు పెటెట్ను, జలరాశికి ఆయన 

సముదర్ములని పేరు పెటెట్ను, అది మంచిదని దేవుడు చూచెను. 

యోబు 38:8 => సముదర్ము దాని గరభ్మునుండి పొరిల్ రాగా తలుపులచేత దానిని 

మూసినవాడెవడు? 

యోబు 38:9 => నేను మేఘమును దానికి వసత్రముగాను గాఢాంధకారమును దానికి పొతిత్గుడ డ్గాను 

వేసినపుప్డు నీవుంటివా?  

యోబు 38:10 => దానికి సరిహదుద్ నియమించి దానికి అడ డ్గడియలను తలుపులను పెటిట్ంచినపుప్డు 

యోబు 38:11 => నీవు ఇంతవరకే గాని మరి దగగ్రకు రాకూడదనియు ఇకక్డనే నీ తరంగముల 

పొంగు అణపబడుననియు నేను చెపిప్నపుప్డు నీవుంటివా?  
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కీరత్నలు 33:7 => సముదర్జలములను రాశిగా కూరుచ్వాడు ఆయనే. అగాధ జలములను కొటల్లో 

కూరుచ్వాడు ఆయనే. 

కీరత్నలు 104:9 => అవి మరలివచిచ్ భూమిని కపప్కయుండునటుల్ అవి దాటలేని సరిహదుద్లు నీవు 

వాటికి నియమించితివి. 

యిరిమ్యా 5:22 => సముదర్ము దాటలేకుండునటుల్ను, దాని తరంగము లెంత పొరిల్నను అవి 

పర్బలలేకయు, ఎంత ఘోషించినను దాని దాటలేకయు ఉండునటుల్ను నితయ్ నిరణ్యముచేత దానికి 

ఇసుకను సరిహదుద్గా నియమించిన నాకు మీరు భయపడరా? నా సనిన్ధిని వణకరా? ఇదే యెహోవా 

వాకుక్. 

యోబు 38:4 => నేను భూమికి పునాదులు వేసినపుప్డు నీవెకక్డనుంటివి? నీకు వివేకము 

కలిగియునన్యెడల చెపుప్ము. 

యోబు 38:5 => నీకు తెలిసినయెడల దానికి పరిమాణమును నియమించిన వాడెవడో చెపుప్ము.  

యోబు 38:6 => దానిమీద పరిమాణపు కొల వేసినవాడెవడో చెపుప్ము. దాని సత్ంభముల పాదులు 

దేనితో కటట్బడినవో చెపుప్ము. 

యోబు 38:7 => ఉదయనక్షతర్ములు ఏకముగా కూడి పాడినపుప్డు దేవదూతలందరును1 

ఆనందించి జయధవ్నులు చేసినపుప్డు దాని మూలరాతిని వేసినవాడెవడు?  

ఆదికాండము 1:7 => దేవుడు ఆ విశాలము చేసి విశాలము కిర్ంది జలములను విశాలము మీది 

జలములను వేరుపరపగా ఆ పర్కారమాయెను. 

ఆదికాండము 7:11 => నోవహు వయసు యొకక్ ఆరువందల సంవతస్రము రెండవ నెల పదియేడవ 

దినమున మహాగాధజలముల ఊటలనిన్యు ఆ దినమందే విడబడెను, ఆకాశపుతూములు విపప్బడెను. 

యోబు 26:10 => వెలుగు చీకటుల సరిహదుద్లవరకు ఆయన జలములకు హదుద్ నియమించెను. 

యోబు 38:11 => నీవు ఇంతవరకే గాని మరి దగగ్రకు రాకూడదనియు ఇకక్డనే నీ తరంగముల 

పొంగు అణపబడుననియు నేను చెపిప్నపుప్డు నీవుంటివా?  

కీరత్నలు 95:5 => సముదర్ము ఆయనది ఆయన దాని కలుగజేసెను ఆయన హసత్ములు భూమిని 

నిరిమ్ంచెను. 
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కీరత్నలు 146:6 => ఆయన ఆకాశమును భూమిని సముదర్మును దానిలోని సరవ్మును 

సృజించినవాడు ఆయన ఎనన్డును మాట తపప్నివాడు. 

మీకా 6:2 => తన జనులమీద యెహోవాకు వాయ్జెయ్ము కలదు, ఆయన ఇశార్యేలీయులమీద 

వాయ్జెయ్మాడుచునాన్డు; నిశచ్లములై భూమికి పునాదులుగా ఉనన్ పరవ్తములారా, యెహోవా ఆడు 

వాయ్జెయ్ము ఆలకించుడి.  

మతత్యి 8:26 => అందుకాయన అలప్విశావ్సులారా, యెందుకు భయపడుచునాన్రని వారితో చెపిప్, 

లేచి గాలిని సముదర్మును గదిద్ంపగా మికిక్లి నిమమ్ళమాయెను. 

మారుక్ 4:39 => అందుకాయన లేచి గాలిని గదిద్ంచి నిశశ్బద్మై ఊరకుండుమని సముదర్ముతో 

చెపప్గా, గాలి అణగి మికిక్లి నిమమ్ళమాయెను. 

లూకా 8:25 => అపుప్డాయన మీ విశావ్సమెకక్డ అని వారితో అనెను. అయితే వారు భయపడి 

ఈయన గాలికిని నీళల్కును ఆజాఞ్పింపగా అవి లోబడుచునన్వే; ఈయన యెవరో అని యొకనితోనొకడు 

చెపుప్కొని ఆశచ్రయ్పడిరి 

యోహాను 19:22 => పిలాతు నేను వార్సినదేమో వార్సితిననెను. 

కొ లొ సస్ యు ల కు 1 : 1 5 = > ఆ య న అ దృ శయ్ దే వు ని సవ్ రూ పి యై స రవ్ సృ షిట్ కి 

ఆదిసంభూతుడైయునాన్డు. 

హెబీర్యులకు 1:10 => మరియు పర్భువా, నీవు ఆదియందు భూమికి పునాది వేసితివి 

వచనము 33 

ఉపదేశమును నిరాకరింపక దానినవలంబించి జాఞ్నులై యుండుడి. 

యోహాను 1:1 => ఆదియందు వాకయ్ముండెను, వాకయ్ము దేవునియొదద్ ఉండెను, వాకయ్ము 

దేవుడైయుండెను. 

యోహాను 1:2 => ఆయన ఆదియందు దేవునియొదద్ ఉండెను. సమసత్మును ఆయన మూలముగా 

కలిగెను, 

యోహాను 1:3 => కలిగియునన్దేదియు ఆయన లేకుండ కలుగలేదు. 
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యోహాను 1:18 => ఎవడును ఎపుప్డైనను దేవుని చూడలేదు; తండిర్ రొముమ్ననునన్ అదివ్తీయ 

కుమారుడే ఆయనను బయలుపరచెను. 

యోహాను 16:28 => నేను తండిర్యొదద్నుండి బయలుదేరి లోకమునకు వచిచ్యునాన్ను; మరియు 

లోకమును విడిచి తండిర్యొదద్కు వెళుల్చునాన్నని వారితో చెపెప్ను. 

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

పార్ణమునకు పిర్యుడు అతనియందు నా ఆతమ్ను ఉంచియునాన్ను అతడు అనయ్జనులకు నాయ్యము 

కనుపరచును.  

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

నేనానందించుచునాన్నని యొక శబద్ము ఆకాశమునుండి వచెచ్ను. 

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

వారిని కముమ్కొనెను; ఇదిగో ఈయన నా పిర్యకుమారుడు, ఈయనయందు నేనానందించుచునాన్ను, 

ఈయన మాట వినుడని యొక శబద్ము ఆ మేఘములోనుండి పుటెట్ను 

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

మహిమపరచితిని, మరల మహిమపరతును అని యొక శబద్ము ఆకాశమునుండి వచెచ్ను. 

కొలొసస్యులకు 1:13 => ఆయన మనలను అంధకారసంబంధమైన అధికారములోనుండి 

విడుదలచేసి, తాను పేర్మించిన తన కుమారుని యొకక్ రాజయ్నివాసులనుగా చేసెను. 

యోబు 38:4 => నేను భూమికి పునాదులు వేసినపుప్డు నీవెకక్డనుంటివి? నీకు వివేకము 

కలిగియునన్యెడల చెపుప్ము. 

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

అపప్గించియునాన్డు. 

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

జగతుత్ పునాది వేయబడక మునుపే, పేర్మచేత ఆయన కీర్సుత్లో మనలను ఏరప్రచుకొనెను. 

వచనము 34 
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అనుదినము నా గడపయొదద్ కనిపెటుట్కొని నా దావ్రబంధములయొదద్ కాచుకొని నా ఉపదేశము 

వినువారు ధనుయ్లు. 

కీరత్నలు 16:3 => నేనీలాగందును భూమిమీదనునన్ భకుత్లే శేర్షు ట్లు; వారు నాకు కేవలము ఇషు ట్లు. 

కీరత్నలు 40:6 => బలులనైనను నైవేదయ్ములనైనను నీవు కోరుటలేదు. నీవు నాకు చెవులు 

నిరిమ్ంచియునాన్వు. దహన బలులనైనను పాపపరిహారారథ్ బలులనైనను నీవు తెమమ్నలేదు.  

కీరత్నలు 40:7 => అపుప్డు పుసత్కపుచుటట్లో ననున్గూరిచ్ వార్యబడిన పర్కారము నేను 

వచిచ్యునాన్ను. 

కీరత్నలు 40:8 => నా దేవా, నీ చితత్ము నెరవేరుచ్ట నాకు సంతోషము నీ ధరమ్శాసత్రము నా 

ఆంతరయ్ములోనునన్ది. 

యోహాను 4:34 => యేసు వారిని చూచి ననున్ పంపినవాని చితత్ము నెరవేరుచ్టయు, ఆయన పని 

తుదముటిట్ంచుటయు నాకు ఆహారమైయునన్ది. 

యోహాను 13:1 => తాను ఈ లోకమునుండి తండిర్యొదద్కు వెళల్వలసిన గడియ వచెచ్నని యేసు 

పసాక్పండుగకు ముందే యెరిగినవాడై, లోకములోనునన్ తనవారిని పేర్మించి, వారిని అంతమువరకు 

పేర్మించెను. 

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

ధనవంతుడై యుండియు మీరు తన దారిదర్య్మువలన ధనవంతులు కావలెనని, మీ నిమితత్ము 

దరిదుర్డాయెను. 

కీరత్నలు 139:17 => దేవా, నీ తలంపులు నా కెంత పిర్యమైనవి వాటి మొతత్మెంత గొపప్ది. 

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

జగతుత్ పునాది వేయబడక మునుపే, పేర్మచేత ఆయన కీర్సుత్లో మనలను ఏరప్రచుకొనెను. 

హెబీర్యులకు 10:7 => అపుప్డు నేను గర్ంథపుచుటట్లో ననున్గూరిచ్ వార్యబడిన పర్కారము, దేవా, 

నీ చితత్ము నెరవేరుచ్టకు ఇదిగో నేను వచిచ్యునాన్నంటిని. 

వచనము 35 
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ననున్ కనుగొనువాడు జీవమును కనుగొనును యెహోవా కటాక్షము వానికి కలుగును. 

కీరత్నలు 1:1 => దుషు ట్ల ఆలోచనచొపుప్న నడువకపాపుల మారగ్మున నిలువక అపహాసకులు 

కూరుచ్ండు చోటను కూరుచ్ండక 

కీరత్నలు 1:2 => యెహోవా ధరమ్శాసత్రమునందు ఆనందించుచు దివారాతర్ము దానిని ధాయ్నించువాడు 

ధనుయ్డు. 

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

ఫలమిచుచ్ చెటుట్వలె నుండును అతడు చేయునదంతయు సఫలమగును. 

కీరత్నలు 1:4 => దుషు ట్లు ఆలాగున నుండక గాలి చెదరగొటుట్ పొటుట్వలె నుందురు. 

కీరత్నలు 119:1 => (ఆలెఫ ) యెహోవా ధరమ్శాసత్రము ననుసరించి నిరోద్షముగా నడుచుకొనువారు 

ధనుయ్లు 

కీరత్నలు 119:2 => ఆయన శాసనములను గైకొనుచు పూరణ్హృదయముతో ఆయనను వెదకువారు 

ధనుయ్లు. 

కీరత్నలు 128:1 => యెహోవాయందు భయభకుత్లు కలిగి ఆయన తోర్వలయందు నడుచువారందరు 

ధనుయ్లు. 

లూకా 11:28 => ఆయన అవునుగాని దేవుని వాకయ్ము విని దానిని గైకొనువారు మరి ధనుయ్లని 

చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 49:2 => యాకోబు కుమారులారా, కూడివచిచ్ ఆలకించుడి మీ తండిర్యైన 

ఇశార్యేలు మాట వినుడి. 

2 సమూయేలు 22:22 => యెహోవా మారగ్ములను నేను అనుసరించుచునాన్ను. భకిత్హీనుడనై నా 

దేవుని విడచినవాడను కాను. 

కీరత్నలు 34:11 => పిలల్లారా, మీరు వచిచ్ నా మాట వినుడి. యెహోవాయందలి భయభకుత్లు మీకు 

నేరెప్దను. 
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కీరత్నలు 90:12 => మాకు జాఞ్నహృదయము కలుగునటుల్గా చేయుము మా దినములు లెకిక్ంచుటకు 

మాకు నేరుప్ము. 

సామెతలు 1:4 => జాఞ్నము లేనివారికి బుదిధ్ కలిగించుటకును యౌవనులకు తెలివియు వివేచనయు 

పుటిట్ంచుటకును తగిన సామెతలు. 

సామెతలు 1:33 => నా ఉపదేశము నంగీకరించువాడు సురకిష్తముగా నివసించును వాడు కీడు 

వచుచ్ననన్ భయము లేక నెమమ్దిగా నుండును. 

సామెతలు 3:13 => జాఞ్నము సంపాదించినవాడు ధనుయ్డు వివేచన కలిగిన నరుడు ధనుయ్డు. 

సామెతలు 4:1 => కుమారులారా, తండిర్ యుపదేశము వినుడి మీరు వివేకము నొందునటుల్ 

ఆలకించుడి 

సామెతలు 5:7 => కుమారులారా, నా మాట ఆలకింపుడి నేను చెపుప్ ఉపదేశమునుండి తొలగకుడి. 

సామెతలు 7:24 => నా కుమారులారా, చెవియొగుగ్డి నా నోటి మాటల నాలకింపుడి 

సామెతలు 12:1 => శిక్షను పేర్మించువాడు జాఞ్నమును పేర్మించువాడు గదిద్ంపును 

అసహియ్ంచుకొనువాడు పశుపార్యుడు 

యెషయా 48:12 => యాకోబూ, నేను పిలిచిన ఇశార్యేలూ, నాకు చెవియొగిగ్ వినుము. నేనే 

ఆయనను నేను మొదటివాడను కడపటివాడను 

యెషయా 55:2 => ఆహారము కానిదానికొరకు మీరేల రూకలిచెచ్దరు? సంతుషిట్ కలుగజేయని 

దానికొరకు మీ కషాట్రిజ్తమును ఎందుకు వయ్యపరచెదరు? నా మాట జాగర్తత్గా ఆలకించి మంచి 

పదారథ్ము భుజించుడి మీ పార్ణము సారమైనదానియందు సుఖింపనియుయ్డి.  

మతత్యి 5:3 => ఆతమ్ విషయమై దీనులైనవారు ధనుయ్లు; పరలోకరాజయ్ము వారిది. 

మారుక్ 4:3 => వినుడి; ఇదిగో వితుత్వాడు వితుత్టకు బయలువెళె ల్ను. 

లూకా 7:35 => అయినను జాఞ్నము జాఞ్నమని దాని సంబంధులందరినిబటిట్ తీరుప్పొందుననెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:14 => అయితే పేతురు ఆ పదునొకరితో కూడ లేచి నిలిచి బిగగ్రగా 

వారితో ఇటల్నెను యూదయ మనుషుయ్లారా, యెరూషలేములో కాపురమునన్ సమసత్జనులారా, యిది 

మీకు తెలియుగాక, చెవియొగిగ్ నా మాటలు వినుడి 
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యాకోబు 1:19 => నా పిర్య సహోదరులారా, మీరీసంగతి ఎరుగుదురు గనుక పర్తి మనుషుయ్డు 

వినుటకు వేగిరపడువాడును, మాటలాడుటకు నిదానించువాడును, కోపించుటకు నిదా నించువాడునై 

యుండవలెను. 

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

విశావ్సమందు భాగయ్వంతులుగాను, తనున్ పేర్మించువారికి తాను వాగాద్నము చేసిన రాజయ్మునకు 

వారసులుగాను ఉండుటకు దేవుడేరప్రచుకొనలేదా? 

1 యోహాను 2:5 => ఆయన వాకయ్ము ఎవడు గైకొనునో వానిలో దేవుని పేర్మ నిజముగా 

పరిపూరణ్మాయెను; 

వచనము 36 

ననున్ కనుగొననివాడు తనకే హాని చేసికొనును నాయందు అసహయ్పడువారందరు మరణమును 

సేన్హించుదురు. 

సామెతలు 1:2 => జాఞ్నమును ఉపదేశమును అభయ్సించుటకును వివేక సలాల్పములను 

గర్హించుటకును  

సామెతలు 1:3 => నీతి నాయ్య యథారథ్తల ననుసరించుటయందు బుదిధ్ కుశలత ఇచుచ్ ఉపదేశము 

నొందుటకును 

సామెతలు 1:8 => నా కుమారుడా, నీ తండిర్ ఉపదేశము ఆలకింపుము నీ తలిల్ చెపుప్ బోధను 

తోర్సివేయకుము. 

సామెతలు 4:1 => కుమారులారా, తండిర్ యుపదేశము వినుడి మీరు వివేకము నొందునటుల్ 

ఆలకించుడి 

సామెతలు 5:1 => నా కుమారుడా, నా జాఞ్నోపదేశము ఆలకింపుము వివేకముగల నా బోధకు చెవి 

యొగుగ్ము 
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యెషయా 55:1 => దపిప్గొనినవారలారా, నీళల్యొదద్కు రండి రూకలు లేనివారలారా, మీరు వచిచ్ 

కొని భోజనము చేయుడి. రండి, రూకలు లేకపోయినను ఏమియు నియయ్కయే దార్కాష్రసమును పాలను 

కొనుడి.  

యెషయా 55:2 => ఆహారము కానిదానికొరకు మీరేల రూకలిచెచ్దరు? సంతుషిట్ కలుగజేయని 

దానికొరకు మీ కషాట్రిజ్తమును ఎందుకు వయ్యపరచెదరు? నా మాట జాగర్తత్గా ఆలకించి మంచి 

పదారథ్ము భుజించుడి మీ పార్ణము సారమైనదానియందు సుఖింపనియుయ్డి.  

యెషయా 55:3 => చెవియొగిగ్ నాయొదద్కు రండి మీరు వినినయెడల మీరు బర్దుకుదురు నేను మీతో 

నితయ్నిబంధన చేసెదను దావీదునకు చూపిన శాశవ్తకృపను మీకు చూపుదును.  

రోమీయులకు 10:16 => అయినను అందరు సువారత్కు లోబడలేదు పర్భువా, మేము తెలియజేసిన 

సమాచారమెవడు నమెమ్ను అని యెషయా చెపుప్చునాన్డు గదా? 

రోమీయులకు 10:17 => కాగా వినుటవలన విశావ్సము కలుగును; వినుట కీర్సుత్ను గూరిచ్న 

మాటవలన కలుగును. 

సామెతలు 1:21 => గొపప్ సందడిగల సథ్లములలో పర్కటన చేయుచునన్ది పురదావ్రములలోను 

పటట్ణములోను జాఞ్నము పర్చురించుచు తెలియజేయుచునన్ది  

కీరత్నలు 81:11 => అయినను నా పర్జలు నా మాట ఆలకింపకపోయిరి ఇశార్యేలీయులు నా మాట 

వినకపోయిరి. 

కీరత్నలు 81:12 => కాబటిట్ వారు తమ సవ్కీయాలోచనలనుబటిట్ నడుచుకొనునటుల్ వారి 

హృదయకాఠినయ్మునకు నేను వారినపప్గించితిని. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:35 => అధికారినిగాను తీరప్రినిగాను నినున్ నియమించినవాడెవడని 

వారు నిరాకరించిన యీ మోషేను అతనికి పొదలో కనబడిన దేవదూత దావ్రా దేవుడు అధికారినిగాను 

విమోచకునిగాను నియమించి పంపెను 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:36 => ఇతడు ఐగుపుత్లోను ఎఱఱ్సముదర్ములోను నలువది ఏండుల్ 

అరణయ్ములోను మహతాక్రయ్ములను సూచక కిర్యలను చేసి వారిని తోడుకొని వచెచ్ను. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:37 => నావంటి యొక పర్వకత్ను దేవుడు మీ సహోదరులలో మీకు 

పుటిట్ంచును అని ఇశార్యేలీయులతో చెపిప్న మోషే యితడే. 

హెబీర్యులకు 12:25 => మీకు బుదిధ్ చెపుప్చునన్వానిని నిరాకరింపకుండునటుల్ చూచుకొనుడి. వారు 

భూమిమీదనుండి బుదిధ్చెపిప్న వానిని నిరాకరించినపుప్డు తపిప్ంచుకొనకపోయినయెడల, 

పరలోకమునుండి బుదిధ్చెపుప్చునన్ వానిని విసరిజ్ంచు మనము తపిప్ంచుకొనకపోవుట మరి 

నిశచ్యముగదా. 

నెహెమాయ్ 8:13 => రెండవ దినమందు జనులందరి పెదద్లలో పర్ధానులైన వారును యాజకులును 

లేవీయులును ధరమ్శాసత్రగర్ంథపు మాటలు వినవలెనని శాసిత్యైన ఎజార్యొదద్కు కూడి వచిచ్రి. 

సామెతలు 7:24 => నా కుమారులారా, చెవియొగుగ్డి నా నోటి మాటల నాలకింపుడి 

సామెతలు 15:32 => శిక్షనొంద నొలల్నివాడు తన పార్ణమును తృణీకరించును గదిద్ంపును 

వినువాడు వివేకియగును. 

సామెతలు 22:17 => చెవి యొగిగ్ జాఞ్నుల ఉపదేశము ఆలకింపుము నేను కలుగజేయు తెలివిని 

పొందుటకు మనసుస్నిముమ్. 

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

పరిశోధించుచునాన్రు, అవే ననున్గూరిచ్ సాక్షయ్మిచుచ్చునన్వి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:28 => అతడు తిరిగి వెళుల్చు, తన రథముమీద కూరుచ్ండి పర్వకత్యైన 

యెషయా గర్ంథము చదువుచుండెను.  
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వచనము 1 

జాఞ్నము నివాసమును కటుట్కొని దానికి ఏడు సత్ంభములు చెకుక్కొనినది 

సామెతలు 1:21 => గొపప్ సందడిగల సథ్లములలో పర్కటన చేయుచునన్ది పురదావ్రములలోను 

పటట్ణములోను జాఞ్నము పర్చురించుచు తెలియజేయుచునన్ది  

సామెతలు 2:3 => తెలివికై మొఱఱ్పెటిట్నయెడల వివేచనకై మనవిచేసినయెడల 

సామెతలు 2:4 => వెండిని వెదకినటుల్ దాని వెదకినయెడల దాచబడిన ధనమును వెదకినటుల్ దాని 

వెదకినయెడల 

కీరత్నలు 27:4 => యెహోవాయొదద్ ఒకక్ వరము అడిగితిని దానిని నేను వెదకుచునాన్ను. యెహోవా 

పర్సనన్తను చూచుటకును ఆయన ఆలయములో ధాయ్నించుటకును నా జీవితకాలమంతయు నేను 

యెహోవా మందిరములో నివసింప గోరుచునాన్ను.  

కీరత్నలు 84:10 => నీ ఆవరణములో ఒక దినము గడుపుట వెయియ్ దినములకంటె శేర్షఠ్ము. 

భకిత్హీనుల గుడారములలో నివసించుటకంటె నా దేవుని మందిర దావ్రమునొదద్ నుండుట నాకిషట్ము.  

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

వరిధ్లుల్దురు. 

మతత్యి 7:24 => కాబటిట్ యీ నా మాటలు విని వాటిచొపుప్న చేయు పర్తివాడును బండమీద తన 

యిలుల్ కటుట్కొనిన బుదిధ్మంతుని పోలియుండును. 

లూకా 1:6 => వీరిదద్రు పర్భువు యొకక్ సకలమైన ఆజఞ్ల చొపుప్నను నాయ్యవిధుల చొపుప్నను 

నిరపరాధులుగా నడుచుకొనుచు దేవుని దృషిట్కి నీతిమంతులై యుండిరి. 

లూకా 10:39 => ఆమెకు మరియ అను సహోదరియుండెను. ఈమె యేసు పాదములయొదద్ 

కూరుచ్ండి ఆయన బోధ వినుచుండెను. 

లూకా 11:28 => ఆయన అవునుగాని దేవుని వాకయ్ము విని దానిని గైకొనువారు మరి ధనుయ్లని 

చెపెప్ను. 
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యోహాను 8:31 => కాబటిట్ యేసు, తనను నమిమ్న యూదులతో మీరు నా వాకయ్మందు 

నిలిచినవారైతే నిజముగా నాకు శిషుయ్లైయుండి సతయ్మును గర్హించెదరు; 

యోహాను 8:32 => అపుప్డు సతయ్ము మిముమ్ను సవ్తంతుర్లనుగా చేయునని చెపప్గా 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:42 => వీరు అపొసత్లుల బోధయందును సహవాసమందును, రొటెట్ 

విరుచుటయందును పార్రథ్న చేయుటయందును ఎడతెగక యుండిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 17:11 => వీరు థెసస్లొనీకలో ఉనన్ వారికంటె ఘనులైయుండిరి గనుక 

ఆసకిత్తో వాకయ్మును అంగీకరించి, పౌలును సీలయును చెపిప్న సంగతులు ఆలాగునన్వో లేవో అని 

పర్తిదినమును లేఖనములు పరిశోధించుచు వచిచ్రి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 17:12 => అందుచేత వారిలో అనేకులును, ఘనతగల గీర్సుదేశసుథ్లైన 

సతరీలలోను పురుషులలోను చాలమందియు విశవ్సించిరి. 

యాకోబు 1:22 => మీరు వినువారు మాతర్మైయుండి మిముమ్ను మీరు మోసపుచుచ్కొనకుండ, 

వాకయ్పర్కారము పర్వరిత్ంచువారునై యుండుడి. 

యాకోబు 1:23 => ఎవడైనను వాకయ్మును వినువాడైయుండి దానిపర్కారము పర్వరిత్ంపనివాడైతే, 

వాడు అదద్ములో తన సహజ ముఖమును చూచుకొను మనుషుయ్ని పోలియునాన్డు. 

యాకోబు 1:24 => వాడు తనున్ చూచుకొని అవతలికి పోయి తానెటిట్వాడో వెంటనే 

మరచిపోవునుగదా 

యాకోబు 1:25 => అయితే సావ్తంతర్య్మునిచుచ్ సంపూరణ్మైన నియమములో తేరిచూచి నిలుకడగా 

ఉండువాడెవడో వాడు విని మరచువాడు కాక, కిర్యను చేయువాడైయుండి తన కిర్యలో ధనుయ్డగును. 

నిరగ్మకాండము 38:8 => అతడు పర్తయ్క్షపు గుడారముయొకక్ దావ్రమున సేవింపవచిచ్న 

సేవకురాండర్ అదద్ములతో ఇతత్డి గంగాళమును దాని ఇతత్డి పీటను చేసెను. 

1 రాజులు 10:8 => నీ జనులు భాగయ్వంతులు, నీ ముందర ఎలల్పుప్డును నిలిచి నీ 

జాఞ్నవచనములను వినుచుండు నీ సేవకులును భాగయ్వంతులు 
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2 రాజులు 4:38 => ఎలీషా గిలాగ్లునకు తిరిగిరాగా ఆ దేశమందు కాష్మము కలిగియుండెను. 

పర్వకత్ల శిషుయ్లు అతని సమక్షమునందు కూరుచ్ండియుండగా అతడు తన పనివానిని పిలిచి 

పెదద్కుండ పొయిమీద పెటిట్ పర్వకత్ల శిషుయ్లకు కూరవంట చేయుమని సెలవిచెచ్ను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 9:7 => నీ సేవకుల భాగయ్ము మంచిది, ఎలల్పుప్డును నీ సముఖమున నిలిచి నీ 

జాఞ్నసంభాషణ వినుచుండు నీ సేవకులైన వీరి భాగయ్ము మంచిది. 

నెహెమాయ్ 8:13 => రెండవ దినమందు జనులందరి పెదద్లలో పర్ధానులైన వారును యాజకులును 

లేవీయులును ధరమ్శాసత్రగర్ంథపు మాటలు వినవలెనని శాసిత్యైన ఎజార్యొదద్కు కూడి వచిచ్రి. 

నెహెమాయ్ 12:44 => ఆ కాలమందు పదారథ్ములకును పర్తిషాఠ్రప్ణలకును పర్థమ ఫలములకును 

పదియవవంతుల సంబంధమైన వాటికిని ఏరప్డిన గదులమీద కొందరు నియమింపబడిరి, వారు 

యాజకుల కొరకును లేవీయులకొరకును ధరమ్శాసాత్ర్నుసారముగా నిరణ్యింపబడిన భాగములను 

పటట్ణముల పొలములనుండి సమకూరుచ్టకు నియమింపబడిరి; సేవ చేయుటకు నియమింపబడిన 

యాజకులనుబటిట్యు, లేవీయులనుబటిట్యు యూదులు సంతోషించిరి. 

కీరత్నలు 25:5 => ననున్ నీ సతయ్ము ననుసరింపజేసి నాకు ఉపదేశము చేయుము. నీవే నా 

రక్షణకరత్వైన దేవుడవు దినమెలల్ నీకొరకు కనిపెటుట్చునాన్ను.  

సామెతలు 13:4 => సోమరి ఆశపడును గాని వాని పార్ణమునకేమియు దొరకదు శర్దధ్గలవారి 

పార్ణము పుషిట్గా నుండును. 

సామెతలు 19:20 => నీవు ముందుకు జాఞ్నివగుటకై ఆలోచన విని ఉపదేశము అంగీకరించుము. 

సామెతలు 22:17 => చెవి యొగిగ్ జాఞ్నుల ఉపదేశము ఆలకింపుము నేను కలుగజేయు తెలివిని 

పొందుటకు మనసుస్నిముమ్. 

పరమగీతము 1:8 => నారీమణీ, సుందరీ, అది నీకు తెలియకపోయెనా? మందల 

యడుగుజాడలనుబటిట్ నీవు పొముమ్ మందకాపరుల గుడారములయొదద్ నీ మేకపిలల్లను మేపుము. 

పరమగీతము 3:2 => నేనిపుప్డే లేచెదను పటట్ణము వెంబడిపోయి వెదకుదును సంతవీధులలోను 

రాజవీధులలోను తిరుగుదును నా పార్ణపిర్యుని వెదకుదును అని నేననుకొంటిని. నేను వెదకినను 

అతడు కనబడలేదు. 
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లూకా 8:40 => అంతట ఇదిగో సమాజమందిరపు అధికారియైన యాయీరు అను ఒకడు వచిచ్ 

యేసు పాదములమీద పడి 

యోహాను 1:38 => యేసు వెనుకకు తిరిగి, వారు తనున్ వెంబడించుట చూచి మీరేమి 

వెదకుచునాన్రని వారినడుగగా వారు రబీబ్, నీవు ఎకక్డ కాపురమునాన్వని ఆయనను అడిగిరి. రబిబ్ 

యను మాటకు బోధకుడని అరథ్ము.  

యోహాను 5:3 => ఆ యా సమయములకు దేవదూత కోనేటిలో దిగి నీళుల్ కదలించుట కలదు. నీరు 

కదలింపబడిన పిమమ్ట, మొదట ఎవడు దిగునో వాడు ఎటిట్ వాయ్ధిగలవాడైనను బాగు పడును,  

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

పరిశోధించుచునాన్రు, అవే ననున్గూరిచ్ సాక్షయ్మిచుచ్చునన్వి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:28 => అతడు తిరిగి వెళుల్చు, తన రథముమీద కూరుచ్ండి పర్వకత్యైన 

యెషయా గర్ంథము చదువుచుండెను.  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 17:17 => కాబటిట్ సమాజమందిరములలో యూదులతోను, భకిత్పరులైన 

వారితోను పర్తిదినమున సంతవీధిలో తనున్ కలిసికొను వారితోను తరిక్ంచుచు వచెచ్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 19:9 => అయితే కొందరు కఠినపరచబడినవారై యొపుప్కొనక, 

జనసమూహము ఎదుట ఈ మారగ్మును దూషించుచునన్ందున అతడు వారిని విడిచి, శిషుయ్లను 

పర్తేయ్కపరచుకొని పర్తిదినము తురనున్ అను ఒకని పాటశాలలో తరిక్ంచుచు వచెచ్ను 

పర్కటన 1:3 => సమయము సమీపించినది గనుక ఈ పర్వచనవాకయ్ములు చదువువాడును, వాటిని 

విని యిందులో వార్యబడిన సంగతులను గైకొనువారును ధనుయ్లు.  

వచనము 2 

పశువులను వధించి దార్కాష్రసమును కలిపియునన్ది భోజనపదారథ్ములను సిదధ్పరచియునన్ది 

సామెతలు 1:33 => నా ఉపదేశము నంగీకరించువాడు సురకిష్తముగా నివసించును వాడు కీడు 

వచుచ్ననన్ భయము లేక నెమమ్దిగా నుండును. 

సామెతలు 3:13 => జాఞ్నము సంపాదించినవాడు ధనుయ్డు వివేచన కలిగిన నరుడు ధనుయ్డు. 
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సామెతలు 3:14 => వెండి సంపాదించుటకంటె జాఞ్నము సంపాదించుట మేలు అపరంజి 

సంపాదించుటకంటె జాఞ్నలాభము నొందుట మేలు. 

సామెతలు 3:15 => పగడములకంటె అది పిర్యమైనది నీ యిషట్వసుత్వులనిన్యు దానితో 

సమానములు కావు. 

సామెతలు 3:16 => దాని కుడిచేతిలో దీరాఘ్యువును దాని యెడమచేతిలో ధనఘనతలును ఉనన్వి. 

సామెతలు 3:17 => దాని మారగ్ములు రమయ్మారగ్ములు దాని తోర్వలనిన్యు కేష్మకరములు. 

సామెతలు 3:18 => దాని నవలంబించువారికి అది జీవవృక్షము దాని పటుట్కొనువారందరు 

ధనుయ్లు. 

యోహాను 3 :16 => దేవుడు లోకమును ఎంతో పేర్మించెను . కాగా ఆయన తన 

అదివ్తీయకుమారునిగా పుటిట్న వానియందు విశావ్సముంచు పర్తివాడును నశింపక నితయ్జీవము 

పొందునటుల్ ఆయనను అనుగర్హించెను. 

యోహాను 3:36 => కుమారునియందు విశావ్సముంచువాడే నితయ్జీవము గలవాడు, కుమారునికి 

విధేయుడు కానివాడు జీవము చూడడు గాని దేవుని ఉగర్త వానిమీద నిలిచియుండును. 

యోహాను 14:6 => యేసు నేనే మారగ్మును, సతయ్మును, జీవమును; నా దావ్రానే తపప్ యెవడును 

తండిర్యొదద్కు రాడు. 

ఫిలిపీప్యులకు 3:8 => నిశచ్యముగా నా పర్భువైన యేసుకీర్సుత్నుగూరిచ్న అతిశేర్షఠ్మైన జాఞ్నము 

నిమితత్మై సమసత్మును నషట్ముగా ఎంచుకొనుచునాన్ను. 

కొలొసస్యులకు 3:3 => ఏలయనగా మీరు మృతిపొందితిరి, మీ జీవము కీర్సుత్తో కూడ 

దేవునియందు దాచబడియునన్ది. 

1 యోహాను 5:11 => దేవుని కుమారుని అంగీకరించువాడు జీవము గలవాడు; దేవుని కుమారుని 

అంగీకరింపనివాడు జీవము లేనివాడే. 

1 యోహాను 5:12 => దేవుని కుమారుని నామమందు విశావ్సముంచు మీరు నితయ్జీవము గలవారని 

తెలిసికొనునటుల్ నేను ఈ సంగతులను మీకు వార్యుచునాన్ను. 
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సామెతలు 12:2 => సతుప్రుషునికి యెహోవా కటాక్షము చూపును దురాలోచనలు గలవాడు 

నేరసుథ్డని ఆయన తీరుప్ తీరుచ్ను. 

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

జగతుత్ పునాది వేయబడక మునుపే, పేర్మచేత ఆయన కీర్సుత్లో మనలను ఏరప్రచుకొనెను. 

ఆదికాండము 6:8 => అయితే నోవహు యెహోవా దృషిట్యందు కృప పొందినవాడాయెను. 

సామెతలు 12:28 => నీతిమారగ్మునందు జీవము కలదు దాని తోర్వలో మరణమే లేదు. 

సామెతలు 14:9 => మూఢులు చేయు అపరాధపరిహారారథ్బలి వారిని అపహాసయ్ము చేయును 

యథారథ్వంతులు ఒకరియందు ఒకరు దయచూపుదురు. 

సామెతలు 16:20 => ఉపదేశమునకు చెవి యొగుగ్వాడు మేలునొందును యెహోవాను 

ఆశర్యించువాడు ధనుయ్డు. 

సామెతలు 18:22 => భారయ్ దొరికినవానికి మేలు దొరికెను అటిట్వాడు యెహోవావలన అనుగర్హము 

పొందినవాడు. 

సామెతలు 19:8 => బుదిధ్ సంపాదించుకొనువాడు తన పార్ణమునకు ఉపకారి వివేచనను లక్షయ్ము 

చేయువాడు మేలుపొందును. 

సామెతలు 19:20 => నీవు ముందుకు జాఞ్నివగుటకై ఆలోచన విని ఉపదేశము అంగీకరించుము. 

పర్సంగి 7:12 => జాఞ్నము ఆశర్యాసప్దము, దర్వయ్ము ఆశర్యాసప్దము; అయితే జాఞ్నము దాని 

పొందిన వారి పార్ణమును రకిష్ంచును; ఇదే జాఞ్నమువలన కలుగు లాభము. 

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

రక్షణ పొందవలెనని నేను వారికొరకు సమసత్ము ఓరుచ్కొనుచునాన్ను. 

1 పేతురు 3:10 => జీవమును పేర్మించి మంచి దినములు చూడగోరు వాడు చెడ డ్దాని పలుకకుండ 

తన నాలుకను, కపటపు మాటలు చెపప్కుండ తన పెదవులను కాచుకొనవలెను. 

వచనము 3 

తన పనికతెత్లచేత జనులను పిలువనంపినది పటట్ణమందలి మెటట్లమీద అది నిలిచి 
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సామెతలు 1:31 => కాబటిట్ వారు తమ పర్వరత్నకు తగిన ఫలము ననుభవించెదరు తమకు 

వెకక్సమగువరకు తమ ఆలోచనలను అనుసరించెదరు 

సామెతలు 20:2 => రాజువలని భయము సింహగరజ్న వంటిది రాజునకు కోర్ధము పుటిట్ంచువారు 

తమకు పార్ణమోసము తెచుచ్కొందురు 

యోహాను 3:19 => ఆ తీరుప్ ఇదే; వెలుగు లోకములోనికి వచెచ్ను గాని తమ కిర్యలు చెడ డ్వైనందున 

మనుషుయ్లు వెలుగును పేర్మింపక చీకటినే పేర్మించిరి. 

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

దుష కిర్యలుగా కనబడకుండునటుల్ వెలుగునొదద్కు రాడు. 

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

వాకయ్ము మొదట మీకు చెపుప్ట ఆవశయ్కమే; అయినను మీరు దానిని తోర్సివేసి, మిముమ్ను మీరే 

నితయ్జీవమునకు అపాతుర్లుగా ఎంచుకొనుచునాన్రు గనుక ఇదిగో మేము అనయ్జనుల యొదద్కు 

వెళుల్చునాన్ము 

హెబీర్యులకు 2:3 => ఇంత గొపప్ రక్షణను మనము నిరల్క్షయ్ము చేసినయెడల ఏలాగు 

తపిప్ంచుకొందుము? అటిట్ రక్షణ పర్భువు భోధించుటచేత ఆరంభమై, 

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

పరిశుదధ్పరచబడుటకు సాధనమైన నిబంధన రకత్మును అపవితర్మైనదిగా ఎంచి, కృపకు మూలమగు 

ఆతమ్ను తిరసక్రించినవాడు ఎంత ఎకుక్వైన దండనకు పాతుర్డుగా ఎంచబడునని మీకు తోచును? 

సామెతలు 5:11 => తుదకు నీ మాంసమును నీ శరీరమును కీష్ణించినపుప్డు 

సామెతలు 5:12 => అయోయ్, ఉపదేశము నేనెటుల్ తోర్సివేసితిని? నా హృదయము గదిద్ంపు నెటుల్ 

తృణీకరించెను? 

సామెతలు 5:22 => దుషు ట్ని దోషములు వానిని చికుక్లబెటుట్ను వాడు తన పాపపాశములవలన 

బంధింపబడును. 

సామెతలు 5:23 => శిక్ష లేకయే అటిట్వాడు నాశనమగును అతిమూరు ఖ్డై వాడు తోర్వ తపిప్పోవును. 
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యెహెజేక్లు 18:31 => మీరు జరిగించిన అకర్మ కిర్యలనిన్టిని విడిచి నూతన హృదయమును 

నూతన బుదిద్యు తెచుచ్కొనుడి. ఇశార్యేలీయులారా, మీరెందుకు మరణమునొందుదురు? ఇదే 

పర్భువగు యెహోవా వాకుక్. 

యెహెజేక్లు 33:11 => కాగా వారితో ఇటల్నుము నా జీవముతోడు దురామ్రుగ్డు మరణము 

నొందుటవలన నాకు సంతోషము లేదు; దురామ్రుగ్డు తన దురామ్రగ్తనుండి మరలి బర్దుకుటవలన 

నాకు సంతోషము కలుగును. కాబటిట్ ఇశార్యేలీయులారా, మనసుస్ తిర్పుప్కొనుడి, మీ దురామ్రగ్తనుండి 

మరలి మనసుస్ తిర్పుప్కొనుడి, మీరెందుకు మరణము నొందుదురు? ఇదే పర్భువగు యెహోవా వాకుక్.  

యోహాను 15:23 => ననున్ దేవ్షించువాడు నా తండిర్నికూడ దేవ్షించుచునాన్డు. 

యోహాను 15:24 => ఎవడును చేయని కిర్యలు నేను వారిమధయ్ చేయకుండినయెడల వారికి 

పాపము లేకపోవును; ఇపుప్డైతే వారు ననున్ను నా తండిర్ని చూచి దేవ్షించియునాన్రు. 

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

పర్భువు వచుచ్చునాన్డు  

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

ననున్ దేవ్షించువారి విషయములో మూడు నాలుగు తరముల వరకు, తండుర్ల దోషమును 

కుమారులమీదికి రపిప్ంచుచు 

సంఖాయ్కాండము 16:38 => పాపముచేసి తమ పార్ణములకు ముపుప్తెచుచ్కొనిన వీరి ధూపారుత్లను 

తీసికొని బలిపీఠమునకు కపుప్గా వెడలప్యిన రేకులను చేయవలెను. వారు యెహోవా సనిన్ధికి వాటిని 

తెచిచ్నందున అవి పర్తిషిఠ్తమైనవి; అవి ఇశార్యేలీయులకు ఆనవాలుగా ఉండును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 30:19 => నేడు జీవమును మరణమును, ఆశీరావ్దమును శాపమును నేను 

నీ యెదుటను ఉంచి, భూమాయ్కాశములను మీమీద సాకుష్లుగా పిలుచుచునాన్ను. 

యోబు 35:6 => నీవు పాపముచేసినను ఆయనకు నీవేమైన చేసితివా? నీ అతికర్మములు 

విసత్రించినను ఆయనకు నీవేమైన చేసితివా? 

కీరత్నలు 18:39 => యుదధ్మునకు నీవు ననున్ బలము ధరింపజేసితివి నా మీదికి లేచినవారిని నా 

కిర్ంద అణచివేసితివి 

Page  of 642 2507



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   !"త$

కీరత్నలు 50:17 => దిదుద్బాటు నీకు అసహయ్ముగదా నీవు నా మాటలను నీ వెనుకకు తోర్సివేసెదవు. 

సామెతలు 1:32 => జాఞ్నము లేనివారు దేవుని విసరిజ్ంచి నాశనమగుదురు. బుదిధ్హీనులు కేష్మము 

కలిగినదని మైమరచి నిరూమ్లమగుదురు.  

సామెతలు 6:32 => జారతవ్ము జరిగించువాడు కేవలము బుదిధ్శూనుయ్డు ఆ కారయ్ము చేయువాడు 

సవ్నాశనమును కోరువాడే 

సామెతలు 11:19 => యథారథ్మైన నీతి జీవదాయకము దుషట్కిర్యలు విడువక చేయువాడు తన 

మరణమునకే చేయును 

సామెతలు 13:24 => బెతత్ము వాడనివాడు తన కుమారునికి విరోధి కుమారుని పేర్మించువాడు 

వానిని శికిష్ంచును. 

సామెతలు 19:8 => బుదిధ్ సంపాదించుకొనువాడు తన పార్ణమునకు ఉపకారి వివేచనను లక్షయ్ము 

చేయువాడు మేలుపొందును. 

సామెతలు 21:6 => అబదధ్ములాడి ధనము సంపాదించుకొనుట ఊపిరితో సాటి, దానిని కోరువారు 

మరణమును కోరుకొందురు. 

సామెతలు 29:24 => దొంగతో పాలుకూడువాడు తనకుతానే పగవాడు అటిట్వాడు ఒటుట్ పెటిట్నను 

సంగతి చెపప్డు. 

యిరిమ్యా 25:7 => అయితే మీకు బాధ కలుగుటకై మీచేతుల పనులవలన నాకు కోపము పుటిట్ంచి 

మీరు నా మాట ఆలకింపకపోతిరని యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డు. 

యిరిమ్యా 27:13 => బబులోను రాజునకు దాసులుకానొలల్ని జనులవిషయమై యెహోవా ఆజఞ్ 

ఇచిచ్నటుల్ ఖడగ్ముచేతనైనను కాష్మముచేతనైనను తెగులుచేతనైనను నీవును నీ పర్జలును చావనేల? 

యిరిమ్యా 44:7 => కాబటిట్ ఇశార్యేలు దేవుడును సైనయ్ములకధిపతియునగు యెహోవా ఈలాగు 

అజఞ్ ఇచుచ్చునాన్డు ఏమియు శేషములేకుండ సతరీ పురుషులును శిశువులును చంటిబిడ డ్లును యూదా 

మధయ్నుండకుండ నిరూమ్లము చేయబడునటుల్గా మీరేల ఈ గొపప్ తపిప్దమును మీకు విరోధముగా 

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

చేసికొనుచునాన్వు. 

హబకూక్కు 2:10 => నీవు చాలమంది జనములను నాశనము చేయుచు నీమీద నీవే నేరసాథ్పన 

చేసియునాన్వు, నీ దురాలోచనవలన నీ యింటివారికి అవమానము తెచిచ్యునాన్వు. 

యోహాను 7:7 => లోకము మిముమ్ను దేవ్షింపనేరదు గాని, దాని కిర్యలు చెడ డ్వని నేను 

దానినిగూరిచ్ సాక్షయ్మిచుచ్చునాన్ను గనుక అది ననున్ దేవ్షించుచునన్ది. 

యోహాను 8:24 => కాగా మీ పాపములలోనే యుండి మీరు చనిపోవుదురని మీతో చెపిప్తిని. నేను 

ఆయననని మీరు విశవ్సించనియెడల మీరు మీ పాపములోనే యుండి చనిపోవుదురని వారితో 

చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 16:28 => అపుప్డు పౌలు నీవు ఏ హానియు చేసికొనవదుద్, మేమందరము 

ఇకక్డనే యునాన్మని బిగగ్రగా చెపెప్ను. 

రోమీయులకు 1:30 => కొండెగాండుర్ను అపవాదకులును, దేవదేవ్షులును, హింసకులును, 

అహంకారులును, బింకములాడువారును, చెడ డ్వాటిని కలిప్ంచువారును, తలిదండుర్లకవిధేయులును, 

అవివేకులును 

వచనము 4 

జాఞ్నము లేనివాడా, ఇకక్డికి రమమ్ని పర్కటించుచునన్ది. తెలివి లేనివారితో అది ఇటల్నుచునన్ది 

మతత్యి 16:18 => మరియు నీవు పేతురువు? ఈ బండమీద నా సంఘమును కటుట్దును, 

పాతాళలోక దావ్రములు దాని యెదుట నిలువనేరవని నేను నీతో చెపుప్చునాన్ను. 

1 కొరిందీయులకు 3:9 => మేము దేవుని జతపనివారమై యునాన్ము; మీరు దేవుని 

వయ్వసాయమును దేవుని గృహమునై యునాన్రు. 

1 కొరిందీయులకు 3:10 => దేవుడు నాకనుగర్హించిన కృపచొపుప్న నేను నేరప్రియైన 

శిలప్కారునివలె పునాది వేసితిని, మరియొకడు దాని మీద కటుట్చునాన్డు; పర్తివాడు దానిమీద ఏలాగు 

కటుట్చునాన్డో జాగర్తత్గా చూచుకొనవలెను. 
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1 కొరిందీయులకు 3:11 => వేయబడినది తపప్, మరియొక పునాది ఎవడును వేయనేరడు; ఈ 

పునాది యేసు కీర్సేత్. 

1 కొరిందీయులకు 3:12 => ఎవడైనను ఈ పునాదిమీద బంగారము, వెండి, వెలగల రాళుల్, కఱఱ్, 

గడిడ్, కొయయ్కాలు మొదలైనవాటితో కటిట్నయెడల, 

1 కొరిందీయులకు 3:13 => వాని వాని పని కనబడును, ఆ దినము దానిని తేటపరచును, అది 

అగిన్చేత బయలుపరచబడును. మరియు వాని వాని పని యెటిట్దో దానిని అగిన్యే పరీకిష్ంచును. 

1 కొరిందీయులకు 3:14 => పునాదిమీద ఒకడు కటిట్న పని నిలిచినయెడల వాడు జీతము 

పుచుచ్కొనును. 

1 కొరిందీయులకు 3:15 => ఒకని పని కాలిచ్వేయబడినయెడల వానికి నషట్ము కలుగును; అతడు 

తనమటుట్కు రకిష్ంపబడును గాని అగిన్లోనుండి తపిప్ంచుకొనన్టుట్ రకిష్ంపబడును. 

ఎఫెసీయులకు 2:20 => కీర్సుత్యేసే ముఖయ్మైన మూలరాయియై యుండగా అపొసత్లులును 

పర్వకత్లును వేసిన పునాదిమీద మీరు కటట్బడియునాన్రు. 

ఎఫెసీయులకు 2:21 => పర్తి కటట్డమును ఆయనలో చకక్గా అమరచ్బడి, పర్భువునందు 

పరిశుదధ్మైన దేవాలయమగుటకు వృదిధ్ పొందుచునన్ది. 

ఎఫెసీయులకు 2:22 => ఆయనలో మీరు కూడ ఆతమ్ మూలముగా దేవునికి నివాససథ్లమై 

యుండుటకు కటట్బడుచునాన్రు. 

1 తిమోతి 3:15 => అయినను నేను ఆలసయ్ము చేసినయెడల దేవుని మందిరములో, అనగా 

జీవముగల దేవుని సంఘములో, జనులేలాగు పర్వరిత్ంపవలెనో అది నీకు తెలియవలెనని యీ 

సంగతులను నీకు వార్యుచునాన్ను. ఆ సంఘము సతయ్మునకు ఆధారమునైయునన్ది 

హెబీర్యులకు 3:3 => పర్తి యిలుల్ను ఎవడైన ఒకనిచేత కటట్బడును; సమసత్మును కటిట్నవాడు 

దేవుడే. ఇంటికంటె దానిని కటిట్న వాడెకుక్వ ఘనతపొందినటుట్,  

హెబీర్యులకు 3:4 => ఈయన మోషేకంటె ఎకుక్వ మహిమకు అరు హ్డుగా ఎంచబడెను. 

హెబీర్యులకు 3:5 => ముందు చెపప్బోవు సంగతులకు సాకాష్య్రథ్ముగా మోషే పరిచారకుడైయుండి 

దేవుని యిలల్ంతటిలో నమమ్కముగా ఉండెను. 
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హెబీర్యులకు 3:6 => అయితే కీర్సుత్ కుమారుడైయుండి, ఆయన యింటిమీద నమమ్కముగా 

ఉనాన్డు; ధైరయ్మును నిరీక్షణవలని ఉతాస్హమును తుదమటుట్కు సిథ్రముగా చేపటిట్నయెడల మనమే 

ఆయన యిలుల్. 

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

బలులనరిప్ంచుటకు పరిశుదధ్ యాజకులుగా ఉండునటుల్, మీరును సజీవమైన రాళల్వలెనుండి ఆతమ్ 

సంబంధమైన మందిరముగా కటట్బడుచునాన్రు. 

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

మూలరాతిని సీయోనులొ సాథ్పించుచునాన్ను; ఆయనయందు విశావ్సముంచువాడు ఏమాతర్మును 

సిగుగ్పడడు అను మాట లేఖనమందు వార్యబడియునన్ది. 

1 రాజులు 7:2 => మరియు అతడు లెబానోను అరణయ్పు నగరును కటిట్ంచెను; దీని పొడుగు నూరు 

మూరలు, వెడలుప్ ఏబది మూరలు, ఎతుత్ ముపప్ది మూరలు; నాలుగు వరుసల దేవదారు 

సత్ంభములమీద దేవదారు దూలములు వేయబడెను. 

1 రాజులు 7:3 => మరియు నలువదియైదు సత్ంభములమీద పర్కక్ గదులపైన దేవదారు కఱఱ్లతో 

అది కపప్బడెను; ఆ సత్ంభములు వరుస వరుసకు పైగా పదునైదేసి చొపుప్న మూడు వరుసలు ఉండెను. 

1 రాజులు 7:6 => మరియు అతడు సత్ంభములుగల యొక మంటపమును కటిట్ంచెను; దాని పొడుగు 

ఏబది మూరలు, వెడలుప్ ముపప్ది మూరలు; ఒక మంటపమును వాటి యెదుట ఉండెను; 

సత్ంభములును లావుగల దూలములును వాటి యెదుట నుండెను. 

1 రాజులు 7:21 => ఈ సత్ంభములను అతడు పరిశుదధ్సథ్లపు మంటపములో ఎతిత్ంచెను; 

కుడిపారశ్వ్పు సత్ంభమును ఎతిత్ దానికి యాకీను అను పేరుపెటెట్ను, ఎడమపారశ్వ్పు సత్ంభమును ఎతిత్ 

దానికి బోయజు అను పేరు పెటెట్ను. 

గలతీయులకు 2:9 => సత్ంభములుగా ఎంచబడిన యాకోబు కేఫా యోహాను అనువారు నాకు 

అనుగర్హింపబడిన కృపను కనుగొని, మేము అనయ్జనులకును తాము సునన్తి పొందినవారికిని 

అపొసత్లులుగా ఉండవలెనని చెపిప్, తమతో పాలివారమనుటకు సూచనగా నాకును బరన్బాకును 

కుడిచేతిని ఇచిచ్రి. 
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పర్కటన 3:12 => జయించువానిని నా దేవుని ఆలయములో ఒక సత్ంభముగా చేసెదను; 

అందులోనుండి వాడు ఇకమీదట ఎనన్టికిని వెలుపలికి పోడు. మరియు నా దేవుని పేరును, 

పరలోకములో నా దేవునియొదద్నుండి దిగి వచుచ్చునన్ నూతనమైన యెరూషలేమను నా దేవుని 

పటట్ణపు పేరును, నా కొర్తత్ పేరును వాని మీద వార్సెదను. 

సామెతలు 8:1 => జాఞ్నము ఘోషించుచునన్ది వివేచన తన సవ్రమును వినిపించుచునన్ది 

సామెతలు 24:3 => జాఞ్నము వలన ఇలుల్ కటట్బడును వివేచన వలన అది సిథ్రపరచబడును. 

యెషయా 25:6 => ఈ పరవ్తముమీద సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా సమసత్జనముల 

నిమితత్ము కొర్వివ్నవాటితో విందుచేయును మడిడ్మీదనునన్ దార్కాష్రసముతో విందుచేయును 

మూలుగుగల కొర్వివ్నవాటితో విందుచేయును మడిడ్మీది నిరమ్లమైన దార్కాష్రసముతో విందుచేయును.  

జెఫనాయ్ 1:7 => పర్భువైన యెహోవా దినము సమీపమాయెను, ఆయన బలియొకటి 

సిదధ్పరచియునాన్డు, తాను పిలిచిన వారిని ఆయన పర్తిషిఠ్ంచియునాన్డు, యెహోవా సనిన్ ధిని 

మౌనముగా నుండుడి. 

మతత్యి 22:3 => ఆ పెండిల్విందుకు పిలువబడిన వారిని రపిప్ంచుటకు అతడు తన దాసులను 

పంపినపుప్డు వారు రానొలల్కపోయిరి. 

మతత్యి 22:4 => కాగా అతడు ఇదిగో నా విందు సిదధ్పరచియునాన్ను; ఎదుద్లును కొర్వివ్న 

పశువులును వధింపబడినవి; అంతయు సిదధ్ముగా ఉనన్ది; పెండిల్విందుకు రండని పిలువబడిన 

వారితో చెపుప్డని వేరే దాసులను పంపెను గాని 

లూకా 11:49 => అందుచేత దేవుని జాఞ్నము చెపిప్నదేమనగా నేను వారియొదద్కు పర్వకత్లను 

అపొసత్లులను పంపుదును. 

లూకా 14:16 => ఆయన అతనితో నిటల్నెను ఒక మనుషుయ్డు గొపప్ విందు చేయించి అనేకులను 

పిలిచెను. 

లూకా 14:17 => విందుకాలమందు అతడు ఇపుప్డు సిదధ్మైయునన్ది, రండని పిలువబడినవారితో 

చెపుప్టకు తన దాసుని పంపెను. 
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యోహాను 2:10 => పర్తివాడును మొదట మంచి దార్కాష్రసమును పోసి, జనులు మతుత్గా ఉనన్పుప్డు 

జబుబ్రసము పోయును; నీవైతే ఇదివరకును మంచి దార్కాష్రసము ఉంచుకొని యునాన్వని అతనితో 

చెపెప్ను. 

వచనము 5 

వచిచ్ నేను సిదధ్పరచిన ఆహారమును భుజించుడి నేను కలిపిన దార్కాష్రసమును పానము చేయుడి 

యెషయా 25:6 => ఈ పరవ్తముమీద సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా సమసత్జనముల 

నిమితత్ము కొర్వివ్నవాటితో విందుచేయును మడిడ్మీదనునన్ దార్కాష్రసముతో విందుచేయును 

మూలుగుగల కొర్వివ్నవాటితో విందుచేయును మడిడ్మీది నిరమ్లమైన దార్కాష్రసముతో విందుచేయును.  

మతత్యి 22:3 => ఆ పెండిల్విందుకు పిలువబడిన వారిని రపిప్ంచుటకు అతడు తన దాసులను 

పంపినపుప్డు వారు రానొలల్కపోయిరి. 

మతత్యి 22:4 => కాగా అతడు ఇదిగో నా విందు సిదధ్పరచియునాన్ను; ఎదుద్లును కొర్వివ్న 

పశువులును వధింపబడినవి; అంతయు సిదధ్ముగా ఉనన్ది; పెండిల్విందుకు రండని పిలువబడిన 

వారితో చెపుప్డని వేరే దాసులను పంపెను గాని 

మతత్యి 22:5 => వారు లక్షయ్ము చేయక, ఒకడు తన పొలమునకును మరియొకడు తన 

వరత్కమునకును వెళి ల్రి. 

మతత్యి 22:6 => తకిక్నవారు అతని దాసులను పటుట్కొని అవమానపరచి చంపిరి. 

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

పటట్ణము తగలబెటిట్ంచెను. 

మతత్యి 22:8 => అపుప్డతడు పెండిల్విందు సిదధ్ముగా ఉనన్ది గాని పిలువబడినవారు పాతుర్లు 

కారు. 

మతత్యి 22:9 => గనుక రాజమారగ్ములకు పోయి మీకు కనబడు వారినందరిని పెండిల్విందుకు 

పిలువుడని తన దాసులతో చెపెప్ను. 
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మతత్యి 22:10 => ఆ దాసులు రాజమారగ్ములకు పోయి చెడ డ్వారినేమి మంచివారినేమి తమకు 

కనబడినవారినందరిని పోగుచేసిరి గనుక విందుకు వచిచ్నవారితో ఆ పెండిల్శాల నిండెను. 

మతత్యి 22:11 => రాజు కూరుచ్నన్వారిని చూడ లోపలికి వచిచ్, అకక్డ పెండిల్వసత్రము 

ధరించుకొనని యొకని చూచి 

మతత్యి 22:12 => సేన్హితుడా, పెండిల్వసత్రము లేక ఇకక్డికేలాగు వచిచ్తివని అడుగగా వాడు 

మౌనియై యుండెను. 

మతత్యి 22:13 => అంతట రాజు వీని కాళుల్ చేతులు కటిట్ వెలుపటి చీకటిలోనికి తోర్సివేయుడి; 

అకక్డ ఏడుప్ను పండుల్ కొరుకుటయు ఉండునని పరిచారకులతో చెపెప్ను. 

మతత్యి 22:14 => కాగా పిలువబడినవారు అనేకులు, ఏరప్రచబడినవారు కొందరే అని చెపెప్ను. 

1 కొరిందీయులకు 5:7 => మీరు పులిపిండి లేనివారు గనుక కొర్తత్ముదద్ అవుటకై ఆ పాతదైన 

పులిపిండిని తీసిపారవేయుడి. ఇంతేకాక కీర్సుత్ అను మన పసాక్ పశువు వధింపబడెను 

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

పులిపిండితోనైనను కాకుండ, నిషాక్పటయ్మును సతయ్మునను పులియని రొటెట్తో పండుగ ఆచరింతము. 

ఆదికాండము 43:16 => యోసేపు వారితో నునన్ బెనాయ్మీనును చూచి తన గృహనిరావ్హకునితో ఈ 

మనుషుయ్లను ఇంటికి తీసికొనిపోయి ఒక వేటను కోసి వంట సిదధ్ము చేయించుము; మధాయ్హన్మందు 

ఈ మనుషుయ్లు నాతో భోజనము చేయుదురని చెపెప్ను. 

సామెతలు 9:5 => వచిచ్ నేను సిదధ్పరచిన ఆహారమును భుజించుడి నేను కలిపిన దార్కాష్రసమును 

పానము చేయుడి 

సామెతలు 23:30 => దార్కాష్రసముతో పొర్దుద్పుచుచ్వారికే గదా కలిపిన దార్కాష్రసము రుచిచూడ 

చేరువారికే గదా. 

లూకా 14:17 => విందుకాలమందు అతడు ఇపుప్డు సిదధ్మైయునన్ది, రండని పిలువబడినవారితో 

చెపుప్టకు తన దాసుని పంపెను. 

పరమగీతము 8:2 => నేను నీకు మారగ్దరిశ్నౌదును నా తలిల్యింట చేరుచ్దును నీవు నాకు 

ఉపదేశము చెపుప్దువు సంభార సమిమ్ళిత దార్కాష్రసమును నా దాడిమఫల రసమును నేను నీకితుత్ను.  
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యెహెజేక్లు 41:22 => బలిపీఠము కఱఱ్తో చేయబడెను, దాని యెతుత్ మూడు మూరలు, నిడివి 

రెండు మూరలు, దాని పీఠమును మూలలును పర్కక్లును మార్నితో చేయబడినవి; ఇది యెహోవా 

సముఖమందుండు బలల్ అని అతడు నాతో చెపెప్ను. 

లూకా 14:16 => ఆయన అతనితో నిటల్నెను ఒక మనుషుయ్డు గొపప్ విందు చేయించి అనేకులను 

పిలిచెను. 

లూకా 15:23 => కొర్వివ్న దూడను తెచిచ్ వధించుడి, మనము తిని సంతోషపడుదము; 

వచనము 6 

ఇక జాఞ్నము లేనివారై యుండక బర్దుకుడి తెలివి కలుగజేయు మారగ్ములో చకక్గా నడువుడి. 

మతత్యి 22:3 => ఆ పెండిల్విందుకు పిలువబడిన వారిని రపిప్ంచుటకు అతడు తన దాసులను 

పంపినపుప్డు వారు రానొలల్కపోయిరి. 

మతత్యి 22:4 => కాగా అతడు ఇదిగో నా విందు సిదధ్పరచియునాన్ను; ఎదుద్లును కొర్వివ్న 

పశువులును వధింపబడినవి; అంతయు సిదధ్ముగా ఉనన్ది; పెండిల్విందుకు రండని పిలువబడిన 

వారితో చెపుప్డని వేరే దాసులను పంపెను గాని 

మతత్యి 22:9 => గనుక రాజమారగ్ములకు పోయి మీకు కనబడు వారినందరిని పెండిల్విందుకు 

పిలువుడని తన దాసులతో చెపెప్ను. 

లూకా 11:49 => అందుచేత దేవుని జాఞ్నము చెపిప్నదేమనగా నేను వారియొదద్కు పర్వకత్లను 

అపొసత్లులను పంపుదును. 

లూకా 14:17 => విందుకాలమందు అతడు ఇపుప్డు సిదధ్మైయునన్ది, రండని పిలువబడినవారితో 

చెపుప్టకు తన దాసుని పంపెను. 

లూకా 14:21 => అపుప్డా దాసుడు తిరిగివచిచ్ యీ మాటలు తన యజమానునికి తెలియజేయగా, 

ఆ యింటి యజమానుడు కోపపడి నీవు తవ్రగా పటట్ణపు వీధులలోనికిని సందులలోనికిని వెళి ల్, 

బీదలను అంగహీనులను కుంటివారిని గృడిడ్వారిని ఇకక్డికి తోడొక్నిరమమ్ని ఆ దాసునితో చెపెప్ను 

Page  of 650 2507



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   !"త$

లూకా 14:22 => అంతట దాసుడు పర్భువా, నీ వాజాఞ్పించినటుట్ చేసితినిగాని యింకను చోటునన్దని 

చెపెప్ను. 

లూకా 14:23 => అందుకు యజమానుడు--నా యిలుల్ నిండునటుల్ నీవు రాజమారగ్ముల లోనికిని 

కంచెల లోనికిని వెళి ల్ లోపలికి వచుచ్టకు అకక్డివారిని బలవంతము చేయుము; 

రోమీయులకు 10:15 => పర్కటించువారు పంపబడనియెడల ఎటుల్ పర్కటించుదురు? 

ఇందువిషయమై ఉతత్మమైనవాటిని గూరిచ్న సువారత్ పర్కటించువారి పాదములెంతో సుందరమైనవి 

అని వార్యబడియునన్ది 

2 కొరిందీయులకు 5:20 => కావున దేవుడు మాదావ్రా వేడుకొనినటుట్ మేము కీర్సుత్కు 

రాయబారులమై దేవునితో సమాధానపడుడని కీర్సుత్ పక్షముగా మిముమ్ను బతిమాలుకొనుచునాన్ము. 

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

ఆయనను మనకోసము పాపముగా చేసెను. 

సామెతలు 9:14 => అది తన ఇంటివాకిట కూరుచ్ండును ఊరి రాజవీధులలో పీఠము మీద 

కూరుచ్ండును.  

సామెతలు 1:20 => జాఞ్నము వీధులలో కేకలు వేయుచునన్ది సంతవీధులలో బిగగ్రగా పలుకుచునన్ది 

సామెతలు 1:21 => గొపప్ సందడిగల సథ్లములలో పర్కటన చేయుచునన్ది పురదావ్రములలోను 

పటట్ణములోను జాఞ్నము పర్చురించుచు తెలియజేయుచునన్ది  

సామెతలు 1:22 => ఎటల్నగా, జాఞ్నము లేనివారలారా, మీరెనాన్ళుల్ జాఞ్నము లేనివారుగా 

ఉండగోరుదురు? అపహాసకులారా, మీరెనాన్ళుల్ అపహాసయ్ము చేయుచు ఆనందింతురు? 

బుదిధ్హీనులారా, మీరెనాన్ళుల్ జాఞ్నమును అసహియ్ంచుకొందురు?  

సామెతలు 1:23 => నా గదిద్ంపు విని తిరుగుడి ఆలకించుడి నా ఆతమ్ను మీమీద కుమమ్రించుదును 

నా ఉపదేశమును మీకు తెలిపెదను. 

సామెతలు 8:1 => జాఞ్నము ఘోషించుచునన్ది వివేచన తన సవ్రమును వినిపించుచునన్ది 

సామెతలు 8:2 => తోర్వపర్కక్ను రాజవీధుల మొగలలోను నడిమారగ్ములలోను అది నిలుచుచునన్ది 
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సామెతలు 8:3 => గుమమ్ములయొదద్ను పురదావ్రమునొదద్ను పటట్ణపు గవునులయొదద్ను నిలువబడి 

అది ఈలాగు గటిట్గా పర్కటన చేయుచునన్ది 

యోహాను 7:37 => ఆ పండుగలో మహాదినమైన అంతయ్దినమున యేసు నిలిచి ఎవడైనను 

దపిప్గొనినయెడల నాయొదద్కు వచిచ్ దపిప్ తీరుచ్కొనవలెను. 

యోహాను 18:20 => యేసు నేను బాహాటముగా లోకము ఎదుట మాటలాడితిని; యూదులందరు 

కూడివచుచ్ సమాజమందిరములలోను దేవాలయములోను ఎలల్పుప్డును బోధించితిని; రహసయ్ముగా 

నేనేమియు మాటలాడలేదు. 

సామెతలు 1:21 => గొపప్ సందడిగల సథ్లములలో పర్కటన చేయుచునన్ది పురదావ్రములలోను 

పటట్ణములోను జాఞ్నము పర్చురించుచు తెలియజేయుచునన్ది  

యిరిమ్యా 17:19 => యెహోవా నాకీలాగు సెలవిచిచ్యునాన్డు నీవు వెళి ల్ యూదా రాజులు వచుచ్చు 

పోవుచునుండు జనుల గుమమ్మునను యెరూషలేము గుమమ్ములనిన్టను నిలిచి జనులలో దీని పర్కటన 

చేయుము 

వచనము 7 

అపహాసకులకు బుదిధ్చెపుప్వాడు తనకే నింద తెచుచ్కొనును. భకిత్హీనులను గదిద్ంచువానికి అవమానమే 

కలుగును. 

సామెతలు 9:16 => జాఞ్నము లేనివాడా, ఇకక్డికి రమమ్ని వారిని పిలుచును.  

సామెతలు 1:22 => ఎటల్నగా, జాఞ్నము లేనివారలారా, మీరెనాన్ళుల్ జాఞ్నము లేనివారుగా 

ఉండగోరుదురు? అపహాసకులారా, మీరెనాన్ళుల్ అపహాసయ్ము చేయుచు ఆనందింతురు? 

బుదిధ్హీనులారా, మీరెనాన్ళుల్ జాఞ్నమును అసహియ్ంచుకొందురు?  

సామెతలు 6:32 => జారతవ్ము జరిగించువాడు కేవలము బుదిధ్శూనుయ్డు ఆ కారయ్ము చేయువాడు 

సవ్నాశనమును కోరువాడే 

సామెతలు 8:5 => జాఞ్నము లేనివారలారా, జాఞ్నము ఎటిట్దైనది తెలిసికొనుడి బుదిధ్హీనులారా, బుదిధ్ 

యెటిట్దైనది యోచించి చూడుడి. 

Page  of 652 2507



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   !"త$

కీరత్నలు 19:7 => యెహోవా నియమించిన ధరమ్శాసత్రము యథారథ్మైనది అది పార్ణమును 

తెపప్రిలల్జేయును యెహోవా శాసనము నమమ్దగినది అది బుదిధ్హీనులకు జాఞ్నము పుటిట్ంచును. 

కీరత్నలు 119:130 => నీ వాకయ్ములు వెలల్డి అగుటతోడనే వెలుగు కలుగును అవి తెలివిలేనివారికి 

తెలివి కలిగించును 

మతత్యి 11:25 => ఆ సమయమున యేసు చెపిప్నదేమనగా తండీర్, ఆకాశమునకును భూమికిని 

పర్భువా, నీవు జాఞ్నులకును వివేకులకును ఈ సంగతులను మరుగుచేసి పసిబాలురకు 

బయలుపరచినావని నినున్ సుత్తించుచునాన్ను. 

పర్కటన 3:17 => నీవు దౌరాభ్గుయ్డవును దికుక్మాలిన వాడవును దరిదుర్డవును గుర్డిడ్వాడవును 

దిగంబరుడవునై యునాన్వని యెరుగక నేను ధనవంతుడను, ధనవృదిధ్ చేసియునాన్ను, నాకేమియు 

కొదువలేదని చెపుప్కొనుచునాన్వు. 

పర్కటన 3:18 => నీవు ధనవృదిధ్ చేసికొనునటుల్ అగిన్లో పుటము వేయబడిన బంగారమును, నీ 

దిసమొల సిగుగ్ కనబడకుండునటుల్ ధరించుకొనుటకు తెలల్ని వసత్రములను, నీకు దృషిట్ కలుగునటుల్ నీ 

కనున్లకు కాటుకను నాయొదద్ కొనుమని నీకు బుదిధ్ చెపుప్చునాన్ను. 

పర్కటన 22:17 => ఆతమ్యు పెండిల్కుమారెత్యు రముమ్ అని చెపుప్చునాన్రు; వినువాడును రముమ్ 

అని చెపప్వలెను; దపిప్గొనిన వానిని రానిముమ్; ఇచఛ్యించు వానిని జీవజలమును ఉచితముగా 

పుచుచ్కొననిముమ్. 

యోబు 36:10 => ఉపదేశము వినుటకై వారి చెవిని తెరువజేయును. పాపము విడిచి రండని ఆజఞ్ 

ఇచుచ్ను. 

కీరత్నలు 14:2 => వివేకము కలిగి దేవుని వెదకువారు కలరేమో అని యెహోవా ఆకాశమునుండి 

చూచి నరులను పరిశీలించెను 

కీరత్నలు 25:8 => యెహోవా ఉతత్ముడును యథారథ్వంతుడునై యునాన్డు కావున తన 

మారగ్మునుగూరిచ్ ఆయన పాపులకు ఉపదేశించును.  

సామెతలు 1:4 => జాఞ్నము లేనివారికి బుదిధ్ కలిగించుటకును యౌవనులకు తెలివియు వివేచనయు 

పుటిట్ంచుటకును తగిన సామెతలు. 
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సామెతలు 7:7 => యౌవనుల మధయ్ను బుదిధ్లేని పడుచువాడొకడు నాకు కనబడెను. 

సామెతలు 17:16 => బుదిధ్హీనుని చేతిలో జాఞ్నము సంపాదించుటకు సొముమ్ండనేల? వానికి బుదిధ్ 

లేదుగదా? 

మతత్యి 22:9 => గనుక రాజమారగ్ములకు పోయి మీకు కనబడు వారినందరిని పెండిల్విందుకు 

పిలువుడని తన దాసులతో చెపెప్ను. 

యోహాను 6:54 => నా శరీరము తిని నా రకత్ము తార్గువాడే నితయ్జీవము గలవాడు; అంతయ్దినమున 

నేను వానిని లేపుదును. 

యాకోబు 1:5 => మీలో ఎవనికైనను జాఞ్నము కొదువగా ఉనన్యెడల అతడు దేవుని అడుగవలెను, 

అపుప్డది అతనికి అనుగర్హింపబడును. ఆయన ఎవనిని గదిద్ంపక అందరికిని ధారాళముగ 

దయచేయువాడు.  

వచనము 8 

అపహాసకుని గదిద్ంపకుము గదిద్ంచినయెడల వాడు నినున్ దేవ్షించును. జాఞ్నము గలవానిని గదిద్ంపగా 

వాడు నినున్ పేర్మించును. 

సామెతలు 9:2 => పశువులను వధించి దార్కాష్రసమును కలిపియునన్ది భోజనపదారథ్ములను 

సిదధ్పరచియునన్ది 

సామెతలు 9:17 => అది తెలివిలేని వాడొకడు వచుచ్ట చూచి దొంగిలించిన నీళుల్ తీపి చాటున తినిన 

భోజనము రుచి అని చెపుప్ను. 

కీరత్నలు 22:26 => దీనులు భోజనముచేసి తృపిత్పొందెదరు యెహోవాను వెదకువారు ఆయనను 

సుత్తించెదరు మీ హృదయములు తెపప్రిలిల్ నితయ్ము బర్దుకును. 

కీరత్నలు 22:29 => భూమిమీద వరిథ్లుల్చునన్వారందరు అనన్పానములు పుచుచ్కొనుచు 

నమసాక్రము చేసెదరు తమ పార్ణము కాపాడుకొనలేక మంటిపాలగు వారందరు ఆయన సనిన్ధిని 

మోకరించెదరు 
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పరమగీతము 5:1 => నా సహోదరీ, పార్ణేశవ్రీ, నా ఉదాయ్నవనమునకు నేను ఏతెంచితిని నా 

జటామాంసిని నా గంధవరగ్ములను కూరుచ్కొనుచునాన్ను తేనెయు తేనెపటుట్ను భుజించుచునాన్ను 

కీష్రసహిత దార్కాష్రసము పానము చేయుచునాన్ను. నా సఖులారా, భుజించుడి లెసస్గా పానము 

చేయుడి సేన్హితులారా, పానము చేయుడి.  

యెషయా 55:1 => దపిప్గొనినవారలారా, నీళల్యొదద్కు రండి రూకలు లేనివారలారా, మీరు వచిచ్ 

కొని భోజనము చేయుడి. రండి, రూకలు లేకపోయినను ఏమియు నియయ్కయే దార్కాష్రసమును పాలను 

కొనుడి.  

యెషయా 55:2 => ఆహారము కానిదానికొరకు మీరేల రూకలిచెచ్దరు? సంతుషిట్ కలుగజేయని 

దానికొరకు మీ కషాట్రిజ్తమును ఎందుకు వయ్యపరచెదరు? నా మాట జాగర్తత్గా ఆలకించి మంచి 

పదారథ్ము భుజించుడి మీ పార్ణము సారమైనదానియందు సుఖింపనియుయ్డి.  

యెషయా 55:3 => చెవియొగిగ్ నాయొదద్కు రండి మీరు వినినయెడల మీరు బర్దుకుదురు నేను మీతో 

నితయ్నిబంధన చేసెదను దావీదునకు చూపిన శాశవ్తకృపను మీకు చూపుదును.  

యిరిమ్యా 31:12 => వారు వచిచ్ సీయోను కొండమీద ఉతాస్హధవ్ని చేతురు; యెహోవా చేయు 

ఉపకారమునుబటిట్యు గోధుమలనుబటిట్యు దార్కాష్రసమునుబటిట్యు తైలమునుబటిట్యు, గొఱఱ్లకును 

పశువులకును పుటుట్ పిలల్లనుబటిట్యు సమూహములుగా వచెచ్దరు; వారిక నెనన్టికిని కృశింపక 

నీళుల్పారు తోటవలెనుందురు. 

యిరిమ్యా 31:13 => వారి దుఃఖమునకు పర్తిగా సంతోషమిచిచ్ వారిని ఆదరించెదను, విచారము 

కొటిట్వేసి నేను వారికి ఆనందము కలుగజేతును గనుక కనయ్కలును యౌవనులును వృదుధ్లును కూడి 

నాటయ్మందు సంతోషించెదరు. 

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

తెలిసికొని తృపిత్నొందుదురు; ఇదే యెహోవా వాకుక్. 

మతత్యి 26:26 => వారు భోజనము చేయుచుండగా యేసు ఒక రొటెట్ పటుట్కొని, దాని నాశీరవ్దించి, 

విరిచి తన శిషుయ్లకిచిచ్ మీరు తీసికొని తినుడి; ఇది నా శరీరమని చెపెప్ను. 
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మతత్యి 26:27 => మరియు ఆయన గినెన్ పటుట్కొని కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచి వారికిచిచ్ దీనిలోనిది 

మీరందరు తార్గుడి. 

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

చిందింపబడుచునన్ నిబంధన రకత్ము. 

యోహాను 6:27 => క్షయమైన ఆహారము కొరకు కషట్పడకుడి గాని నితయ్జీవము కలుగజేయు 

అక్షయమైన ఆహారము కొరకే కషట్పడుడి; మనుషయ్కుమారుడు దానిని మీకిచుచ్ను, ఇందుకై తండిర్యైన 

దేవుడు ఆయనకు ముదర్వేసియునాన్డని చెపెప్ను. 

యోహాను 6:49 => మీ పితరులు అరణయ్ములో మనాన్ను తినినను చనిపోయిరి. 

యోహాను 6:50 => దీనిని తినువాడు చావకుండునటుల్ పరలోకమునుండి దిగివచిచ్న ఆహారమిదే. 

యోహాను 6:51 => పరలోకమునుండి దిగివచిచ్న జీవాహారమును నేనే. ఎవడైనను ఈ ఆహారము 

భుజించితే వాడెలల్పుప్డును జీవించును; మరియు నేనిచుచ్ ఆహారము లోకమునకు జీవముకొరకైన నా 

శరీరమే అని మీతో నిశచ్యముగా చెపుప్చునాన్ననెను. 

యోహాను 6:52 => యూదులు ఈయన తన శరీరమును ఏలాగు తిననియయ్గలడని యొకనితో 

ఒకడు వాదించిరి. 

యోహాను 6:53 => కావున యేసు ఇటల్నెను మీరు మనుషయ్కుమారుని శరీరము తిని ఆయన రకత్ము 

తార్గితేనే కాని, మీలో మీరు జీవముగలవారు కారు. 

యోహాను 6:54 => నా శరీరము తిని నా రకత్ము తార్గువాడే నితయ్జీవము గలవాడు; అంతయ్దినమున 

నేను వానిని లేపుదును. 

యోహాను 6:55 => నా శరీరము నిజమైన ఆహారమును నా రకత్ము నిజమైన పానమునైయునన్ది. 

యోహాను 6:56 => నా శరీరము తిని నా రకత్ము తార్గువాడు నాయందును నేను వానియందును 

నిలిచియుందుము. 

యోహాను 6:57 => జీవముగల తండిర్ ననున్ పంపెను గనుక నేను తండిర్ మూలముగా 

జీవించుచునన్టే ట్ ననున్ తినువాడును నా మూలముగా జీవించును. 
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యోహాను 6:58 => ఇదే పరలోకమునుండి దిగివచిచ్న ఆహారము; పితరులు మనాన్ను తినియు 

చనిపోయినటుట్ గాదు; ఈ ఆహారము తినువాడు ఎలల్పుప్డును జీవించునని నిశచ్యముగా మీతో 

చెపుప్చునాన్ననెను 

నిరగ్మకాండము 16:15 => ఇశార్యేలీయులు దాని చూచినపుప్డు అది ఏమైనది తెలియక ఇదేమి 

అని ఒకరితో ఒకరు చెపుప్కొనిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 9:4 => అతని బలల్మీది భోజనపదారథ్ములను, అతని సేవకులు 

కూరుచ్ండుటను , అతని యుపచారులు కనిపెటుట్టను వారి వసత్రములను , అతనికి 

గినెన్లనందించువారిని వారి వసత్రములను, యెహోవా మందిరమందు అతడు అరిప్ంచు దహనబలులను 

చూచినపుప్డు, ఆమె విసమ్యమొంది రాజుతో ఇటల్నెను 

యెషయా 55:2 => ఆహారము కానిదానికొరకు మీరేల రూకలిచెచ్దరు? సంతుషిట్ కలుగజేయని 

దానికొరకు మీ కషాట్రిజ్తమును ఎందుకు వయ్యపరచెదరు? నా మాట జాగర్తత్గా ఆలకించి మంచి 

పదారథ్ము భుజించుడి మీ పార్ణము సారమైనదానియందు సుఖింపనియుయ్డి.  

1 కొరిందీయులకు 11:24 => దానిని విరిచి యిది మీకొరకైన నా శరీరము; ననున్ జాఞ్పకము 

చేసికొనుటకై దీనిని చేయుడని చెపెప్ను. 

వచనము 9 

జాఞ్నము గలవానికి ఉపదేశము చేయగా వాడు మరింత జాఞ్నము నొందును నీతిగలవానికి 

బోధచేయగా వాడు జాఞ్నాభివృదిధ్ నొందును. 

సామెతలు 4:14 => భకిత్హీనుల తోర్వను చేరకుము దుషు ట్ల మారగ్మున నడువకుము. 

సామెతలు 4:15 => దానియందు పర్వేశింపక తపిప్ంచుకొని తిరుగుము. దానినుండి తొలగి 

సాగిపొముమ్. 

సామెతలు 13:20 => జాఞ్నుల సహవాసము చేయువాడు జాఞ్నము గలవాడగును. మూరు ఖ్ల 

సహవాసము చేయువాడు చెడిపోవును. 

కీరత్నలు 26:4 => పనికిమాలినవారితో నేను సాంగతయ్ము చేయను వేషధారులతో పొందుచేయను. 
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కీరత్నలు 26:5 => దుషు ట్ల సంఘము నాకు అసహయ్ము భకిత్హీనులతో సాంగతయ్ము చేయను 

కీరత్నలు 26:6 => నిరోద్షినని నాచేతులు కడుగుకొందును యెహోవా, నీ బలిపీఠముచుటుట్ 

పర్దకిష్ణము చేయుదును. 

కీరత్నలు 45:10 => కుమారీ, ఆలకించుము ఆలోచించి చెవియొగుగ్ము నీ సవ్జనమును నీ తండిర్ 

యింటిని మరువుము 

కీరత్నలు 119:115 => నేను నా దేవుని ఆజఞ్లను అనుసరించెదను దుష కిర్యలు చేయువారలారా, 

నాయొదద్నుండి తొలగుడి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:40 => ఇంకను అనేక విధములైన మాటలతో సాక్షయ్మిచిచ్ మీరు 

మూరు ఖ్లగు ఈ తరమువారికి వేరై రక్షణ పొందుడని వారిని హెచచ్రించెను. 

2 కొరిందీయులకు 6:17 => కావున మీరు వారి మధయ్నుండి బయలువెడలి పర్తేయ్కముగా ఉండుడి; 

అపవితర్మైన దానిని ముటట్కుడని పర్భువు చెపుప్చునాన్డు. 

పర్కటన 18:4 => మరియు ఇంకొక సవ్రము పరలోకములోనుండి ఈలాగు చెపప్గా వింటిని నా 

పర్జలారా, మీరు దాని పాపములలో పాలివారు కాకుండునటుల్ను, దాని తెగుళల్లో ఏదియు మీకు 

పార్పిత్ంపకుండు నటుల్ను దానిని విడిచి రండి. 

సామెతలు 4:11 => జాఞ్నమారగ్మును నేను నీకు బోధించియునాన్ను యథారథ్మారగ్ములో నినున్ 

నడిపించియునాన్ను. 

సామెతలు 10:17 => ఉపదేశము నంగీకరించువాడు జీవమారగ్ములో ఉనాన్డు గదిద్ంపునకు 

లోబడనివాడు తోర్వ తపుప్ను. 

మతత్యి 7:13 => ఇరుకు దావ్రమున పర్వేశించుడి; నాశనమునకు పోవు దావ్రము వెడలుప్ను, ఆ 

దారి విశాలమునై యునన్ది, దాని దావ్రా పర్వేశించువారు అనేకులు.  

మతత్యి 7:14 => జీవమునకు పోవు దావ్రము ఇరుకును ఆ దారి సంకుచితమునై యునన్ది, దాని 

కనుగొనువారు కొందరే. 

లూకా 13:24 => ఆయన వారిని చూచి ఇరుకు దావ్రమున పర్వేశింప పోరాడుడి; అనేకులు 

పర్వేశింపజూతురు గాని వారివలన కాదని మీతో చెపుప్చునాన్ను. 
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ఆదికాండము 38:1 => ఆ కాలమందు యూదా తన సహోదరులను విడిచి హీరా అను ఒక 

అదులాల్మీయునియొదద్ ఉండుటకు వెళె ల్ను. 

లేవీయకాండము 11:3 => జంతువులలో ఏది డెకక్లుగలదై నెమరువేయునో దాని తినవచుచ్ను గాని 

1 సమూయేలు 15:6 => ఇశార్యేలీయులు ఐగుపుత్లోనుండి వచిచ్నపుప్డు మీరు వారికి ఉపకారము 

చేసితిరి గనుక అమాలేకీయులతోకూడ నేను మిముమ్ను నాశనము చేయకుండునటుల్ మీరు 

వారిలోనుండి బయలుదేరి పోవుడని కేనీయులకు వరత్మానము పంపగా కేనీయులు 

అమాలేకీయులలోనుండి వెళి ల్పోయిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 20:37 => అపుప్డు మారేషా వాడును దోదావాహు కుమారుడునగు 

ఎలీయెజెరు నీవు అహజాయ్తో సేన్హము చేసికొంటివి గనుక యెహోవా నీ పనులను భంగము 

చేయునని యెహోషాపాతుమీద పర్వచనమొకటి చెపెప్ను. ఆ ఓడలు తరీ ష్షునకు వెళల్జాలకుండ 

బదద్లైపోయెను. 

యోబు 2:10 => అందుకతడు మూరు ఖ్రాలు మాటలాడునటుల్ నీవు మాటలాడుచునాన్వు; మనము 

దేవునివలన మేలు అనుభవించుదుమా, కీడును మనము అనుభవింప తగదా అనెను. ఈ సంగతులలో 

ఏ విషయమందును యోబునోటి మాటతోనైనను పాపము చేయలేదు. 

కీరత్నలు 75:4 => అహంకారులై యుండకుడని అహంకారులకు నేను ఆజఞ్ ఇచుచ్చునాన్ను. 

కీరత్నలు 101:4 => మూరఖ్చితుత్డు నాయొదద్నుండి తొలగిపోవలెను దౌషట్య్మును నేననుసరింపను. 

సామెతలు 1:15 => నా కుమారుడా, నీవు వారి మారగ్మున పోకుము వారి తోర్వలయందు 

నడువకుండ నీ పాదము వెనుకకు తీసికొనుము. 

సామెతలు 2:12 => అది దుషు ట్ల మారగ్ము నుండియు మూరఖ్ముగా మాటలాడువారి చేతిలో 

నుండియు నినున్ రకిష్ంచును. 

సామెతలు 12:11 => తన భూమిని సేదయ్పరచుకొనువానికి ఆహారము సమృదిధ్గా కలుగును 

వయ్రథ్మైనవాటిని అనుసరించువాడు బుదిధ్లేనివాడు. 

సామెతలు 14:7 => బుదిధ్హీనుని యెదుటనుండి వెళి ల్పొముమ్ జాఞ్న వచనములు వానియందు 

కనబడవు గదా? 
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పరమగీతము 4:8 => పార్ణేశవ్రీ, లెబానోను విడిచి నాతోకూడ రముమ్ లెబానోను విడిచి నాతోకూడ 

రముమ్ అమానపరవ్తపు శిఖరమునుండి శెనీరు హెరోమ్నుల శిఖరమునుండి సింహవాయ్ఘర్ములుండు 

గుహలుగల కొండలపైనుండి నీవు కిర్ందికి చూచెదవు.  

లూకా 22:55 => వారాయనను పటిట్ యీడుచ్కొనిపోయి పర్ధానయాజకుని యింటిలోనికి 

తీసికొనిపోయిరి. పేతురు దూరముగా వారి వెనుక వచుచ్చుండెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 17:4 => వారిలో కొందరును, భకిత్పరులగు గీర్సుదేశసుథ్లలో 

చాలమందియు, ఘనతగల సతరీలలో అనేకులును ఒపుప్కొని పౌలుతోను సీలతోను కలిసికొనిరి. 

1 కొరిందీయులకు 5:9 => జారులతో సాంగతయ్ము చేయవదద్ని నా పతిర్కలో మీకు వార్సియుంటిని. 

1 కొరిందీయులకు 15:33 => మోసపోకుడి. దుషట్సాంగతయ్ము మంచి నడవడిని చెరుపును. 

ఎఫెసీయులకు 5:7 => గనుక మీరు అటిట్వారితో పాలివారై యుండకుడి.  

ఎఫెసీయులకు 5:11 => నిషఫ్లమైన అంధకార కిర్యలలో పాలివారై యుండక వాటిని ఖండించుడి. 

తీతుకు 3:3 => ఎందుకనగా మనము కూడ మునుపు అవివేకులమును అవిధేయులమును 

మోసపోయిన వారమును నానావిధములైన దురాశలకును భోగములకును దాసులమునైయుండి, 

దుషట్తవ్ము నందును అసూయ యందును కాలము గడుపుచు, అసహుయ్లమై యొకని నొకడు 

దేవ్షించుచు ఉంటిమి గాని 

1 పేతురు 2:15 => ఏలయనగా మీరిటుల్ యుకత్ పర్వరత్న గలవారై, అజాఞ్నముగా మాటలాడు 

మూరు ఖ్ల నోరు మూయుట దేవుని చితత్ము. 

వచనము 10 

యెహోవాయందు భయభకుత్లు గలిగి యుండుటయే జాఞ్నమునకు మూలము పరిశుదధ్ దేవుని గూరిచ్న 

తెలివియే వివేచనకు ఆధారము. 

సామెతలు 15:12 => అపహాసకుడు తనున్ గదిద్ంచువారిని పేర్మించడు వాడు జాఞ్నులయొదద్కు 

వెళల్డు. 
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ఆదికాండము 19:8 => ఇదిగో పురుషుని కూడని యిదద్రు కుమారెత్లు నాకునాన్రు. సెలవైతే వారిని 

మీయొదద్కు వెలుపలికి తీసికొని వచెచ్దను, వారిని మీ మనసుస్ వచిచ్నటుల్ చేయుడి. 

ఆదికాండము 19:9 => ఈ మనుషుయ్లు నా యింటినీడకు వచిచ్యునాన్రు గనుక వారిని మీరేమి 

చేయకూడదని చెపిప్నపుప్డు వారు నీవు అవతలికి పొమమ్నిరి. మరియు వారు వీడెవడో మనలోనికి 

పరదేశిగావచిచ్ తీరప్రిగానుండ చూచుచునాన్డు; కాగా వారికంటె నీకు ఎకుక్వ కీడు చేసెదమని చెపిప్ 

లోతు అను ఆ మనుషుయ్నిమీద దొమిమ్గాపడి తలుపు పగులగొటుట్టకు సమీపించిరి. 

1 రాజులు 18:17 => అహాబు ఏలీయాను చూచి ఇశార్యేలువారిని శర్మపెటుట్వాడవు నీవే కావా 

యని అతనితో అనగా 

1 రాజులు 21:20 => అంతట అహాబు ఏలీయాను చూచి నా పగవాడా, నీచేతిలో నేను 

చికుక్బడితినా? అని పలుకగా ఏలీయా ఇటల్నెను యెహోవా దృషిట్కి కీడుచేయుటకు నినున్ నీవే 

అముమ్కొనియునాన్వు గనుక నాచేతిలో నీవు చికిక్తివి. 

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

నీతో మాటలాడుటకు యెహోవా ఆతమ్ నాయొదద్నుండి ఏవైపుగా పోయెనని చెపిప్ మీకాయాను 

చెంపమీద కొటెట్ను. 

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

కషట్మైన అనన్ము నీళుల్ ఈయుడని ఆజఞ్ ఇచెచ్ను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 24:20 => అపుప్డు దేవుని ఆతమ్ యాజకుడగు యెహోయాదా కుమారుడైన 

జెకరాయ్మీదికి రాగా అతడు జనులయెదుట నిలువబడి మీరెందుకు యెహోవా ఆజఞ్లను మీరుచునాన్రు? 

మీరు వరిధ్లల్రు; మీరు యెహోవాను విసరిజ్ంచితిరి గనుక ఆయన మిముమ్ను విసరిజ్ంచియునాన్డని 

దేవుడు సెలవిచుచ్చునాన్డు అనెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 24:21 => అందుకు వారతనిమీద కుటర్చేసి, రాజు మాటనుబటిట్ యెహోవా 

మందిరపు ఆవరణములోపల రాళుల్ రువివ్ అతని చావగొటిట్రి. 
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2 దినవృతాత్ంతములు 24:22 => ఈ పర్కారము రాజైన యోవాషు జెకరాయ్ తండిర్యైన 

యెహోయాదా తనకు చేసిన ఉప కారమును మరచినవాడై అతని కుమారుని చంపించెను; అతడు 

చనిపోవునపుప్డు యెహోవా దీని దృషిట్ంచి దీనిని విచారణలోనికి తెచుచ్నుగాక యనెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 25:15 => అందుకొరకు యెహోవా కోపము అమజాయ్ మీద రగులుకొనెను. 

ఆయన అతనియొదద్కు పర్వకత్ను ఒకని పంపగా అతడు నీచేతిలోనుండి తమ జనులను విడిపింప 

శకిత్లేని దేవతలయొదద్ నీవెందుకు విచారణ చేయుదువని అమజాయ్తో ననెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 25:16 => అతడు అమజాయ్తో మాటలాడుచుండగా రాజు అతని చూచి నీవు 

రాజుయొకక్ ఆలోచనకరత్లలో ఒకడవైతివా? ఊరకొనుము; నేను నినున్ చంపనేల అని చెపప్గా ఆ 

పర్వకత్ నీవు ఈలాగున చేసి నా ఆలోచనను అంగీకరింపకపోవుట చూచి దేవుడు నినున్ 

నశింపజేయనుదేద్శించి యునాన్డని నాకు తెలియునని చెపిప్ యూరకొనెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 36:16 => పెందలకడ లేచి పంపుచువచిచ్నను వారు దేవుని దూతలను 

ఎగతాళిచేయుచు, ఆయన వాకయ్ములను తృణీకరించుచు, ఆయన పర్వకత్లను హింసించుచు రాగా, 

నివారింప శకయ్ముకాకుండ యెహోవా కోపము ఆయన జనులమీదికి వచెచ్ను. 

2 రాజులు 18:36 => అయితే అతనికి పర్తుయ్తత్రమియయ్వదద్ని రాజు సెలవిచిచ్యుండుటచేత జనులు 

ఎంతమాతర్మును పర్తుయ్తత్రమియయ్క ఊరకుండిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 16:10 => ఆ దీరఘ్దరిశ్ అటుల్ పర్కటించినందుకు ఆసా అతనిమీద కోపగించి 

రౌదర్ము చూపి అతనిని బందీగృహములో వేసెను, ఇదియు గాక ఆ సమయమందే ఆసా జనులలో 

కొందరిని బాధపరచెను. 

సామెతలు 3:34 => అపహాసకులను ఆయన అపహసించును దీనునియెడల ఆయన దయ చూపును. 

సామెతలు 11:20 => మూరఖ్చితుత్లు యెహోవాకు హేయులు యథారథ్ముగా పర్వరిత్ంచువారు 

ఆయనకిషు ట్లు. 

సామెతలు 12:1 => శిక్షను పేర్మించువాడు జాఞ్నమును పేర్మించువాడు గదిద్ంపును 

అసహియ్ంచుకొనువాడు పశుపార్యుడు 
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సామెతలు 13:1 => తండిర్ శికిష్ంచిన కుమారుడు జాఞ్నము గలవాడగును. అపహాసకుడు గదిద్ంపునకు 

లోబడడు. 

సామెతలు 23:9 => బుదిధ్హీనుడు వినగా మాటలాడకుము అటిట్వాడు నీ మాటలలోని జాఞ్నమును 

తృణీకరించును. 

యెషయా 36:21 => అయితే అతనికి పర్తుయ్తత్రమియయ్వదద్ని రాజు సెలవిచిచ్యుండుటచేత 

వారెంతమాతర్మును పర్తుయ్తత్రమియయ్క ఊరకొనిరి. 

ఆమోసు 5:10 => అయితే గుమమ్ములో నిలిచి బుదిధ్ చెపుప్వారి మీద జనులు పగపటుట్దురు; 

యథారథ్ముగా మాటలాడు వారిని అసహియ్ంచుకొందురు. 

మతత్యి 7:6 => పరిశుదధ్మైనది కుకక్లకు పెటట్కుడి, మీ ముతయ్ములను పందులయెదుట వేయకుడి; 

వేసినయెడల అవి యొకవేళ వాటిని కాళళ్తో తొర్కిక్ మీమీద పడి మిముమ్ను చీలిచ్వేయును. 

మతత్యి 21:46 => ఆయనను పటుట్కొన సమయము చూచుచుండిరి గాని జనులందరు ఆయనను 

పర్వకత్యని యెంచిరి గనుక వారికి భయపడిరి. 

లూకా 3:19 => అయితే చతురాథ్ధిపతియైన హేరోదు చేసిన సకల దుషాక్రయ్ముల నిమితత్మును, 

అతని సోదరుని భారయ్యైన హేరోదియ నిమితత్మును, యోహాను అతనిని గదిద్ంచినందుకు 

యోహాను 7:7 => లోకము మిముమ్ను దేవ్షింపనేరదు గాని, దాని కిర్యలు చెడ డ్వని నేను 

దానినిగూరిచ్ సాక్షయ్మిచుచ్చునాన్ను గనుక అది ననున్ దేవ్షించుచునన్ది. 

యోహాను 7:52 => వారు నీవును గలిలయుడవా? విచారించి చూడుము, గలిలయలో ఏ పర్వకత్యు 

పుటట్డనిరి. 

యోహాను 9:34 => అందుకు వారు నీవు కేవలము పాపివై పుటిట్నవాడవు, నీవు మాకు బోధింప 

వచిచ్తివా అని వానితో చెపిప్ వాని వెలివేసిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:27 => అయినను తన పొరుగువానికి అనాయ్యము చేసినవాడు మా మీద 

అధికారినిగాను తీరప్రినిగాను నినున్ నియమించిన వాడెవడు? 

ఎఫెసీయులకు 5:11 => నిషఫ్లమైన అంధకార కిర్యలలో పాలివారై యుండక వాటిని ఖండించుడి. 

Page  of 663 2507



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   !"త$

వచనము 11 

నావలన నీకు దీరాఘ్యువు కలుగును నీవు జీవించు సంవతస్రములు అధికములగును. 

సామెతలు 23:9 => బుదిధ్హీనుడు వినగా మాటలాడకుము అటిట్వాడు నీ మాటలలోని జాఞ్నమును 

తృణీకరించును. 

సామెతలు 29:1 => ఎనిన్సారులు గదిద్ంచినను లోబడనివాడు మరి తిరుగులేకుండ హఠాతుత్గా 

నాశనమగును. 

సంఖాయ్కాండము 14:6 => అపుప్డు దేశమును సంచరించి చూచినవారిలో నుండిన నూను 

కుమారుడగు యెహోషువయు యెఫునెన్ కుమారుడగు కాలేబును బటట్లు చింపుకొని 

సంఖాయ్కాండము 14:7 => ఇశార్యేలీయుల సరవ్ సమాజముతో మేము సంచరించి చూచిన దేశము 

మికిక్లి మంచి దేశము. 

సంఖాయ్కాండము 14:8 => యెహోవా మనయందు ఆనందించినయెడల ఆ దేశములో మనలను 

చేరిచ్ దానిని మనకిచుచ్ను;. అది పాలు తేనెలు పర్వహించు దేశము. 

సంఖాయ్కాండము 14:9 => మెటుట్కు మీరు యెహోవామీద తిరుగబడకుడి, ఆ దేశ పర్జలకు 

భయపడకుడి, వారు మనకు ఆహారమగుదురు, వారి నీడ వారిమీదనుండి తొలగిపోయెను. యెహోవా 

మనకు తోడైయునాన్డు, వారికి భయపడకుడనిరి. ఆ సరవ్సమాజము వారిని రాళల్తో కొటిట్ 

చంపవలెననగా 

సంఖాయ్కాండము 14:10 => పర్తయ్క్షపు గుడారములో యెహోవా మహిమ ఇశార్యేలీయుల కందరికి 

కనబడెను. 

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

అతనిదావ్రా మనము యెహోవాయొదద్ విచారణ చేయవచుచ్ను గాని, అతడు ననున్గూరిచ్ మేలు 

పర్కటింపక కీడే పర్కటించును గనుక అతనియందు నాకు దేవ్షము కలదని యెహోషాపాతుతో అనగా 

యెహోషాపాతురాజైన మీరు ఆలాగనవదద్నెను. 
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మతత్యి 7:6 => పరిశుదధ్మైనది కుకక్లకు పెటట్కుడి, మీ ముతయ్ములను పందులయెదుట వేయకుడి; 

వేసినయెడల అవి యొకవేళ వాటిని కాళళ్తో తొర్కిక్ మీమీద పడి మిముమ్ను చీలిచ్వేయును. 

మతత్యి 15:14 => వారి జోలికి పోకుడి; వారు గుర్డిడ్వారైయుండి గుర్డిడ్వారికి తోర్వ చూపువారు. 

గుర్డిడ్వాడు గుర్డిడ్వానికి తోర్వ చూపినయెడల వారిదద్రు గుంటలో పడుదురు గదా అనెను. 

హెబీర్యులకు 6:4 => ఒకసారి వెలిగింపబడి, పరలోక సంబంధమైన వరమును రుచిచూచి, 

పరిశుదాధ్తమ్లో పాలివారై 

హెబీర్యులకు 6:5 => దేవుని దివయ్ వాకయ్మును రాబోవు యుగసంబంధమైన శకుత్ల పర్భావమును 

అనుభవించిన తరువాత తపిప్పోయినవారు, 

హెబీర్యులకు 6:6 => తమ విషయములో దేవుని కుమారుని మరల సిలువవేయుచు, బాహాటముగా 

ఆయనను అవమానపరచుచునాన్రు గనుక మారుమనసుస్ పొందునటుల్ అటిట్ వారిని మరల 

నూతనపరచుట అసాధయ్ము. 

హెబీర్యులకు 6:7 => ఎటల్నగా, భూమి తనమీద తరుచుగా కురియు వరష్మును తార్గి, 

యెవరికొరకు వయ్వసాయము చేయబడునో వారికి అనుకూలమైన పైరులను ఫలించుచు దేవుని 

ఆశీరవ్చనము పొందును. 

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

పనికిరానిదని విసరిజ్ంపబడి శాపము పొందతగినదగును. తుదకది కాలిచ్వేయబడును. 

సామెతలు 13:18 => శిక్షను ఉపేకిష్ంచువానికి అవమాన దారిదర్య్తలు పార్పిత్ంచును గదిద్ంపును 

లక్షయ్పెటుట్వాడు ఘనతనొందును. 

సామెతలు 28:23 => నాలుకతో ఇచచ్కములాడు వానికంటె నరులను గదిద్ంచువాడు తుదకు ఎకుక్వ 

దయపొందును. 

లేవీయకాండము 19:17 => నీ హృదయములో నీ సహోదరుని మీద పగపటట్కూడదు, నీ 

పొరుగువాని పాపము నీమీదికి రాకుండునటుల్ నీవు తపప్క వానిని గదిద్ంపవలెను. 
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2 సమూయేలు 12:7 => నాతాను దావీదును చూచి ఆ మనుషుయ్డవు నీవే. ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన 

యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా ఇశార్యేలీయులమీద నేను నినున్ రాజుగా పటాట్భిషేకముచేసి 

సౌలుచేతిలోనుండి నినున్ విడిపించి నీ యజమానుని నగరిని నీకనుగర్హించి 

2 సమూయేలు 12:8 => నీ యజమానుని సతరీలను నీ కౌగిట చేరిచ్ ఇశార్యేలువారిని యూదావారిని 

నీ కపప్గించితిని. ఇది చాలదని నీవనుకొనినయెడల నేను మరి ఎకుక్వగా నీకిచిచ్యుందును. 

2 సమూయేలు 12:9 => నీవు యెహోవా మాటను తృణీకరించి ఆయన దృషిట్కి చెడుతనము 

చేసితివేమి? హితీత్యుడగు ఊరియాను కతిత్చేత చంపించి అతని భారయ్ను నీకు భారయ్యగునటుల్గా నీవు 

పటుట్కొనియునాన్వు; అమోమ్నీయులచేత నీవతని చంపించితివి గదా? 

2 సమూయేలు 12:10 => నీవు ననున్ లక్షయ్ము చేయక హితీత్యుడగు ఊరియా భారయ్ను నీకు 

భారయ్యగునటుల్ తీసికొనినందున నీ యింటివారికి సదాకాలము యుదధ్ము కలుగును. 

2 సమూయేలు 12:11 => నా మాట ఆలకించుము; యెహోవానగు నేను సెలవిచుచ్నదేమనగా నీ 

యింటివారి మూలముననే నేను నీకు అపాయము పుటిట్ంతును; నీవు చూచుచుండగా నేను నీ 

భారయ్లను తీసి నీ చేరువవాని కపప్గించెదను. 

2 సమూయేలు 12:12 => పగటియందు వాడు వారితో శయనించును. నీవు ఈ కారయ్ము 

రహసయ్ముగా చేసితివిగాని ఇశార్యేలీయులందరు చూచుచుండగా పగటియందే నేను చెపిప్నదానిని 

చేయింతును అనెను. 

2 సమూయేలు 12:13 => నేను పాపము చేసితినని దావీదు నాతానుతో అనగా నాతాను నీవు 

చావకుండునటుల్ యెహోవా నీ పాపమును పరిహరించెను. 

2 సమూయేలు 12:14 => అయితే ఈ కారయ్మువలన యెహోవాను దూషించుటకు ఆయన 

శతుర్వులకు నీవు గొపప్ హేతువు కలుగజేసితివి  

1 రాజులు 1:23 => అతడు రాజు సనిన్ధికి వచిచ్ నమసాక్రము చేసి సాషాట్ంగపడి 

1 రాజులు 1:32 => అపుప్డు రాజైన దావీదు యాజకుడైన సాదోకును పర్వకత్యైన నాతానును 

యెహోయాదా కుమారుడైన బెనాయాను నాయొదద్కు పిలువుమని సెలవియయ్గా వారు రాజు సనిన్ధికి 

వచిచ్రి. 
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కీరత్నలు 141:5 => నీతిమంతులు ననున్ కొటుట్ట నాకు ఉపకారము వారు ననున్ గదిద్ంచుట నాకు 

తైలాభిషేకము నేను అటిట్ అభిషేకమును తోర్సివేయకుందును గాక. వారి దుషట్కిర్యలను చూచియు 

నేను తపప్క పార్రథ్న చేయుచునాన్ను. 

గలతీయులకు 2:11 => అయితే కేఫా అంతియొకయకు వచిచ్నపుప్డు అతడు అపరాధిగా తీరచ్బడెను 

గనుక నేను ముఖాముఖిగా అతనిని ఎదిరించితిని; 

గలతీయులకు 2:12 => ఏలయనగా యాకోబు నొదద్నుండి కొందరు రాకమునుపు అతడు 

అనయ్జనులతో భోజనము చేయుచుండెను గాని వారు రాగానే సునన్తి పొందినవారికి భయపడి 

వెనుకతీసి వేరైపోయెను. 

గలతీయులకు 2:13 => తకిక్న యూదులును అతనితో కలిసి మాయవేషము వేసికొనిరి గనుక 

బరన్బాకూడ వారి వేషధారణముచేత మోసపోయెను. 

గలతీయులకు 2:14 => వారు సువారత్ సతయ్ము చొపుప్న కర్మముగా నడుచుకొనకపోవుట నేను 

చూచినపుప్డు అందరి యెదుట కేఫాతో నేను చెపిప్నదేమనగా నీవు యూదుడవైయుండియు 

యూదులవలె కాక అనయ్జనులవలెనే పర్వరిత్ంచుచుండగా, అనయ్జనులు యూదులవలె పర్వరిత్ంపవలెనని 

యెందుకు బలవంతము చేయుచునాన్వు? 

2 పేతురు 3:15 => మరియు మన పర్భువు యొకక్ దీరఘ్శాంతము రక్షణారథ్మైనదని యెంచుకొనుడి. 

ఆలాగు మన పిర్య సహోదరుడైన పౌలు కూడ తనకు అనుగర్హింపబడిన జాఞ్నము చొపుప్న మీకు 

వార్సియునాన్డు. 

2 పేతురు 3:16 => వీటినిగూరిచ్ తన పతిర్కలనిన్టిలోను బోధించుచునాన్డు; అయితే వాటిలో 

కొనిన్సంగతులు గర్హించుటకు కషట్మైనవి. వీటిని విదాయ్విహీనులును, అసిథ్రులైనవారును, తకిక్న 

లేఖనములను అపారథ్ము చేసినటుల్, తమ సవ్కీయ నాశనమునకు అపారథ్ము చేయుదురు. 

ఆదికాండము 19:9 => ఈ మనుషుయ్లు నా యింటినీడకు వచిచ్యునాన్రు గనుక వారిని మీరేమి 

చేయకూడదని చెపిప్నపుప్డు వారు నీవు అవతలికి పొమమ్నిరి. మరియు వారు వీడెవడో మనలోనికి 

పరదేశిగావచిచ్ తీరప్రిగానుండ చూచుచునాన్డు; కాగా వారికంటె నీకు ఎకుక్వ కీడు చేసెదమని చెపిప్ 

లోతు అను ఆ మనుషుయ్నిమీద దొమిమ్గాపడి తలుపు పగులగొటుట్టకు సమీపించిరి. 
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ఆదికాండము 20:16 => మరియు అతడు శారాతో ఇదిగో నీ అనన్కు నేను వెయియ్ 

రూపాయలిచిచ్యునాన్ను. ఇది నీయొదద్ నునన్ వారందరి దృషిట్కి పార్యశిచ్తత్ముగా నుండుటకై యిది నీ 

పక్షముగా ఇచిచ్యునాన్ను. ఈ విషయమంతటిలో నీకు నాయ్యము తీరిపోయినదనెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 18:7 => ఇశార్యేలు రాజు యెహోవాయొదద్ విచారణ చేయుటకు ఇవూ ల్ 

కుమారుడైన మీకాయా అను ఒకడు ఇచచ్ట ఉనాన్డు; అయితే అతడు ననున్గూరిచ్ మేలు పర్వచింపక 

నితయ్ము కీడునే పర్వచించుచునాన్డు గనుక నేను వానియందు పగగలిగి యునాన్ననగా యెహోషాపాతు 

రాజు ఆలా గనవదద్నెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 25:16 => అతడు అమజాయ్తో మాటలాడుచుండగా రాజు అతని చూచి నీవు 

రాజుయొకక్ ఆలోచనకరత్లలో ఒకడవైతివా? ఊరకొనుము; నేను నినున్ చంపనేల అని చెపప్గా ఆ 

పర్వకత్ నీవు ఈలాగున చేసి నా ఆలోచనను అంగీకరింపకపోవుట చూచి దేవుడు నినున్ 

నశింపజేయనుదేద్శించి యునాన్డని నాకు తెలియునని చెపిప్ యూరకొనెను. 

సామెతలు 3:34 => అపహాసకులను ఆయన అపహసించును దీనునియెడల ఆయన దయ చూపును. 

సామెతలు 12:1 => శిక్షను పేర్మించువాడు జాఞ్నమును పేర్మించువాడు గదిద్ంపును 

అసహియ్ంచుకొనువాడు పశుపార్యుడు 

సామెతలు 15:12 => అపహాసకుడు తనున్ గదిద్ంచువారిని పేర్మించడు వాడు జాఞ్నులయొదద్కు 

వెళల్డు. 

సామెతలు 15:24 => కిర్ందనునన్ పాతాళమును తపిప్ంచుకొనవలెనని బుదిధ్మంతుడు పరమునకు 

పోవు జీవమారగ్మున నడచుకొనును 

సామెతలు 15:31 => జీవారథ్మైన ఉపదేశమును అంగీకరించువానికి జాఞ్నుల సహవాసము 

లభించును.  

సామెతలు 17:10 => బుదిధ్హీనునికి నూరుదెబబ్లు నాటునంతకంటె బుదిధ్మంతునికి ఒక 

గదిద్ంపుమాట లోతుగా నాటును. 

సామెతలు 25:12 => బంగారు కరణ్భూషణమెటిట్దో అపరంజి ఆభరణమెటిట్దో వినువాని చెవికి 

జాఞ్నముగల ఉపదేశకుడు అటిట్వాడు. 
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పర్సంగి 7:5 => బుదిధ్హీనుల పాటలు వినుటకంటె జాఞ్నుల గదిద్ంపు వినుట మేలు. 

ఆమోసు 5:10 => అయితే గుమమ్ములో నిలిచి బుదిధ్ చెపుప్వారి మీద జనులు పగపటుట్దురు; 

యథారథ్ముగా మాటలాడు వారిని అసహియ్ంచుకొందురు. 

మారుక్ 8:33 => అందుకాయన తన శిషుయ్లవైపు తిరిగి, వారిని చూచి సాతానా, నా వెనుకకు 

పొముమ్; నీవు మనుషుయ్ల సంగతులను మనసక్రించుచునాన్వు గాని దేవుని సంగతులను 

మనసక్రింపకునాన్వని పేతురును గదిద్ంచెను 

లూకా 3:19 => అయితే చతురాథ్ధిపతియైన హేరోదు చేసిన సకల దుషాక్రయ్ముల నిమితత్మును, 

అతని సోదరుని భారయ్యైన హేరోదియ నిమితత్మును, యోహాను అతనిని గదిద్ంచినందుకు 

లూకా 9:55 => ఆయన వారితటుట్ తిరిగి వారిని గదిద్ంచెను. 

లూకా 17:3 => మీ విషయమై మీరే జాగర్తత్గా ఉండుడి. నీ సహోదరుడు తపిప్దము చేసినయెడల 

అతని గదిద్ంచుము; అతడు మారుమనసుస్ పొందినయెడల అతని క్షమించుము. 

యోహాను 7:7 => లోకము మిముమ్ను దేవ్షింపనేరదు గాని, దాని కిర్యలు చెడ డ్వని నేను 

దానినిగూరిచ్ సాక్షయ్మిచుచ్చునాన్ను గనుక అది ననున్ దేవ్షించుచునన్ది. 

యోహాను 7:52 => వారు నీవును గలిలయుడవా? విచారించి చూడుము, గలిలయలో ఏ పర్వకత్యు 

పుటట్డనిరి. 

యోహాను 9:34 => అందుకు వారు నీవు కేవలము పాపివై పుటిట్నవాడవు, నీవు మాకు బోధింప 

వచిచ్తివా అని వానితో చెపిప్ వాని వెలివేసిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:27 => అయినను తన పొరుగువానికి అనాయ్యము చేసినవాడు మా మీద 

అధికారినిగాను తీరప్రినిగాను నినున్ నియమించిన వాడెవడు? 

2 కొరిందీయులకు 7:7 => తీతు రాకవలన మాతర్మే కాకుండ, అతడు మీ అతయ్భిలాషను మీ 

అంగలారుప్ను నా విషయమై మీకు కలిగిన అతాయ్సకిత్ని మాకు తెలుపుచు, తాను మీ విషయమై 

పొందిన ఆదరణవలన కూడ మముమ్ను ఆదరించెను గనుక నేను మరి ఎకుక్వగ సంతోషించితిని. 

గలతీయులకు 4:16 => నేను మీతో నిజమాడినందున మీకు శతుర్వునైతినా? 

ఎఫెసీయులకు 5:11 => నిషఫ్లమైన అంధకార కిర్యలలో పాలివారై యుండక వాటిని ఖండించుడి. 
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1 యోహాను 2:21 => మీరు సతయ్మెరుగనివారైనందున నేను వార్యలేదు గాని, మీరు దానిని 

ఎరిగియునన్ందునను, ఏ అబదధ్మును సతయ్సంబంధమైనది కాదని యెరిగియునన్ందునను మీకు 

వార్యుచునాన్ను.  

వచనము 12 

నీవు జాఞ్నివైనయెడల నీ జాఞ్నము నీకే లాభకరమగును నీవు అపహసించినయెడల దానిని నీవే 

భరింపవలెను. 

సామెతలు 1:5 => జాఞ్నము గలవాడు విని పాండితయ్ము వృదిధ్ చేసికొనును వివేకము గలవాడు 

ఆలకించి నీతి సూతర్ములను సంపాదించుకొనును. 

సామెతలు 25:12 => బంగారు కరణ్భూషణమెటిట్దో అపరంజి ఆభరణమెటిట్దో వినువాని చెవికి 

జాఞ్నముగల ఉపదేశకుడు అటిట్వాడు. 

హోషేయ 6:3 => యెహోవానుగూరిచ్న జాఞ్నము సంపాదించుకొందము రండి; యెహోవానుగూరిచ్న 

జాఞ్నము సంపాదించుకొనుటకు ఆయనను అనుసరించుదము రండి. ఉదయము తపప్క వచుచ్రీతిని 

ఆయన ఉదయించును; వరష్మువలె ఆయన మనయొదద్కు వచుచ్ను; భూమిని తడుపునటిట్ తొలకరి 

వరష్ము కడవరి వరష్మువలె ఆయన మనయొదద్కు వచుచ్ను. 

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

వారికి అనుగర్హింపబడలేదు. 

మతత్యి 13:12 => కలిగినవానికే యియయ్బడును, వానికి సమృదిధ్ కలుగును; లేనివానికి 

కలిగినదియు వానియొదద్నుండి తీసివేయబడును. మరియు వారు చూచుచుండియు చూడరు, 

వినుచుండియు వినకయు గర్హింపకయునునాన్రు. 

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

జాఞ్నమందును అభివృదిధ్ పొందుడి. ఆయనకు ఇపుప్డును యుగాంతదినము వరకును మహిమ 

కలుగును గాక. ఆమేన . 
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1 యోహాను 2:20 => అయితే మీరు పరిశుదుధ్నివలన అభిషేకము పొందినవారు గనుక 

సమసత్మును ఎరుగుదురు. 

1 యోహాను 2:21 => మీరు సతయ్మెరుగనివారైనందున నేను వార్యలేదు గాని, మీరు దానిని 

ఎరిగియునన్ందునను, ఏ అబదధ్మును సతయ్సంబంధమైనది కాదని యెరిగియునన్ందునను మీకు 

వార్యుచునాన్ను.  

1 యోహాను 5:13 => ఆయననుబటిట్ మనకు కలిగిన ధైరయ్మేదనగా, ఆయన చితాత్నుసారముగా 

మనమేది అడిగినను ఆయన మన మనవి ఆలకించుననునదియే. 

ఆదికాండము 20:16 => మరియు అతడు శారాతో ఇదిగో నీ అనన్కు నేను వెయియ్ 

రూపాయలిచిచ్యునాన్ను. ఇది నీయొదద్ నునన్ వారందరి దృషిట్కి పార్యశిచ్తత్ముగా నుండుటకై యిది నీ 

పక్షముగా ఇచిచ్యునాన్ను. ఈ విషయమంతటిలో నీకు నాయ్యము తీరిపోయినదనెను. 

నిరగ్మకాండము 18:19 => కాబటిట్ నా మాట వినుము. నేను నీకొక ఆలోచన చెపెప్దను. దేవుడు 

నీకు తోడైయుండును, పర్జల పక్షమున నీవు దేవుని సముఖమందు ఉండి వారి వాయ్జెయ్ములను దేవుని 

యొదద్కు తేవలెను. 

1 సమూయేలు 25:33 => నేను పగ తీరుచ్కొనకుండను ఈ దినమున పార్ణము తీయకుండను ననున్ 

ఆపినందుకై నీవు ఆశీరావ్దము నొందుదువు గాక. నీవు చూపిన బుదిధ్ విషయమై నీకు ఆశీరావ్దము 

కలుగును గాక. 

2 రాజులు 5:14 => అతడు పోయి దైవజనుడు చెపిప్నటుల్ యొరాద్ను నదిలో ఏడు మారులు 

మునుగగా అతని దేహము పసిపిలల్ దేహమువలెనై అతడు శుదుధ్డాయెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 10:8 => అయితే అతడు పెదద్లు తనకు చెపిప్న ఆలోచన తోర్సివేసి, 

తనతోకూడ పెరిగి తన యెదుటనునన్ యౌవనసుథ్లతో ఆలోచనచేసి 

ఎజార్ 10:5 => ఎజార్ లేచి, పర్ధాన యాజకులును లేవీయులును ఇశార్యేలీయులందరును ఆ మాట 

పర్కారము చేయునటుల్గా వారిచేత పర్మాణము చేయించెను. వారు పర్మాణము చేసికొనగా 

యోబు 6:24 => నాకుపదేశము చేయుడి, నేను మౌనినై యుండెదను ఏ విషయమందు నేను 

తపిప్పోతినో అది నాకు తెలియజేయుడి. 
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కీరత్నలు 141:5 => నీతిమంతులు ననున్ కొటుట్ట నాకు ఉపకారము వారు ననున్ గదిద్ంచుట నాకు 

తైలాభిషేకము నేను అటిట్ అభిషేకమును తోర్సివేయకుందును గాక. వారి దుషట్కిర్యలను చూచియు 

నేను తపప్క పార్రథ్న చేయుచునాన్ను. 

సామెతలు 10:8 => జాఞ్నచితుత్డు ఉపదేశము నంగీకరించును పనికిమాలిన వదరుబోతు నశించును. 

సామెతలు 10:14 => జాఞ్నులు జాఞ్నము సమకూరుచ్కొందురు మూఢుల నోరు అపుప్డే నాశనము 

చేయును. 

సామెతలు 12:15 => మూఢుని మారగ్ము వాని దృషిట్కి సరియైనది జాఞ్నము గలవాడు ఆలోచన 

నంగీకరించును. 

సామెతలు 13:18 => శిక్షను ఉపేకిష్ంచువానికి అవమాన దారిదర్య్తలు పార్పిత్ంచును గదిద్ంపును 

లక్షయ్పెటుట్వాడు ఘనతనొందును. 

సామెతలు 15:14 => బుదిధ్మంతుని మనసుస్ జాఞ్నము వెదకును బుదిధ్హీనులు మూఢతవ్ము 

భుజించెదరు. 

సామెతలు 15:31 => జీవారథ్మైన ఉపదేశమును అంగీకరించువానికి జాఞ్నుల సహవాసము 

లభించును.  

సామెతలు 17:10 => బుదిధ్హీనునికి నూరుదెబబ్లు నాటునంతకంటె బుదిధ్మంతునికి ఒక 

గదిద్ంపుమాట లోతుగా నాటును. 

సామెతలు 18:15 => జాఞ్నుల చెవి తెలివిని వెదకును వివేకముగల మనసుస్ తెలివిని 

సంపాదించును. 

సామెతలు 19:25 => అపహాసకులు దండింపబడగా చూచి జాఞ్నము లేనివారు జాఞ్నము నొందుదురు 

వివేకులను గదిద్ంచినయెడల వారు జాఞ్నవృదిధ్ నొందుదురు. 

సామెతలు 21:11 => అపహాసకుడు దండింపబడుట చూచి జాఞ్నము లేనివాడు జాఞ్నము పొందును 

జాఞ్నము గలవాడు ఉపదేశమువలన తెలివినొందును. 
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యెహెజేక్లు 3:21 => అయితే పాపము చేయవలదని నీతిగలవానిని నీవు హెచచ్రిక చేయగా అతడు 

హెచచ్రింపబడి పాపము చేయక మానినయెడల అతడు అవశయ్ముగా బర్దుకును, నీ మటుట్కు నీవును 

(ఆతమ్ను) తపిప్ంచుకొందువు. 

మారుక్ 8:33 => అందుకాయన తన శిషుయ్లవైపు తిరిగి, వారిని చూచి సాతానా, నా వెనుకకు 

పొముమ్; నీవు మనుషుయ్ల సంగతులను మనసక్రించుచునాన్వు గాని దేవుని సంగతులను 

మనసక్రింపకునాన్వని పేతురును గదిద్ంచెను 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:33 => వెంటనే నినున్ పిలిపించితిని; నీవు వచిచ్నది మంచిది. పర్భువు 

నీకు ఆజాఞ్పించినవనిన్యు వినుటకై యిపుప్డు మేమందరము దేవుని యెదుట ఇకక్డ కూడియునాన్మని 

చెపెప్ను. అందుకు పేతురు నోరు తెరచి ఇటల్నెను 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 17:11 => వీరు థెసస్లొనీకలో ఉనన్ వారికంటె ఘనులైయుండిరి గనుక 

ఆసకిత్తో వాకయ్మును అంగీకరించి, పౌలును సీలయును చెపిప్న సంగతులు ఆలాగునన్వో లేవో అని 

పర్తిదినమును లేఖనములు పరిశోధించుచు వచిచ్రి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 18:26 => పిర్సిక్లల్ అకులయు విని, అతని చేరుచ్కొని దేవుని మారగ్ము మరి 

పూరిత్గా అతనికి విశదపరచిరి. 

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

మీరందరు ఒకని తరువాత ఒకడు పర్వచింపవచుచ్ను. 

2 కొరిందీయులకు 7:7 => తీతు రాకవలన మాతర్మే కాకుండ, అతడు మీ అతయ్భిలాషను మీ 

అంగలారుప్ను నా విషయమై మీకు కలిగిన అతాయ్సకిత్ని మాకు తెలుపుచు, తాను మీ విషయమై 

పొందిన ఆదరణవలన కూడ మముమ్ను ఆదరించెను గనుక నేను మరి ఎకుక్వగ సంతోషించితిని. 

2 దెసస్లోనీకయులకు 3:15 => అయినను అతనిని శతుర్వుగా భావింపక సహోదరునిగా భావించి 

బుదిధ్చెపుప్డి. 

వచనము 13 

బుదిధ్హీనత అనునది బొబబ్లు పెటుట్నది అది కాముకురాలు దానికేమియు తెలివిలేదు. 
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సామెతలు 1:7 => యెహోవాయందు భయభకుత్లు కలిగియుండుట తెలివికి మూలము మూరు ఖ్లు 

జాఞ్నమును ఉపదేశమును తిరసక్రించుదురు. 

యోబు 28:28 => మరియు యెహోవా యందలి భయభకుత్లే జాఞ్నమనియు దుషట్తవ్ము విడచుటయే 

వివేకమనియు ఆయన నరులకు సెలవిచెచ్ను. 

కీరత్నలు 111:10 => యెహోవాయందలి భయము జాఞ్నమునకు మూలము ఆయన శాసనముల 

ననుసరించు వారందరు మంచి వివేకము గలవారు. ఆయనకు నితయ్ము సోత్తర్ము కలుగుచునన్ది. 

పర్సంగి 12:13 => ఇదంతయు వినిన తరువాత తేలిన ఫలితారథ్మిదే; దేవునియందు భయభకుత్లు 

కలిగియుండి ఆయన కటట్డలననుసరించి నడుచుచుండవలెను, మానవకోటికి ఇదియే విధి. 

సామెతలు 2:5 => యెహోవాయందు భయభకుత్లు కలిగియుండుట యెటిట్దో నీవు గర్హించెదవు 

దేవుని గూరిచ్న విజాఞ్నము నీకు లభించును. 

సామెతలు 30:3 => నేను జాఞ్నాభాయ్సము చేసికొనన్వాడను కాను పరిశుదధ్ దేవుని గూరిచ్న జాఞ్నము 

పొందలేదు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 28:9 => సొలొమోనా, నా కుమారుడా, నీ తండిర్యొకక్ దేవుడైన యెహోవా 

అందరి హృదయములను పరిశోధించువాడును, ఆలోచనలనిన్టిని సంకలప్ములనిన్టిని ఎరిగినవాడునై 

యునాన్డు. నీవు ఆయనను తెలిసికొని హృదయపూరవ్కముగాను మనఃపూరవ్కముగాను ఆయనను 

సేవించుము,ఆయనను వెదకినయెడల ఆయన నీకు పర్తయ్క్షమగును, నీవు ఆయనను విసరిజ్ంచినయెడల 

ఆయన నినున్ నితయ్ముగా తోర్సివేయును. 

మతత్యి 11:27 => సమసత్మును నా తండిర్చేత నా కపప్గింపబడియునన్ది. తండిర్గాక యెవడును 

కుమారుని ఎరుగడు; కుమారుడు గాకను, కుమారుడెవనికి ఆయనను బయలుపరచ నుదేద్శించునో 

వాడుగాకను మరి ఎవడును తండిర్ని ఎరుగడు. 

యోహాను 17:3 => అదివ్తీయ సతయ్దేవుడవైన నినున్ను, నీవు పంపిన యేసుకీర్సుత్ను ఎరుగుటయే 

నితయ్జీవము. 

1 యోహాను 5:20 => మనము దేవుని కుమారుడైన యేసుకీర్సుత్నందునన్ వారమై సతయ్వంతుని 

యందునాన్ము. ఆయనే నిజమైన దేవుడును నితయ్జీవమునైయునాన్డు. 
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కీరత్నలు 119:125 => నేను నీ సేవకుడను నీ శాసనములను గర్హించునటుల్ నాకు జాఞ్నము 

కలుగజేయుము 

సామెతలు 19:25 => అపహాసకులు దండింపబడగా చూచి జాఞ్నము లేనివారు జాఞ్నము నొందుదురు 

వివేకులను గదిద్ంచినయెడల వారు జాఞ్నవృదిధ్ నొందుదురు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:33 => వెంటనే నినున్ పిలిపించితిని; నీవు వచిచ్నది మంచిది. పర్భువు 

నీకు ఆజాఞ్పించినవనిన్యు వినుటకై యిపుప్డు మేమందరము దేవుని యెదుట ఇకక్డ కూడియునాన్మని 

చెపెప్ను. అందుకు పేతురు నోరు తెరచి ఇటల్నెను 

వచనము 14 

అది తన ఇంటివాకిట కూరుచ్ండును ఊరి రాజవీధులలో పీఠము మీద కూరుచ్ండును.  

సామెతలు 3:2 => అవి దీరాఘ్యువును సుఖజీవముతో గడచు సంవతస్రములను శాంతిని నీకు 

కలుగజేయును. 

సామెతలు 3:16 => దాని కుడిచేతిలో దీరాఘ్యువును దాని యెడమచేతిలో ధనఘనతలును ఉనన్వి. 

సామెతలు 10:27 => యెహోవాయందు భయభకుత్లు కలిగియుండుట దీరాఘ్యువునకు కారణము 

భకిత్హీనుల ఆయుసుస్ తకుక్వైపోవును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 6:2 => నీ దేవుడైన యెహోవాకు భయపడి, నేను నీకాజాఞ్పించు ఆయన 

కటట్డలనిన్యు ఆజఞ్లనిన్యు నీ జీవితదినములనిన్టను గైకొనుచు నీవు దీరాఘ్యుషమ్ంతుడవగునటుల్ 

మీరు సావ్ధీనపరచుకొనుటకు ఏరు దాటి వెళుల్చునన్ దేశమందు మీరు జరుపుకొనుటకు మీకు 

బోధింపవలెనని మీ దేవుడైన యెహోవా ఆజాఞ్పించిన ధరమ్మంతయు అనగా కటట్డలు విధులు ఇవే. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 11:9 => యెహోవా వారికిని వారి సంతానమునకును దయచేసెదనని మీ 

పితరులతో పర్మాణము చేసిన దేశమున, అనగా పాలు తేనెలు పర్వహించు దేశమున మీరు 

దీరాఘ్యుషమ్ంతులగునటుల్ను నేను ఈ దినమున మీకాజాఞ్పించు ఆజఞ్లననిన్టిని మీరు గైకొనవలెను. 
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దివ్తీయోపదేశకాండము 11:21 => ఆలాగు చేసినయెడల యెహోవా మీ పితరులకిచెచ్దనని 

పర్మాణము చేసిన దేశమున మీ దినములును మీ సంతతివారి దినములును భూమికి పైగా ఆకాశము 

నిలుచునంతకాలము విసత్రించును. 

యోబు 5:26 => వాటి కాలమున ధానయ్పుపనలు ఇలుల్ చేరునటుల్ పూరణ్వయసుస్గలవాడవై నీవు 

సమాధికి చేరెదవు. 

సామెతలు 1:33 => నా ఉపదేశము నంగీకరించువాడు సురకిష్తముగా నివసించును వాడు కీడు 

వచుచ్ననన్ భయము లేక నెమమ్దిగా నుండును. 

సామెతలు 12:28 => నీతిమారగ్మునందు జీవము కలదు దాని తోర్వలో మరణమే లేదు. 

సామెతలు 13:14 => జాఞ్నుల ఉపదేశము జీవపు ఊట అది మరణపాశములలోనుండి 

విడిపించును. 

పర్సంగి 7:12 => జాఞ్నము ఆశర్యాసప్దము, దర్వయ్ము ఆశర్యాసప్దము; అయితే జాఞ్నము దాని 

పొందిన వారి పార్ణమును రకిష్ంచును; ఇదే జాఞ్నమువలన కలుగు లాభము. 

వచనము 15 

ఆ దారిని పోవువారిని చూచి తమ తోర్వను చకక్గా వెళుల్వారిని చూచి 

సామెతలు 16:26 => కషట్ము చేయువాని ఆకలి వానికొరకు వానిచేత కషట్ము చేయించును వాని 

కడుపు వానిని తొందరపెటుట్ను. 

యోబు 22:2 => నరులు దేవునికి పర్యోజనకారులగుదురా? కారు; బుదిధ్మంతులు తమమటుట్కు 

తామే పర్యోజనకారులై యునాన్రు 

యోబు 22:3 => నీవు నీతిమంతుడవై యుండుట సరవ్శకుత్డగు దేవునికి సంతోషమా? నీవు 

యథారథ్వంతుడవై పర్వరిత్ంచుట ఆయనకు లాభకరమా? 

యోబు 22:21 => ఆయనతో సహవాసము చేసినయెడల నీకు సమాధానము కలుగును ఆలాగున 

నీకు మేలు కలుగును. 
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యోబు 35:6 => నీవు పాపముచేసినను ఆయనకు నీవేమైన చేసితివా? నీ అతికర్మములు 

విసత్రించినను ఆయనకు నీవేమైన చేసితివా? 

యోబు 35:7 => నీవు నీతిమంతుడవైనను ఆయనకు నీవేమైన ఇచుచ్చునాన్వా? ఆయన నీచేత 

ఏమైనను తీసికొనునా? 

యెషయా 28:22 => మీ బంధకములు మరి బిగింపబడకుండునటుల్ పరిహాసకులై యుండకుడి 

భూమియందంతట నాశనము ఖండితముగా నియమింపబడెను పర్భువును సైనయ్ములకధిపతియునగు 

యెహోవావలన నేను దాని సమాచారము వింటిని  

యెహెజేక్లు 18:20 => పాపము చేయువాడే మరణమునొందును; తండిర్యొకక్ దోషశిక్షను 

కుమారుడు మోయుటలేదని కుమారుని దోషశిక్షను తండిర్ మోయడు, నీతిపరుని నీతి ఆ నీతిపరునికే 

చెందును, దుషు ట్ని దుషట్తవ్ము ఆ దుషు ట్నికే చెందును. 

2 పేతురు 3:3 => అంతయ్దినములలో అపహాసకులు అపహసించుచు వచిచ్, తమ సవ్కీయ దురాశల 

చొపుప్న నడుచుకొనుచు, 

2 పేతురు 3:4 => ఆయన రాకడనుగూరిచ్న వాగాద్నమేమాయెను? పితరులు నిదిర్ంచినది 

మొదలుకొని సమసత్మును సృషిట్ ఆరంభముననునన్టే ట్ నిలిచియునన్దే అని చెపుప్దురని మొదట మీరు 

తెలిసికొనవలెను 

2 పేతురు 3:16 => వీటినిగూరిచ్ తన పతిర్కలనిన్టిలోను బోధించుచునాన్డు; అయితే వాటిలో 

కొనిన్సంగతులు గర్హించుటకు కషట్మైనవి. వీటిని విదాయ్విహీనులును, అసిథ్రులైనవారును, తకిక్న 

లేఖనములను అపారథ్ము చేసినటుల్, తమ సవ్కీయ నాశనమునకు అపారథ్ము చేయుదురు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 6:24 => మనకు నితయ్ము మేలుకలుగుటకై యెహోవా నేటివలె మనలను 

బర్దికించునటుల్ మన దేవుడైన యెహోవాకు భయపడి యీ కటట్డలననిన్టిని గైకొనవలెనని 

మనకాజాఞ్పించెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 10:13 => నీ మేలుకొరకు నేడు నేను నీకాజాఞ్పించు యెహోవా ఆజఞ్లను 

కటట్డలను అనుసరించి నడుచుకొందునను మాట కాక నీ దేవుడైన యెహోవా నినున్ మరి ఏమి 

అడుగుచునాన్డు? 
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యోబు 5:27 => మేము ఈ సంగతి పరిశోధించి చూచితివిు, అది ఆలాగేయునన్ది. 

యోబు 19:4 => నేను తపుప్చేసినయెడల నా తపుప్ నా మీదికే వచుచ్ను గదా? 

కీరత్నలు 1:1 => దుషు ట్ల ఆలోచనచొపుప్న నడువకపాపుల మారగ్మున నిలువక అపహాసకులు 

కూరుచ్ండు చోటను కూరుచ్ండక 

సామెతలు 3:34 => అపహాసకులను ఆయన అపహసించును దీనునియెడల ఆయన దయ చూపును. 

సామెతలు 19:29 => అపహాసకులకు తీరుప్లును బుదిధ్హీనుల వీపులకు దెబబ్లును 

నియమింపబడినవి. 

జెకరాయ్ 12:14 => మిగిలిన వారిలో పర్తి కుటుంబపువారు పర్తేయ్కముగాను, వారి భారయ్లు 

పర్తేయ్కముగాను, పర్లాపింతురు. 

వచనము 16 

జాఞ్నము లేనివాడా, ఇకక్డికి రమమ్ని వారిని పిలుచును.  

సామెతలు 7:11 => అది బొబబ్లు పెటుట్నది, సేవ్చఛ్గా తిరుగునది, దాని పాదములు దాని యింట 

నిలువవు. 

సామెతలు 21:9 => గయాయ్ళితో పెదద్యింట నుండుటకంటె మిదెద్మీద నొక మూలను నివసించుట 

మేలు. 

సామెతలు 21:19 => పార్ణము విసికించు జగడగొండి దానితో కాపురము చేయుటకంటె 

అరణయ్భూమిలో నివసించుట మేలు. 

1 తిమోతి 6:4 => వాడేమియు ఎరుగక తరక్ములనుగూరిచ్యు వాగావ్దములనుగూరిచ్యు 

వయ్రథ్ముగా పర్యాసపడుచు గరావ్ంధుడగును. వీటిమూలముగా అసూయ కలహము దూషణలు 

దురనుమానములును, 

ఆదికాండము 39:8 => అయితే అతడు ఒపప్క నా యజమానుడు తనకు కలిగినదంతయు 

నాచేతికపప్గించెను గదా, నా వశమున తన యింటిలో ఏమి ఉనన్దో అతడెరుగడు; ఈ యింటిలో 

నాకంటె పైవాడు ఎవడును లేడు. 
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లేవీయకాండము 15:20 => ఆమె కడగా ఉనన్పుప్డు ఆమె దేనిమీద పండుకొనునో అది 

అపవితర్మగును; ఆమె దేనిమీద కూరుచ్ండునో అది అపవితర్మగును. 

యోబు 2:10 => అందుకతడు మూరు ఖ్రాలు మాటలాడునటుల్ నీవు మాటలాడుచునాన్వు; మనము 

దేవునివలన మేలు అనుభవించుదుమా, కీడును మనము అనుభవింప తగదా అనెను. ఈ సంగతులలో 

ఏ విషయమందును యోబునోటి మాటతోనైనను పాపము చేయలేదు. 

సామెతలు 11:22 => వివేకములేని సుందర సతరీ పంది ముకుక్ననునన్ బంగారు కమిమ్వంటిది. 

సామెతలు 12:11 => తన భూమిని సేదయ్పరచుకొనువానికి ఆహారము సమృదిధ్గా కలుగును 

వయ్రథ్మైనవాటిని అనుసరించువాడు బుదిధ్లేనివాడు. 

సామెతలు 14:1 => జాఞ్నవంతురాలు తన యిలుల్ కటుట్ను మూఢురాలు తనచేతులతో తన యిలుల్ 

ఊడబెరుకును. 

యెహెజేక్లు 16:30 => నీ హృదయమెంత బలహీనమాయెను! సిగుగ్మాలిన వేశాయ్కిర్యలైన 

వీటిననిన్టిని జరిగించుటకై 

దానియేలు 3:4 => ఇటుల్ండగా ఒక దూత చాటించినది ఏమనగా జనులారా, దేశసుథ్లారా, ఆ యా 

భాషలు మాటలాడు వారలారా, మీకాజఞ్ ఇచుచ్చునాన్ను. 

వచనము 17 

అది తెలివిలేని వాడొకడు వచుచ్ట చూచి దొంగిలించిన నీళుల్ తీపి చాటున తినిన భోజనము రుచి అని 

చెపుప్ను. 

సామెతలు 7:10 => అంతట వేశాయ్వేషము వేసికొనిన కపటముగల సతరీ ఒకతె వానిని ఎదురొక్న 

వచెచ్ను. 

సామెతలు 7:11 => అది బొబబ్లు పెటుట్నది, సేవ్చఛ్గా తిరుగునది, దాని పాదములు దాని యింట 

నిలువవు. 

సామెతలు 7:12 => ఒకపుప్డు ఇంటి యెదుటను ఒకపుప్డు సంత వీధులలోను అది యుండును. 

పర్తి సందు దగగ్రను అది పొంచియుండును. 
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సామెతలు 9:3 => తన పనికతెత్లచేత జనులను పిలువనంపినది పటట్ణమందలి మెటట్లమీద అది 

నిలిచి 

ఆదికాండము 39:10 => దినదినము ఆమె యోసేపుతో మాటలాడుచుండెను గాని అతడు ఆమెతో 

శయనించుటకైనను ఆమెతో నుండుటకైనను ఆమె మాట వినన్వాడు కాడు. 

సామెతలు 7:12 => ఒకపుప్డు ఇంటి యెదుటను ఒకపుప్డు సంత వీధులలోను అది యుండును. 

పర్తి సందు దగగ్రను అది పొంచియుండును. 

యెహెజేక్లు 16:25 => పర్తి అడ డ్దోవను నీ బలిపీఠము కటిట్ నీ సౌందరయ్మును హేయకిర్యకు 

వినియోగపరచి నీయొదద్కు వచిచ్నవారికందరికిని నీ పాదములు తెరచి వారితో బహుగా 

వయ్భిచరించితివి. 

వచనము 18 

అయితే అచచ్ట పేర్తలునాన్రనియు దాని ఇంటికి వెళుల్వారు పాతాళకూపములో ఉనాన్రనియు వారికి 

ఎంతమాతర్మును తెలియలేదు. 

సామెతలు 7:13 => అది వానిని పటుట్కొని ముదుద్పెటుట్కొనెను సిగుగ్మాలిన ముఖము పెటుట్కొని 

యిటల్నెను 

సామెతలు 7:14 => సమాధానబలులను నేను అరిప్ంపవలసియుంటిని నేడు నా మొర్కుక్బళుల్ 

చెలిల్ంచియునాన్ను 

సామెతలు 7:15 => కాబటిట్ నేను నినున్ కలిసికొనవలెనని రాగా నినున్ ఎదురొక్నవలెనని 

బయలుదేరగా నీవే కనబడితివి 

సామెతలు 7:25 => జార సతరీ మారగ్ములతటుట్ నీ మనసుస్ తొలగనియయ్కుము దారి తపిప్ అది నడచు 

తోర్వలలోనికి పోకుము.  

సామెతలు 7:26 => అది గాయపరచి పడదోర్సినవారు అనేకులు అది చంపినవారు 

లెకక్లేనంతమంది 
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సామెతలు 7:27 => దాని యిలుల్ పాతాళమునకు పోవు మారగ్ము ఆ మారగ్ము మరణశాలలకు 

దిగిపోవును. 

సామెతలు 23:27 => వేశయ్ లోతైన గొయియ్ పర సతరీ యిరుకైన గుంట. 

సామెతలు 23:28 => దోచుకొనువాడు పొంచియుండునటుల్ అది పొంచియుండును అది 

బహుమందిని విశావ్సఘాతకులనుగా చేయును. 

యెహెజేక్లు 16:25 => పర్తి అడ డ్దోవను నీ బలిపీఠము కటిట్ నీ సౌందరయ్మును హేయకిర్యకు 

వినియోగపరచి నీయొదద్కు వచిచ్నవారికందరికిని నీ పాదములు తెరచి వారితో బహుగా 

వయ్భిచరించితివి. 
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వచనము 1 

జాఞ్నముగల కుమారుడు తండిర్ని సంతోషపరచును బుదిధ్లేని కుమారుడు తన తలిల్కి దుఃఖము 

పుటిట్ంచును. 

సామెతలు 9:4 => జాఞ్నము లేనివాడా, ఇకక్డికి రమమ్ని పర్కటించుచునన్ది. తెలివి లేనివారితో అది 

ఇటల్నుచునన్ది 

ఆదికాండము 39:10 => దినదినము ఆమె యోసేపుతో మాటలాడుచుండెను గాని అతడు ఆమెతో 

శయనించుటకైనను ఆమెతో నుండుటకైనను ఆమె మాట వినన్వాడు కాడు. 

కీరత్నలు 14:2 => వివేకము కలిగి దేవుని వెదకువారు కలరేమో అని యెహోవా ఆకాశమునుండి 

చూచి నరులను పరిశీలించెను 

సామెతలు 1:22 => ఎటల్నగా, జాఞ్నము లేనివారలారా, మీరెనాన్ళుల్ జాఞ్నము లేనివారుగా 

ఉండగోరుదురు? అపహాసకులారా, మీరెనాన్ళుల్ అపహాసయ్ము చేయుచు ఆనందింతురు? 

బుదిధ్హీనులారా, మీరెనాన్ళుల్ జాఞ్నమును అసహియ్ంచుకొందురు?  

సామెతలు 6:32 => జారతవ్ము జరిగించువాడు కేవలము బుదిధ్శూనుయ్డు ఆ కారయ్ము చేయువాడు 

సవ్నాశనమును కోరువాడే 

సామెతలు 7:7 => యౌవనుల మధయ్ను బుదిధ్లేని పడుచువాడొకడు నాకు కనబడెను. 

సామెతలు 12:11 => తన భూమిని సేదయ్పరచుకొనువానికి ఆహారము సమృదిధ్గా కలుగును 

వయ్రథ్మైనవాటిని అనుసరించువాడు బుదిధ్లేనివాడు. 

సామెతలు 22:3 => బుదిధ్మంతుడు అపాయము వచుచ్ట చూచి దాగును జాఞ్నము లేనివారు 

యోచింపక ఆపదలో పడుదురు. 

యోహాను 2:10 => పర్తివాడును మొదట మంచి దార్కాష్రసమును పోసి, జనులు మతుత్గా ఉనన్పుప్డు 

జబుబ్రసము పోయును; నీవైతే ఇదివరకును మంచి దార్కాష్రసము ఉంచుకొని యునాన్వని అతనితో 

చెపెప్ను. 
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1 కొరిందీయులకు 6:18 => జారతవ్మునకు దూరముగా పారిపోవుడి. మనుషుయ్డు చేయు పర్తి 

పాపమును దేహమునకు వెలుపల ఉనన్ది గాని జారతవ్ము చేయువాడు తన సొంత శరీరమునకు 

హానికరముగా పాపము చేయుచునాన్డు. 

వచనము 2 

భకిత్హీనుల ధనము వారికి లాభకరము కాదు నీతి మరణమునుండి రకిష్ంచును. 

సామెతలు 20:17 => మోసముచేసి తెచుచ్కొనన్ ఆహారము మనుషుయ్లకు బహు ఇంపుగా ఉండును 

పిమమ్ట వాని నోరు మంటితో నింపబడును. 

సామెతలు 23:31 => దార్కాష్రసము మికిక్లి ఎఱఱ్బడగను గినెన్లో తళతళలాడుచుండగను తార్గుటకు 

రుచిగా నుండగను దానివైపు చూడకుము. 

సామెతలు 23:32 => పిమమ్ట అది సరప్మువలె కరచును కటల్పామువలె కాటువేయును. 

ఆదికాండము 3:6 => సతరీ ఆ వృక్షము ఆహారమునకు మంచిదియు, కనున్లకు అందమైనదియు, 

వివేకమిచుచ్ రమయ్మైనదియునై యుండుట చూచినపుప్డు ఆమె దాని ఫలములలో కొనిన్ తీసికొని తిని 

తనతోపాటు తన భరత్కును ఇచెచ్ను, అతడుకూడ తినెను; 

రోమీయులకు 7:8 => అయితే పాపము ఆజఞ్ను హేతువు చేసికొని సకలవిధమైన దురాశలను 

నాయందు పుటిట్ంచెను. ధరమ్శాసత్రము లేనపుప్డు పాపము మృతము. 

యాకోబు 1:14 => పర్తివాడును తన సవ్కీయమైన దురాశచేత ఈడవ్బడి మరులుకొలప్బడినవాడై 

శోధింపబడును. 

యాకోబు 1:15 => దురాశ గరభ్ము ధరించి పాపమును కనగా, పాపము పరిపకవ్మై మరణమును 

కనును. 

సామెతలు 7:18 => ఉదయము వరకు వలపుదీర తృపిత్పొందుదము రముమ్ పరసప్ర మోహముచేత 

చాలా సంతుషిట్ నొందుదము రముమ్. 

సామెతలు 7:19 => పురుషుడు ఇంట లేడు దూరపర్యాణము వెళి ల్యునాన్డు 
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సామెతలు 7:20 => అతడు సొముమ్సంచిచేత పటుట్కొనిపోయెను. పునన్మనాటివరకు ఇంటికి తిరిగి 

రాడు అనెను 

సామెతలు 30:20 => జారిణియొకక్ చరయ్యును అటిట్దే; అది తిని నోరు తుడుచుకొని నేను ఏ 

దోషము ఎరుగననును. 

2 రాజులు 5:24 => మెటల్దగగ్రకు వారు రాగానే వారియొదద్నుండి గేహజీ వాటిని తీసికొని యింటిలో 

దాచి వారికి సెలవియయ్గా వారు వెళి ల్పోయిరి. 

2 రాజులు 5:25 => అతడు లోపలికి పోయి తన యజమానుని ముందర నిలువగా ఎలీషా వానిని 

చూచి గేహజీ, నీవెచచ్టనుండి వచిచ్తివని అడిగినందుకు వాడు నీ దాసుడనైన నేను ఎచచ్టికిని 

పోలేదనెను. 

2 రాజులు 5:26 => అంతట ఎలీషా వానితో ఆ మనుషుయ్డు తన రథము దిగి నినున్ ఎదురొక్నుటకు 

తిరిగి వచిచ్నపుప్డు నా మనసు నీతోకూడ రాలేదా? దర్వయ్మును వసత్రములను ఒలీవచెటల్ తోటలను 

దార్క్షతోటలను గొఱఱ్లను ఎడల్ను దాసదాసీలను సంపాదించుకొనుటకు ఇది సమయమా? 

2 రాజులు 5:27 => కాబటిట్ నయమానునకు కలిగిన కుషుఠ్ నీకును నీ సంతతికిని సరవ్కాలము 

అంటియుండును అని చెపప్గా వాడు మంచువలె తెలల్నైన కుషఠ్ము గలిగి ఎలీషా ఎదుటనుండి బయటికి 

వెళె ల్ను. 

ఎఫెసీయులకు 5:12 => ఏలయనగా అటిట్ కిర్యలు చేయువారు రహసయ్మందు జరిగించు 

పనులనుగూరిచ్ మాటలాడుటయైనను అవమానకరమైయునన్ది. 

ఆదికాండము 39:11 => అటుల్ండగా ఒకనాడు అతడు తన పనిమీద ఇంటి లోపలికి వెళి ల్నపుప్డు 

ఇంటి మనుషుయ్లలో ఎవరును అకక్డ లేరు. 

2 సమూయేలు 3:16 => దాని పెనిమిటి బహూరీమువరకు దాని వెనుక ఏడుచ్చు రాగా అబేన్రు నీవు 

తిరిగి పొమమ్నెను గనుక అతడు వెళి ల్పోయెను. 

యోబు 20:12 => చెడుతనము వారి నోటికి తియయ్గా నుండెను వారు నాలుకకిర్ంద దాని 

దాచిపెటిట్రి. 
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సామెతలు 1:18 => వారు సవ్నాశనమునకే పొంచియుందురు తముమ్ను తామే పటుట్కొనుటకై 

దాగియుందురు. 

సామెతలు 4:17 => కీడుచేత దొరికినదానిని వారు భుజింతురు బలాతాక్రముచేత దొరికిన 

దార్కాష్రసమును తార్గుదురు 

సామెతలు 9:5 => వచిచ్ నేను సిదధ్పరచిన ఆహారమును భుజించుడి నేను కలిపిన దార్కాష్రసమును 

పానము చేయుడి 

రోమీయులకు 6:21 => అపప్టి కిర్యలవలన మీకేమి ఫలము కలిగెను? వాటిని గురించి మీరిపుప్డు 

సిగుగ్పడుచునాన్రు కారా? వాటి అంతము మరణమే, 

వచనము 3 

యెహోవా నీతిమంతుని ఆకలిగొననియయ్డు భకిత్హీనుని ఆశను భంగముచేయును. 

సామెతలు 1:7 => యెహోవాయందు భయభకుత్లు కలిగియుండుట తెలివికి మూలము మూరు ఖ్లు 

జాఞ్నమును ఉపదేశమును తిరసక్రించుదురు. 

కీరత్నలు 82:5 => జనులకు తెలివిలేదు వారు గర్హింపరు వారు అంధకారములో ఇటు అటు 

తిరుగులాడుదురు దేశమునకునన్ ఆధారములనిన్యు కదలుచునన్వి. 

2 పేతురు 3:5 => ఏలయనగా పూరవ్మునుండి ఆకాశముండెననియు, నీళల్లోనుండియు 

నీళల్వలనను సమకూరచ్బడిన భూమియు దేవుని వాకయ్మువలన కలిగెననియు వారు బుదిధ్పూరవ్కముగా 

మరతురు. 

సామెతలు 2:18 => దాని యిలుల్ మృతుయ్వునొదద్కు దారితీయును అది నడచు తోర్వలు పేర్తలయొదద్కు 

చేరును 

సామెతలు 2:19 => దానియొదద్కు పోవువారిలో ఎవరును తిరిగి రారు జీవమారగ్ములు వారికి 

దకక్వు. నా మాటలు వినినయెడల 

సామెతలు 5:5 => దాని నడతలు మరణమునకు దిగుటకు దారితీయును దాని అడుగులు 

పాతాళమునకు చకక్గా చేరును 
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సామెతలు 6:26 => వేశాయ్ సాంగతయ్ము చేయువానికి రొటెట్తునక మాతర్ము మిగిలియుండును. 

మగనాలు మికిక్లి విలువగల పార్ణమును వేటాడును. 

సామెతలు 7:27 => దాని యిలుల్ పాతాళమునకు పోవు మారగ్ము ఆ మారగ్ము మరణశాలలకు 

దిగిపోవును. 

2 సమూయేలు 3:16 => దాని పెనిమిటి బహూరీమువరకు దాని వెనుక ఏడుచ్చు రాగా అబేన్రు నీవు 

తిరిగి పొమమ్నెను గనుక అతడు వెళి ల్పోయెను. 

యోబు 20:12 => చెడుతనము వారి నోటికి తియయ్గా నుండెను వారు నాలుకకిర్ంద దాని 

దాచిపెటిట్రి. 

సామెతలు 1:18 => వారు సవ్నాశనమునకే పొంచియుందురు తముమ్ను తామే పటుట్కొనుటకై 

దాగియుందురు. 

సామెతలు 5:4 => దానివలన కలుగు ఫలము ముసిణిపండంత చేదు అది రెండంచులుగల 

కతిత్యంత పదునుగలది, 

సామెతలు 7:23 => తనకు పార్ణహానికరమైనదని యెరుగక ఉరియొదద్కు పకిష్ తవ్రపడునటుల్ను వాని 

గుండెను అంబు చీలుచ్వరకు వాడు దానివెంట పోయెను. 

సామెతలు 20:17 => మోసముచేసి తెచుచ్కొనన్ ఆహారము మనుషుయ్లకు బహు ఇంపుగా ఉండును 

పిమమ్ట వాని నోరు మంటితో నింపబడును. 

సామెతలు 21:16 => వివేకమారగ్ము విడిచి తిరుగువాడు పేర్తల గుంపులో కాపురముండును. 

సామెతలు 23:28 => దోచుకొనువాడు పొంచియుండునటుల్ అది పొంచియుండును అది 

బహుమందిని విశావ్సఘాతకులనుగా చేయును. 

పర్సంగి 7:26 => మరణముకంటె ఎకుక్వ దుఃఖము కలిగించునది ఒకటి నాకు కనబడెను; అది 

వలల వంటిదై, ఉరులవంటి మనసుస్ను బంధకములవంటి చేతులును కలిగిన సతరీ; దేవుని దృషిట్కి 

మంచివారైనవారు దానిని తపిప్ంచుకొందురు గాని పాపాతుమ్లు దానివలన పటట్బడుదురు. 

లూకా 16:23 => అపుప్డతడు పాతాళములో బాధపడుచు, కనున్లెతిత్ దూరమునుండి అబార్హామును 

అతని రొముమ్న (ఆనుకొనియునన్) లాజరును చూచి 
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రోమీయులకు 6:21 => అపప్టి కిర్యలవలన మీకేమి ఫలము కలిగెను? వాటిని గురించి మీరిపుప్డు 

సిగుగ్పడుచునాన్రు కారా? వాటి అంతము మరణమే, 

వచనము 4 

బదధ్కముగా పనిచేయువాడు దరిదుర్డగును శర్దధ్గలవాడు ఐశవ్రయ్వంతుడగును. 

సామెతలు 1:1 => దావీదు కుమారుడును ఇశార్యేలు రాజునైన సొలొమోను సామెతలు. 

సామెతలు 25:1 => ఇవియును సొలొమోను సామెతలే యూదా రాజైన హిజిక్యా సేవకులు వీటిని 

ఎతిత్ వార్సిరి. 

1 రాజులు 4:32 => అతడు మూడువేల సామెతలు చెపెప్ను, వెయియ్నిన్ యయిదు కీరత్నలు 

రచించెను. 

పర్సంగి 12:9 => పర్సంగి జాఞ్నియై యుండెను అతడు జనులకు జాఞ్నము బోధించెను; అతడు 

ఆలోచించి సంగతులు పరిశీలించి అనేక సామెతలను అనుకర్మపరచెను. 

సామెతలు 15:20 => జాఞ్నముగల కుమారుడు తండిర్ని సంతోషపెటుట్ను బుదిధ్హీనుడు తన తలిల్ని 

తిరసక్రించును. 

సామెతలు 17:21 => బుదిధ్హీనుని కనినవానికి వయ్సనము కలుగును తెలివిలేనివాని తండిర్కి 

సంతోషము లేదు. 

సామెతలు 17:25 => బుదిధ్హీనుడగు కుమారుడు తన తండిర్కి దుఃఖము తెచుచ్ను తనున్ కనినదానికి 

అటిట్వాడు బాధ కలుగజేయును 

సామెతలు 19:13 => బుదిధ్హీనుడగు కుమారుడు తన తండిర్కి చేటు తెచుచ్ను భారయ్తోడి పోరు 

ఎడతెగక పడుచుండు బిందువులతో సమానము. 

సామెతలు 23:15 => నా కుమారుడా, నీ హృదయమునకు జాఞ్నము లభించినయెడల నా 

హృదయముకూడ సంతోషించును. 

సామెతలు 23:16 => నీ పెదవులు యథారథ్మైన మాటలు పలుకుట విని నా అంతరిందిర్యములు 

ఆనందించును. 
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సామెతలు 23:24 => నీతిమంతుని తండిర్కి అధిక సంతోషము కలుగును జాఞ్నము గలవానిని 

కనినవాడు వానివలన ఆనందము నొందును. 

సామెతలు 23:25 => నీ తలిదండుర్లను నీవు సంతోషపెటట్వలెను నినున్ కనిన తలిల్ని 

ఆనందపరచవలెను. 

సామెతలు 29:3 => జాఞ్నమును పేర్మించువాడు తన తండిర్ని సంతోషపరచును వేశయ్లతో 

సాంగతయ్ము చేయువాడు అతని ఆసిత్ని పాడుచేయును. 

సామెతలు 29:15 => బెతత్మును గదిద్ంపును జాఞ్నము కలుగజేయును అదుపులేని బాలుడు తన తలిల్కి 

అవమానము తెచుచ్ను. 

పర్సంగి 2:19 => వాడు జాఞ్నము గలవాడై యుండునో బుదిధ్హీనుడై యుండునో అది ఎవనికి 

తెలియును? అయితే సూరుయ్ని కిర్ంద నేను పర్యాసపడి జాఞ్నముచేత సంపాదించుకొనన్ నా 

కషట్ఫలమంతటి మీదను వాడు అధికారియై యుండును; ఇదియును వయ్రథ్మే. 

2 సమూయేలు 18:33 => అపుప్డు రాజు బహు కలతపడి గుమమ్మునకు పైగా నునన్ గదికి 

ఎకిక్పోయి యేడుచ్చు, సంచరించుచు నా కుమారుడా అబాష్లోమా, నా కుమారుడా అబాష్లోమా, అని 

కేకలు వేయుచు, అయోయ్ నా కుమారుడా, నీకు బదులుగా నేను చనిపోయినయెడల ఎంత 

బాగుండును; నా కుమారుడా అబాష్లోమా నా కుమారుడా, అని యేడుచ్చు వచెచ్ను. 

1 రాజులు 5:7 => నీ యేరాప్టు చొపుప్న నేను నీ సేవకుల జీతము నీకిచెచ్దను అనెను. హీరాము 

సొలొమోను చెపిప్న మాటలు విని బహుగా సంతోషపడి ఈ గొపప్ జనమును ఏలుటకు జాఞ్నముగల 

కుమారుని దావీదునకు దయచేసిన యెహోవాకు ఈ దినమున సోత్తర్ము కలుగునుగాక అని చెపిప్ 

సామెతలు 13:1 => తండిర్ శికిష్ంచిన కుమారుడు జాఞ్నము గలవాడగును. అపహాసకుడు గదిద్ంపునకు 

లోబడడు. 

సామెతలు 15:5 => మూఢుడు తన తండిర్చేయు శిక్షను తిరసక్రించును గదిద్ంపునకు లోబడువాడు 

బుదిధ్మంతుడగును. 

సామెతలు 19:26 => తండిర్కి కీడుచేసి తలిల్ని తరిమివేయువాడు అవమానమును అపకీరిత్ని 

కలుగజేయువాడు. 
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సామెతలు 23:23 => సతయ్మును అమిమ్వేయక దాని కొని యుంచుకొనుము జాఞ్నమును 

ఉపదేశమును వివేకమును కొని యుంచుకొనుము. 

సామెతలు 27:11 => నా కుమారుడా, జాఞ్నమును సంపాదించి నా హృదయమును 

సంతోషపరచుము. అపుప్డు ననున్ నిందించువారితో నేను ధైరయ్ముగా మాటలాడుదును.  

వచనము 5 

వేసవికాలమున కూరుచ్వాడు బుదిధ్గల కుమారుడు కోతకాలమందు నిదిర్ంచువాడు సిగుగ్పరచు 

కుమారుడు. 

సామెతలు 11:4 => ఉగర్తదినమందు ఆసిత్ అకక్రకు రాదు నీతి మరణమునుండి రకిష్ంచును. 

కీరత్నలు 49:6 => తమ ఆసిత్యే పార్పకమని నమిమ్ తమ ధనవిసాత్రతనుబటిట్ పొగడుకొనువారికి 

నేనేల భయపడవలెను?  

కీరత్నలు 49:7 => ఎవడును ఏ విధముచేతనైనను తన సహోదరుని విమోచింపలేడు 

కీరత్నలు 49:8 => వాడు కుళుల్ చూడక నితయ్ము బర్తుకునటుల్ వాని నిమితత్ము దేవుని సనిన్ధిని 

పార్యశిచ్తత్ము చేయగలవాడు ఎవడును లేడు 

కీరత్నలు 49:9 => వారి పార్ణవిమోచన ధనము బహు గొపప్ది అది ఎనన్టికిని తీరక 

అటుల్ండవలసినదే. 

కీరత్నలు 49:10 => జాఞ్నులు చనిపోదురను సంగతి అతనికి కనబడకుండ పోదు మూరు ఖ్లును 

పశుపార్యులును ఏకముగా నశింతురు. 

యెషయా 10:2 => తలిదండుర్లు లేనివారిని కొలల్పెటుట్కొనవలెననియు కోరి నాయ్యవిమరశ్ 

జరిగింపకుండ దరిదుర్లను తొలగించుటకును నా పర్జలలోని బీదల నాయ్యమును తపిప్ంచుటకును 

అనాయ్యపు విధులను విధించువారికిని బాధకరమైన శాసనములను వార్యించువారికిని శర్మ.  

యెషయా 10:3 => దరశ్నదినమున దూరమునుండి వచుచ్ పర్ళయదినమున మీరేమి చేయుదురు? 

సహాయమునొందుటకు ఎవరియొదద్కు పారిపోవుదురు? మీ ఐశవ్రయ్మును ఎకక్డ దాచుకొందురు? 
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జెఫనాయ్ 1:18 => యెహోవా ఉగర్తదినమున తమ వెండి బంగారములు వారిని తపిప్ంపలేకపోవును, 

రోషాగిన్చేత భూమియంతయు దహింపబడును, హఠాతుత్గా ఆయన భూనివాసులనందరిని 

సరవ్నాశనము చేయబోవుచునాన్డు.  

లూకా 12:15 => మరియు ఆయన వారితో మీరు ఏవిధమైన లోభమునకు ఎడమియయ్క 

జాగర్తత్పడుడి; ఒకని కలిమి విసత్రించుట వాని జీవమునకు మూలము కాదనెను. 

లూకా 12:16 => మరియు ఆయన వారితో ఈ ఉపమానము చెపెప్ను ఒక ధనవంతుని భూమి 

సమృదిధ్గా పండెను. 

లూకా 12:17 => అపుప్డతడు నా పంట సమకూరుచ్కొనుటకు నాకు సథ్లము చాలదు గనుక నేనేమి 

చేతునని తనలో తానాలోచించుకొని నేనీలాగు చేతును; 

లూకా 12:18 => నా కొటుల్ విపిప్, వాటికంటె గొపప్వాటిని కటిట్ంచి, అందులో నా ధానయ్మంతటిని, 

నా ఆసిత్ని సమకూరుచ్కొని 

లూకా 12:19 => నా పార్ణముతో పార్ణమా, అనేక సంవతస్రములకు, విసాత్రమైన ఆసిత్ నీకు 

స మ కూ రచ్ బ డి యు నన్ ది ; సు ఖిం చు ము , తి ను ము , తార్ గు ము , సం తో షిం చు మ ని 

చెపుప్కొందుననుకొనెను. 

లూకా 12:20 => అయితే దేవుడు వెఱి ఱ్వాడా, యీ రాతిర్ నీ పార్ణము నడుగుచునాన్రు; నీవు 

సిదధ్పరచినవి ఎవనివగునని ఆతనితో చెపెప్ను. 

లూకా 12:21 => దేవుని యెడల ధనవంతుడు కాక తనకొరకే సమకూరుచ్కొనువాడు ఆలాగుననే 

యుండునని చెపెప్ను. 

లూకా 16:22 => ఆ దరిదుర్డు చనిపోయి దేవదూతలచేత అబార్హాము రొముమ్న (ఆనుకొనుటకు) 

కొనిపోబడెను. ధనవంతుడు కూడ చనిపోయి పాతిపెటట్బడెను. 

లూకా 16:23 => అపుప్డతడు పాతాళములో బాధపడుచు, కనున్లెతిత్ దూరమునుండి అబార్హామును 

అతని రొముమ్న (ఆనుకొనియునన్) లాజరును చూచి 
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రోమీయులకు 2:5 => నీ కాఠినయ్మును, మారుప్పొందని నీ హృదయమును అనుసరించి, ఉగర్త 

దినమందు, అనగా దేవుని నాయ్యమైన తీరుప్ బయలుపరచబడు దినమందు నీకు నీవే ఉగర్తను 

సమకూరుచ్కొనుచునాన్వు. 

యాకోబు 5:1 => ఇదిగో ధనవంతులారా, మీమీదికి వచెచ్డి ఉపదర్వములనుగూరిచ్ పర్లాపించి 

యేడువుడి. 

యాకోబు 5:2 => మీ ధనము చెడిపోయెను; మీ వసత్రములు చిమమ్టలు కొటిట్నవాయెను. 

యాకోబు 5:3 => మీ బంగారమును మీ వెండియు తుపుప్పటిట్నవి; వాటి తుపుప్ మీమీద సాక్షయ్ముగా 

ఉండి అగిన్వలె మీ శరీరములను తినివేయును; అంతయ్దినములయందు ధనము కూరుచ్ కొంటిరి. 

సామెతలు 12:28 => నీతిమారగ్మునందు జీవము కలదు దాని తోర్వలో మరణమే లేదు. 

దానియేలు 4:27 => రాజా, నా యోచన నీ దృషిట్కి అంగీకారమగునుగాక; ఒకవేళ నీవు నీ 

పాపములు మాని నీతి నాయ్యములననుసరించి, నీవు బాధపెటిట్న వారియందు కరుణ చూపినయెడల 

నీకునన్ కేష్మము నీకికమీదట నుండునని దానియేలు పర్తుయ్తత్రమిచెచ్ను. 

రోమీయులకు 5:21 => ఆలాగే నితయ్జీవము కలుగుటకై, నీతిదావ్రా కృపయు మన పర్భువైన 

యేసుకీర్సుత్ మూలముగా ఏలునిమితత్ము పాపమెకక్డ విసత్రించెనో అకక్డ కృప అపరిమితముగా 

విసత్రించెను. 

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

విశావ్సమువలననైన నీతి, అనగా విశావ్సమునుబటిట్ దేవుడు అనుగర్హించు నీతిగలవాడనై 

ఆయనయందు అగపడు నిమితత్మును, 

యోబు 36:19 => నీవు మొఱఱ్పెటుట్టయు బల పర్యతన్ములు చేయుటయు బాధనొందకుండ నినున్ 

తపిప్ంచునా? 

కీరత్నలు 49:9 => వారి పార్ణవిమోచన ధనము బహు గొపప్ది అది ఎనన్టికిని తీరక 

అటుల్ండవలసినదే. 

సామెతలు 13:11 => మోసముచేత సంపాదించిన ధనము కీష్ణించిపోవును కషట్ము చేసి 

కూరుచ్కొనువాడు తన ఆసిత్ని వృదిధ్ చేసికొనును. 
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సామెతలు 21:6 => అబదధ్ములాడి ధనము సంపాదించుకొనుట ఊపిరితో సాటి, దానిని కోరువారు 

మరణమును కోరుకొందురు. 

మీకా 6:10 => అనాయ్యము చేయువారి యిండల్లో అనాయ్యముచేత సంపాదించిన సొతుత్లును, 

చినన్దిగా చేయబడిన హేయమైన కొలయు ఉనన్వి గదా. 

జెకరాయ్ 9:4 => యెహోవా సముదర్మందుండు దాని బలమును నాశనముచేసి దాని ఆసిత్ని 

పరులచేతికపప్గించును, అది అగిన్చేత కాలచ్బడును. 

యాకోబు 5:20 => పాపిని వాని తపుప్మారగ్మునుండి మళి ల్ంచువాడు మరణమునుండి యొక 

ఆతమ్ను రకిష్ంచి అనేక పాపములను కపిప్వేయునని తాను తెలిసికొనవలెను. 

వచనము 6 

నీతిమంతుని తలమీదికి ఆశీరావ్దములు వచుచ్ను బలాతాక్రము భకిత్హీనుని నోరు మూసివేయును. 

యోబు 5:20 => కాష్మకాలమున మరణమునుండియు యుదధ్మున ఖడగ్బలమునుండియు ఆయన 

నినున్ తపిప్ంచును. 

కీరత్నలు 10:14 => నీవు దీనిని చూచియునాన్వు గదా, వారికి పర్తికారము చేయుటకై నీవు చేటును 

పగను కనిపెటిట్ చూచుచునాన్వు నిరాధారులు తముమ్ను నీకు అపప్గించుకొందురు తండిర్లేనివారికి నీవే 

సహాయుడవై యునాన్వు 

కీరత్నలు 33:19 => యెహోవా దృషిట్ ఆయనయందు భయభకుత్లుగలవారి మీదను ఆయన 

కృపకొరకు కనిపెటుట్వారి మీదను నిలుచుచునన్ది.  

కీరత్నలు 34:9 => యెహోవా భకుత్లారా, ఆయనయందు భయభకుత్లు ఉంచుడి. ఆయనయందు 

భయభకుత్లు ఉంచువానికి ఏమియు కొదువలేదు.  

కీరత్నలు 34:10 => సింహపు పిలల్లు లేమిగలవై ఆకలిగొనును యెహోవాను ఆశర్యించువారికి ఏ 

మేలు కొదువయై యుండదు. 

కీరత్నలు 37:3 => యెహోవాయందు నమిమ్కయుంచి మేలుచేయుము దేశమందు నివసించి సతయ్ము 

ననుసరించుము 
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కీరత్నలు 37:19 => ఆపతాక్లమందు వారు సిగుగ్నొందరు కరవు దినములలో వారు 

తృపిత్పొందుదురు. 

కీరత్నలు 37:25 => నేను చినన్వాడనై యుంటిని ఇపుప్డు ముసలివాడనై యునాన్ను అయినను 

నీతిమంతులు విడువబడుట గాని వారి సంతానము భిక్షమెతుత్ట గాని నేను చూచియుండలేదు. 

యెషయా 33:16 => పరవ్తములలోని శిలలు అతనికి కోటయగును తపప్క అతనికి ఆహారము 

దొరకును అతని నీళుల్ అతనికి శాశవ్తముగా ఉండును. 

మతత్యి 6 :30 => నేడుండి రేపు పొయిలో వేయబడు అడవి గడిడ్ని దేవుడీలాగు 

అలంకరించినయెడల, అలప్విశావ్సులారా, మీకు మరి నిశచ్యముగా వసత్రములు ధరింపజేయును 

గదా. 

మతత్యి 6:31 => కాబటిట్ ఏమి తిందుమో యేమి తార్గుదుమో యేమి ధరించుకొందుమో అని 

చింతింపకుడి; అనయ్జనులు వీటనిన్టి విషయమై విచారింతురు. 

మతత్యి 6:32 => ఇవనిన్యు మీకు కావలెనని మీ పరలోకపు తండిర్కి తెలియును. 

మతత్యి 6:33 => కాబటిట్ మీరు ఆయన రాజయ్మును నీతిని మొదట వెదకుడి; అపుప్డవనిన్యు 

మీకనుగర్హింపబడును. 

లూకా 12:22 => అంతట ఆయన తన శిషుయ్లతో ఇటల్నెను ఈ హేతువుచేత మీరు -- ఏమి 

తిందుమో, అని మీ పార్ణమును గూరిచ్యైనను, ఏమి ధరించుకొందుమో, అని మీ దేహమును 

గూరిచ్యైనను చింతింపకుడి 

లూకా 12:23 => ఆహారముకంటె పార్ణమును వసత్రముకంటె దేహమును గొపప్వి కావా? 

లూకా 12:24 => కాకుల సంగతి విచారించి చూడుడి. అవి వితత్వు, కోయవు, వాటికి గరిసెలేదు, 

కొటుట్లేదు; అయినను దేవుడు వాటిని పోషించుచునాన్డు; మీరు పకుష్లకంటె ఎంతో శేర్షుఠ్లు. 

లూకా 12:31 => మీరైతే ఆయన రాజయ్మును వెదకుడి, దానితో కూడ ఇవి మీకనుగర్హింపబడును. 

హెబీర్యులకు 13:5 => ధనాపేక్ష లేనివారై మీకు కలిగినవాటితో తృపిత్పొంది యుండుడి. నినున్ 

ఏమాతర్మును విడువను, నినున్ ఎనన్డును ఎడబాయను అని ఆయనయే చెపెప్ను గదా. 
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హెబీర్యులకు 13:6 => కాబటిట్ పర్భువు నాకు సహాయుడు, నేను భయపడను, నరమాతుర్డు నాకేమి 

చేయగలడు? అని మంచి ధైరయ్ముతో చెపప్గలవారమై యునాన్ము.  

యోబు 20:5 => ఆదినుండి నరులు భూమిమీద నుంచబడిన కాలము మొదలుకొని ఈలాగు 

జరుగుచునన్దని నీకు తెలియదా? 

యోబు 20:6 => వారి ఘనత ఆకాశమంత యెతుత్గా పెరిగినను మేఘములంత యెతుత్గా వారు 

తలలెతిత్నను 

యోబు 20:7 => తమ మలము నశించురీతిగా వారెనన్టికిని నుండకుండ నశించుదురు. వారిని 

చూచినవారు వారేమైరని యడుగుదురు. 

యోబు 20:8 => కల యెగసిపోవునటుల్ వారు గతించి కనబడక పోవుదురు రాతిర్ సవ్పన్ము 

దాటిపోవునటుల్ వారు తరిమి వేయబడుదురు. 

యోబు 20:20 => వారు ఎడతెగక ఆశించినవారు తమ యిషట్వసుత్వులలో ఒకదానిచేతనైనను 

తముమ్ను తాము రకిష్ంచుకొనజాలరు. 

యోబు 20:21 => వారు మింగివేయనిది ఒకటియు లేదు గనుక వారి కేష్మసిథ్తి నిలువదు. 

యోబు 20:22 => వారికి సంపాదయ్ము పూరణ్ముగా కలిగిన సమయమున వారు ఇబబ్ంది పడుదురు 

దురవసథ్లోనుండు వారందరి చెయియ్ వారిమీదికి వచుచ్ను. 

యోబు 20:28 => వారి యింటికివచిచ్న ఆరజ్న కనబడకపోవును దేవుని కోపదినమున వారి ఆసిత్ 

నాశనమగును. 

హబకూక్కు 2:6 => తనదికాని దాని నాకర్మించి యభివృదిధ్ నొందినవానికి శర్మ; తాకటుట్సొముమ్ను 

విసాత్రముగా పటుట్కొనువానికి శర్మ; వాడు ఎనాన్ళుల్ నిలుచును అని చెపుప్కొనుచు వీరందరు 

ఇతనినిబటిట్ ఉపమానరీతిగా అపహాసయ్పు సామెత ఎతుత్దురు గదా. 

హబకూక్కు 2:7 => వడిడ్కిచుచ్వారు హఠాతుత్గా నీమీద పడుదురు, నినున్ హింస పెటట్బోవువారు 

జాగర్తత్గా వతుత్రు, నీవు వారికి దోపుడుసొముమ్గా ఉందువు. 
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హబకూక్కు 2:8 => బహు జనముల ఆసిత్ని నీవు కొలల్పెటిట్యునాన్వు గనుక శేషించిన జనులు 

దేశములకును పటట్ణములకును వాటిలోని నివాసులకును నీవు చేసిన నరహతయ్ను బటిట్యు 

బలాతాక్రమును బటిట్యు నినున్ కొలల్పెటుట్దురు. 

జెఫనాయ్ 1:18 => యెహోవా ఉగర్తదినమున తమ వెండి బంగారములు వారిని తపిప్ంపలేకపోవును, 

రోషాగిన్చేత భూమియంతయు దహింపబడును, హఠాతుత్గా ఆయన భూనివాసులనందరిని 

సరవ్నాశనము చేయబోవుచునాన్డు.  

సామెతలు 14:32 => అపాయము రాగా భకిత్హీనుడు నశించును మరణకాలమందు నీతిమంతునికి 

ఆశర్యము కలదు. 

సామెతలు 28:10 => యథారథ్వంతులను దురామ్రగ్మందు చొపిప్ంచువాడు తాను తర్వివ్న గోతిలో 

తానే పడును యథారథ్వంతులు మేలైనదానిని సవ్తంతిర్ంచుకొందురు. 

వచనము 7 

నీతిమంతుని జాఞ్పకము చేసికొనుట ఆశీరావ్దకరమగును భకిత్హీనుల పేరు అసహయ్త పుటిట్ంచును 

సామెతలు 6:6 => సోమరీ, చీమల యొదద్కు వెళుల్ము వాటి నడతలు కనిపెటిట్ జాఞ్నము 

తెచుచ్కొనుము. 

సామెతలు 6:7 => వాటికి నాయ్యాధిపతి లేకునన్ను పై విచారణకరత్ లేకునన్ను అధిపతి లేకునన్ను 

సామెతలు 6:8 => అవి వేసవికాలమందు ఆహారము సిదధ్పరచుకొనును కోతకాలమందు ధానయ్ము 

కూరుచ్కొనును. 

సామెతలు 6:9 => సోమరీ, ఎందాక నీవు పండుకొనియుందువు? ఎపుప్డు నిదర్లేచెదవు?  

సామెతలు 6:10 => ఇక కొంచెము నిదిర్ంచెదనని కొంచెము కునికెదనని కొంచెముసేపు చేతులు 

ముడుచుకొని పరుండెదనని నీవనుచుందువు 

సామెతలు 6:11 => అందుచేత దోపిడిగాడు వచుచ్నటుల్ దారిదర్య్ము నీయొదద్కు వచుచ్ను. 

ఆయుధధారుడు వచుచ్నటుల్ లేమి నీయొదద్కు వచుచ్ను. 
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సామెతలు 11:24 => వెదజలిల్ అభివృదిధ్ పొందువారు కలరు తగినదానికనన్ తకుక్వ ఇచిచ్ లేమికి 

వచుచ్వారు కలరు. 

సామెతలు 12:24 => శర్దధ్గా పని చేయువారు ఏలుబడి చేయుదురు సోమరులు వెటిట్పనులు 

చేయవలసి వచుచ్ను. 

సామెతలు 19:15 => సోమరితనము గాఢనిదర్లో పడవేయును సోమరివాడు పసుత్ పడియుండును. 

సామెతలు 19:24 => సోమరి పాతర్లో చెయియ్ ముంచునేగాని తన నోటికి దాని తిరిగి ఎతత్నైన 

ఎతత్డు. 

సామెతలు 20:4 => వితుత్లువేయు కాలమున సోమరి దునన్డు కోతకాలమున పంటనుగూరిచ్ వాడు 

విచారించునపుప్డు వానికేమియు లేకపోవును. 

సామెతలు 20:13 => లేమికి భయపడి నిదర్యందు ఆసకిత్ విడువుము నీవు మేలొక్ని 

యుండినయెడల ఆహారము తిని తృపిత్ పొందుదువు. 

సామెతలు 24:30 => సోమరివాని చేను నేను దాటి రాగా తెలివిలేనివాని దార్క్షతోట నేను దాటి రాగా 

సామెతలు 24:31 => ఇదిగో దానియందంతట ముండల్ తుపప్లు బలిసియుండెను. దూలగొండుల్ 

దాని కపిప్యుండెను దాని రాతి గోడ పడియుండెను. 

సామెతలు 24:32 => నేను దాని చూచి యోచన చేసికొంటిని దాని కనిపెటిట్ బుదిధ్ తెచుచ్కొంటిని. 

సామెతలు 24:33 => ఇంక కొంచెము నిదర్ యింక కొంచెము కునుకుపాటు పరుండుటకై యింక 

కొంచెము చేతులు ముడుచుకొనుట  

సామెతలు 24:34 => వీటివలన నీకు దరిదర్త పరుగెతిత్ వచుచ్ను ఆయుధసుథ్డు వచిచ్నటుల్ లేమి 

నీమీదికి వచుచ్ను. 

పర్సంగి 10:18 => సోమరితనముచేత ఇంటికపుప్ దిగబడిపోవును, చేతుల బదధ్కముచేత ఇలుల్ 

కురియును. 

యోహాను 6:27 => క్షయమైన ఆహారము కొరకు కషట్పడకుడి గాని నితయ్జీవము కలుగజేయు 

అక్షయమైన ఆహారము కొరకే కషట్పడుడి; మనుషయ్కుమారుడు దానిని మీకిచుచ్ను, ఇందుకై తండిర్యైన 

దేవుడు ఆయనకు ముదర్వేసియునాన్డని చెపెప్ను. 
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హెబీర్యులకు 6:11 => మీరు మందులు కాక, విశావ్సముచేతను ఓరుప్చేతను వాగాద్నములను 

సవ్తంతిర్ంచుకొను వారిని పోలి నడుచుకొనునటుల్గా మీలో పర్తివాడును  

హెబీర్యులకు 6:12 => మీ నిరీక్షణ పరిపూరణ్మగు నిమితత్ము మీరిదివరకు కనుపరచిన ఆసకిత్ని 

తుదమటుట్కు కనుపరచవలెనని అపేకిష్ంచుచునాన్ము. 

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

సదుగ్ణమును, సదుగ్ణమునందు జాఞ్నమును, 

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

సహనమునందు భకిత్ని, 

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

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

అనుభవజాఞ్నవిషయములో మిముమ్ను సోమరులైనను నిషఫ్లులైనను కాకుండ చేయును. 

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

మరచిపోయి, గుర్డిడ్వాడును దూరదృషిట్ లేనివాడు నగును. 

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

చేసికొనుటకు మరి జాగర్తత్ పడుడి. మీరిటిట్ కిర్యలు చేయువారైతే ఎపుప్డును తొటిర్లల్రు.  

సామెతలు 13:4 => సోమరి ఆశపడును గాని వాని పార్ణమునకేమియు దొరకదు శర్దధ్గలవారి 

పార్ణము పుషిట్గా నుండును. 

సామెతలు 21:5 => శర్దధ్గలవారి యోచనలు లాభకరములు తాలిమి లేక పనిచేయువానికి నషట్మే 

పార్పిత్ంచును 

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

వయ్రథ్ము కాదని యెరిగి, సిథ్రులును, కదలనివారును, పర్భువు కారాయ్భివృదిధ్యందు ఎపప్టికిని 

ఆసకుత్లునై యుండుడి. 

ఆదికాండము 26:32 => ఆ దినమందే ఇసాస్కు దాసులు వచిచ్ తాము తర్వివ్న బావినిగూరిచ్ అతనికి 

తెలియచేసి మాకు నీళుల్ కనబడినవని చెపిప్రి గనుక 
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యెహోషువ 18:3 => కావున యెహోషువ ఇశార్యేలీయులతో ఇటల్నెను మీ పితరుల దేవుడైన 

యెహోవా మీకిచిచ్న దేశమును సావ్ధీనపరచుకొన వెళల్కుండ మీరెనాన్ళుల్ తడవుచేసెదరు? 

సామెతలు 6:11 => అందుచేత దోపిడిగాడు వచుచ్నటుల్ దారిదర్య్ము నీయొదద్కు వచుచ్ను. 

ఆయుధధారుడు వచుచ్నటుల్ లేమి నీయొదద్కు వచుచ్ను. 

సామెతలు 18:9 => పనిలో జాగు చేయువాడు నషట్ము చేయువానికి సోదరుడు. 

సామెతలు 22:29 => తన పనిలో నిపుణత గలవానిని చూచితివా? అలుప్లైనవారి యెదుట కాదు 

వాడు రాజుల యెదుటనే నిలుచును. 

సామెతలు 24:34 => వీటివలన నీకు దరిదర్త పరుగెతిత్ వచుచ్ను ఆయుధసుథ్డు వచిచ్నటుల్ లేమి 

నీమీదికి వచుచ్ను. 

వచనము 8 

జాఞ్నచితుత్డు ఉపదేశము నంగీకరించును పనికిమాలిన వదరుబోతు నశించును. 

సామెతలు 6:6 => సోమరీ, చీమల యొదద్కు వెళుల్ము వాటి నడతలు కనిపెటిట్ జాఞ్నము 

తెచుచ్కొనుము. 

సామెతలు 6:8 => అవి వేసవికాలమందు ఆహారము సిదధ్పరచుకొనును కోతకాలమందు ధానయ్ము 

కూరుచ్కొనును. 

సామెతలు 30:25 => చీమలు బలములేని జీవులు అయినను అవి వేసవిలో తమ ఆహారమును 

సిదధ్పరచుకొనును. 

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

సమీపములో ఉండగా ఆయనను వేడుకొనుడి.  

యెషయా 55:7 => భకిత్హీనులు తమ మారగ్మును విడువవలెను దుషు ట్లు తమ తలంపులను 

మానవలెను వారు యెహోవావైపు తిరిగినయెడల ఆయన వారియందు జాలిపడును వారు మన 

దేవునివైపు తిరిగినయెడల ఆయన బహుగా క్షమించును.  
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సామెతలు 12:4 => యోగుయ్రాలు తన పెనిమిటికి కిరీటము సిగుగ్ తెచుచ్నది వాని యెముకలకు 

కుళుల్. 

సామెతలు 17:2 => బుదిధ్గల దాసుడు సిగుగ్తెచుచ్ కుమారునిమీద ఏలుబడి చేయును 

అనన్దముమ్లతోపాటు వాడు పితార్రిజ్తము పంచుకొనును. 

సామెతలు 19:26 => తండిర్కి కీడుచేసి తలిల్ని తరిమివేయువాడు అవమానమును అపకీరిత్ని 

కలుగజేయువాడు. 

సామెతలు 14:35 => బుదిధ్గల సేవకుడు రాజులకిషు ట్డు అవమానకరముగా నడచువానిమీద రాజు 

కోపించును 

సామెతలు 19:15 => సోమరితనము గాఢనిదర్లో పడవేయును సోమరివాడు పసుత్ పడియుండును. 

సామెతలు 27:25 => ఎండిన గడిడ్ వామి వేయబడెను పచిచ్క కనబడుచునన్ది కొండగడిడ్ 

యేరబడియునన్ది 

సామెతలు 29:15 => బెతత్మును గదిద్ంపును జాఞ్నము కలుగజేయును అదుపులేని బాలుడు తన తలిల్కి 

అవమానము తెచుచ్ను. 

యిరిమ్యా 8:20 => కోత కాలము గతించియునన్ది, గీర్షమ్కాలము జరిగిపోయెను, మనము 

రక్షణనొందకయే యునాన్ము అని చెపుప్దురు. 

వచనము 9 

యథారథ్ముగా పర్వరిత్ంచువాడు నిరభ్యముగా పర్వరిత్ంచును. కుటిలవరత్నుడు బయలుపడును. 

సామెతలు 11:26 => ధానయ్ము బిగబటుట్వానిని జనులు శపించెదరు దానిని అముమ్వాని తలమీదికి 

దీవెన వచుచ్ను. 

సామెతలు 24:25 => నాయ్యముగా తీరుప్ తీరుచ్వారికి మేలు కలుగును కేష్మకరమైన దీవెన 

అటిట్వారిమీదికి వచుచ్ను. 

సామెతలు 28:20 => నమమ్కమైనవానికి దీవెనలు మెండుగా కలుగును. ధనవంతుడగుటకు 

ఆతురపడువాడు శిక్షనొందకపోడు. 
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దివ్తీయోపదేశకాండము 28:2 => నీవు నీ దేవుడైన యెహోవా మాట వినినయెడల ఈ దీవెనలనిన్యు 

నీమీదికి వచిచ్ నీకు పార్పిత్ంచును. 

యోబు 29:13 => నశించుటకు సిదధ్మైయునన్వారి దీవెన నామీదికి వచెచ్ను విధవరాండర్ 

హృదయమును సంతోషపెటిట్తిని  

2 తిమోతి 1:16 => పర్భువు ఒనేసిఫోరు ఇంటివారియందు కనికరము చూపునుగాక.  

2 తిమోతి 1:17 => అతడు రోమాకు వచిచ్నపుప్డు నా సంకెళల్నుగూరిచ్ సిగుగ్పడక శర్దధ్గా ననున్ 

వెదకి, కనుగొని, అనేక పరాయ్యములు ఆదరించెను. 

2 తిమోతి 1:18 => మరియు అతడు ఎఫెసులో ఎంతగా ఉపచారము చేసెనో అది నీవు బాగుగా 

ఎరుగుదువు. ఆ దినమునందు అతడు పర్భువువలన కనికరము పొందునటుల్ పర్భువు అనుగర్హించును 

గాక. 

సామెతలు 10:11 => నీతిమంతుని నోరు జీవపు ఊట భకిత్హీనుల నోరు బలాతాక్రము 

మరుగుపరచును. 

ఎసేత్రు 7:8 => నగరువనములోనుండి దార్కాష్రసపు విందుసథ్లమునకు రాజు తిరిగి రాగా ఎసేత్రు 

కూరుచ్ండియునన్ శయయ్మీద హామాను బడియుండుట చూచి వీడు ఇంటిలో నా సముఖము ఎదుటనే 

రాణిని బలవంతము చేయునా? అని చెపెప్ను; ఆ మాట రాజు నోట రాగానే బంటులు హామాను 

ముఖమునకు ముసుకు వేసిరి. 

కీరత్నలు 107:42 => యథారథ్వంతులు దాని చూచి సంతోషించుదురు మోసగాండర్ందరును 

మౌనముగా నుందురు. 

రోమీయులకు 3:19 => పర్తి నోరు మూయబడునటుల్ను, సరవ్లోకము దేవుని శిక్షకు 

పాతర్మగునటుల్ను, ధరమ్శాసత్రము చెపుప్చునన్ వాటిననిన్టిని ధరమ్శాసత్రమునకు లోనైనవారితో 

చెపుప్చునన్దని యెరుగుదుము. 

ఆదికాండము 7:1 => యెహోవా ఈ తరమువారిలో నీవే నా యెదుట నీతిమంతుడవై యుండుట 

చూచితిని గనుక నీవును నీ యింటివారును ఓడలో పర్వేశించుడి. 
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కీరత్నలు 140:9 => ననున్ చుటుట్కొనువారు తలయెతిత్నయెడల వారి పెదవుల చేటు వారిని 

ముంచును గాక 

సామెతలు 21:7 => భకిత్హీనులు నాయ్యము చేయనొలల్రు వారు చేయు బలాతాక్రము వారిని 

కొటుట్కొనిపోవును. 

వచనము 10 

కనుసైగ చేయువాడు వయ్ధ పుటిట్ంచును పనికిమాలిన వదరుబోతు నశించును. 

1 రాజులు 11:36 => నా నామమును అకక్డ ఉంచుటకు నేను కోరుకొనిన పటట్ణమైన 

యెరూషలేములో నా యెదుట ఒక దీపము నా సేవకుడైన దావీదునకు ఎలల్పుప్డు నుండునటుల్ అతని 

కుమారునికి ఒక గోతర్ము ఇచెచ్దను. 

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

కాపాడి రకిష్ంచుదును. 

2 దినవృతాత్ంతములు 24:16 => అతడు ఇశార్యేలీయులలో దేవుని దృషిట్కిని తన యింటివారి 

దృషిట్కిని మంచివాడై పర్వరిత్ంచెను గనుక జనులు దావీదు పటట్ణమందు రాజులదగగ్ర అతని 

పాతిపెటిట్రి. 

కీరత్నలు 112:6 => అటిట్వారు ఎపుప్డును కదలింపబడరు నీతిమంతులు నితయ్ము జాఞ్పకములో 

నుందురు. 

మారుక్ 14:9 => సరవ్లోకములో ఎకక్డ ఈ సువారత్ పర్కటింపబడునో అకక్డ ఈమె చేసినదియు 

జాఞ్పకారథ్ముగా పర్శంసింపబడునని మీతో నిశచ్యముగా చెపుప్చునాన్ననెను. 

లూకా 1:48 => నా ఆతమ్ నా రక్షకుడైన దేవునియందు ఆనందించెను.  

యోబు 18:17 => భూమిమీద ఎవరును వారిని జాఞ్పకము చేసికొనరు మైదానమందు ఎకక్డను 

వారిని ఎరిగినవారు ఉండరు. 

యోబు 27:23 => మనుషుయ్లు వారిని చూచి చపప్టుల్ కొటుట్దురు వారి సథ్లములోనుండి వారిని 

చీకొటిట్ తోలివేయుదురు. 
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కీరత్నలు 9:5 => నీవు అనయ్జనులను గదిద్ంచియునాన్వు, దుషు ట్లను నశింపజేసియునాన్వు వారి పేరు 

ఎనన్టికి నుండకుండ తుడుపుపెటిట్యునాన్వు. 

కీరత్నలు 9:6 => శతుర్వులు నశించిరి, వారు ఎనన్డు నుండకుండ నిరూమ్లమైరి నీవు పెలల్గించిన 

పటట్ణములు సమ్రణకు రాకుండ బొతిత్గా నశించెను. 

కీరత్నలు 109:13 => వాని వంశము నిరూమ్లము చేయబడును గాక వచుచ్ తరమునందు వారి పేరు 

మాసిపోవును గాక 

కీరత్నలు 109:15 => ఆయన వారి జాఞ్పకమును భూమిమీదనుండి కొటిట్వేయునటుల్ ఆ పాపములు 

నితయ్ము యెహోవా సనిన్ధిని కనబడుచుండునుగాక. 

పర్సంగి 8:10 => మరియు దుషు ట్లు కర్మముగా పాతిపెటట్బడి విశార్ంతి నొందుటయు, నాయ్యముగా 

నడుచుకొనన్వారు పరిశుదధ్ సథ్లమునకు దూరముగా కొనిపోబడి పటట్ణసుథ్లవలన మరువ బడి 

యుండుటయు నేను చూచితిని; ఇదియు వయ్రథ్మే. 

యిరిమ్యా 17:13 => ఇశార్యేలునకు ఆశర్యమా, యెహోవా, నినున్ విసరిజ్ంచి వారందరు 

సిగుగ్నొందుదురు. నాయెడల దోర్హము చేయువారు యెహోవా అను జీవజలముల ఊటను 

విసరిజ్ంచియునాన్రు గనుక వారు ఇసుకమీద పేరు వార్యబడినవారుగా ఉందురు. 

ఆదికాండము 7:1 => యెహోవా ఈ తరమువారిలో నీవే నా యెదుట నీతిమంతుడవై యుండుట 

చూచితిని గనుక నీవును నీ యింటివారును ఓడలో పర్వేశించుడి. 

ఆదికాండము 11:4 => మరియు వారు మనము భూమియందంతట చెదిరిపోకుండ ఒక 

పటట్ణమును ఆకాశమునంటు శిఖరముగల ఒక గోపురమును కటుట్కొని, పేరు సంపాదించుకొందము 

రండని మాటలాడుకొనగా 

నిరగ్మకాండము 17:14 => అపుప్డు యెహోవా మోషేతో నిటల్నెను నేను అమాలేకీయుల పేరు 

ఆకాశముకిర్ంద నుండకుండ బొతిత్గా తుడిచివేయుదును గనుక జాఞ్పకారథ్ముగా గర్ంధములో దీని వార్సి 

యెహోషువకు వినిపించుము 

సంఖాయ్కాండము 5:21 => యెహోవా నీ నడుము పడునటుల్ను నీ కడుపు ఉబుబ్నటుల్ను చేయుటవలన 

యెహోవా నీ జనుల మధయ్ను నినున్ శపథమునకును పర్మాణమునకును ఆసప్దముగా చేయుగాక. 
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దివ్తీయోపదేశకాండము 7:24 => ఆయన వారి రాజులను నీచేతికపప్గించును. నీవు 

ఆకాశముకిర్ందనుండి వారి నామమును నశింపజేయవలెను; నీవు వారిని నశింపజేయువరకు ఏ 

మనుషుయ్డును నీ యెదుట నిలువలేకపోవును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 9:14 => నాకు అడ డ్ము రాకుము, నేను వారిని నశింపజేసి వారి 

నామమును ఆకాశముకిర్ంద నుండకుండ తుడుపుపెటిట్, నినున్ వారికంటె బలముగల బహు జనముగా 

చేసెదనని నాతో చెపప్గా. 

2 సమూయేలు 18:17 => జనులు అబాష్లోము యొకక్ కళేబరమును ఎతిత్ అడవిలో ఉనన్ 

పెదద్గోతిలో పడవేసి పెదద్రాళల్కుపప్ దానిమీద పేరిచ్న తరువాత ఇశార్యేలీయులందరును తమ తమ 

యిండల్కు పోయిరి. 

2 రాజులు 9:34 => అతడు లోపల పర్వేశించి అనన్పానములు చేసిన తరువాత ఆ శాపగర్సుత్రాలు 

రాజకుమారెత్ గనుక మీరు వెళి ల్ దానిని కనుగొని పాతిపెటుట్డని ఆజఞ్ ఇయయ్గా 

2 దినవృతాత్ంతములు 21:20 => అతడు ఏలనారంభించినపుప్డు ముపప్ది రెండేండల్వాడు; 

యెరూషలేములో ఎనిమిది సంవతస్రములు ఏలి యెవరికిని ఇషట్ము లేనివాడై అతడు చనిపోయెను; 

రాజుల సమాధులలో గాక దావీదు పురమందు వేరుచోట జనులు అతని పాతిపెటిట్రి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 24:7 => సాక్షయ్పు గుడారమును బాగుచేయుటకై యూదాలోనుండియు 

యెరూషలేములోనుండియు ఇశార్యేలీయుల సమాజకులచేత యెహోవా సేవకుడైన మోషే 

నిరణ్యించిన కానుకను లేవీయులతో నీవెందుకు చెపిప్ తెపిప్ంచలేదని యడిగెను. 

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

పటట్ణమునందు పాతిపెటట్బడెనుగాని ఇశార్యేలీయుల రాజుల సమాధులకు అతడు తేబడలేదు. అతని 

కుమారుడైన హిజిక్యా అతనికి బదులుగా రాజాయెను. 

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

సంతతివారి శమ్శానభూమియందు కటట్బడిన పైసాథ్నమునందు అతని పాతిపెటిట్రి. అతడు 

మరణమొందినపుప్డు యూదావారందరును యెరూషలేము కాపురసుథ్లందరును అతనికి 

ఉతత్రకిర్యలను ఘనముగా జరిగించిరి. అతని కుమారుడైన మనషేష్ అతనికి మారుగా రాజాయెను. 
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యోబు 4:20 => ఉదయము మొదలుకొని సాయంతర్మువరకు ఉండివారు బదద్లైపోవుదురు 

ఎనిన్కలేనివారై సదాకాలము నాశనమైయుందురు. 

యోబు 13:12 => మీ హెచచ్రిక మాటలు బూడిదె సామెతలు. మీ వాదములు మంటివాదములు 

యోబు 24:20 => కనన్గరభ్ము వారిని మరచును, పురుగు వారిని కమమ్గా తినివేయును వారు మరి 

ఎపుప్డును జాఞ్పకములోనికి రారు వృక్షము విరిగి పడిపోవునటుల్ దురామ్రుగ్లు పడిపోవుదురు 

కీరత్నలు 34:16 => దుష కిర్యలు చేయువారి జాఞ్పకమును భూమిమీద నుండి కొటిట్వేయుటకై 

యెహోవా సనిన్ధి వారికి విరోధముగా నునన్ది.  

కీరత్నలు 41:5 => అయితే నా శతుర్వులు నా విషయమై చెడ డ్మాట లాడుచునాన్రు వాడు ఎపుప్డు 

చచుచ్ను? వాని పేరు ఎపుప్డు మాసిపోవును? అని చెపుప్కొనుచునాన్రు.  

యెషయా 14:22 => సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా వాకుక్ ఇదే నేను వారిమీదికి లేచి 

బబులోనునుండి నామమును శేషమును కుమారుని మనుమని కొటిట్వేసెదనని యెహోవా 

సెలవిచుచ్చునాన్డు.  

యెషయా 26:14 => చచిచ్నవారు మరల బర్దుకరు పేర్తలు మరలలేవరు అందుచేతను నీవు వారిని 

దండించి నశింపజేసితివి వారికను సమ్రణకు రాకుండ నీవు వారిని తుడిచివేసితివి. 

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

యెహోవా నినున్ హతము చేయును ఆయన తన సేవకులకు వేరొక పేరు పెటుట్ను.  

యిరిమ్యా 11:19 => అయితే నేను వధకు తేబడుచుండు సాధువైన గొఱఱ్పిలల్వలె ఉంటిని; మనము 

చెటుట్ను దాని ఫలమును నశింపజేయుదము రండి, వాని పేరు ఇకను జాఞ్పకము చేయబడకపోవునటుల్ 

బర్దుకువారిలో నుండకుండ వాని నిరూమ్లము చేయుదము రండని వారు నామీద చేసిన 

దురాలోచనలను నేనెరుగకయుంటిని. 

నహూము 1:14 => నీనెవే, యెహోవా నినున్బటిట్ ఆజఞ్ ఇచుచ్నదేమనగా నీ పేరు పెటుట్కొనువారు 

ఇకను పుటట్కయుందురు, నీ దేవతాలయములో చెకక్బడిన విగర్హమే గాని పోతపోసిన పర్తిమయే గాని 

యొకటియు లేకుండ అనిన్టిని నాశనముచేతును. నీవు పనికిమాలినవాడవు గనుక నేను నీకు సమాధి 

సిదధ్పరచుచునాన్ను. 
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మలాకీ 2:9 => నా మారగ్ములను అనుసరింపక ధరమ్శాసత్రమునుబటిట్ విమరిశ్ంచుటలో మీరు 

పక్షపాతులు గనుక జనులందరి దృషిట్కి మిముమ్ను తృణీకరింపదగిన వారినిగాను నీచులనుగాను 

చేసియునాన్ను అని సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:39 => పేతురు లేచి వారితోకూడ వెళి ల్ అకక్డ చేరినపుప్డు, వారు 

మేడగదిలోనికి అతనిని తీసికొని వచిచ్రి; విధవరాండర్ందరు వచిచ్ యేడుచ్చు, దొరాక్ తమతోకూడ 

ఉనన్పుప్డు కుటిట్న అంగీలును వసత్రములును చూపుచు అతని యెదుట నిలిచిరి. 

వచనము 11 

నీతిమంతుని నోరు జీవపు ఊట భకిత్హీనుల నోరు బలాతాక్రము మరుగుపరచును. 

సామెతలు 1:5 => జాఞ్నము గలవాడు విని పాండితయ్ము వృదిధ్ చేసికొనును వివేకము గలవాడు 

ఆలకించి నీతి సూతర్ములను సంపాదించుకొనును. 

సామెతలు 9:9 => జాఞ్నము గలవానికి ఉపదేశము చేయగా వాడు మరింత జాఞ్నము నొందును 

నీతిగలవానికి బోధచేయగా వాడు జాఞ్నాభివృదిధ్ నొందును. 

సామెతలు 12:1 => శిక్షను పేర్మించువాడు జాఞ్నమును పేర్మించువాడు గదిద్ంపును 

అసహియ్ంచుకొనువాడు పశుపార్యుడు 

సామెతలు 14:8 => తమ పర్వరత్నను కనిపెటిట్యుండుట వివేకుల జాఞ్నమునకు లక్షణము 

మోసకృతయ్ములే బుదిధ్హీనులు కనుపరచు మూఢత. 

కీరత్నలు 119:34 => నీ ధరమ్శాసత్రము ననుసరించుటకు నాకు బుదిధ్ దయచేయుము అపుప్డు నా 

పూరణ్హృదయముతో నేను దాని పర్కారము నడుచుకొందును. 

యాకోబు 3:13 => మీలో జాఞ్నవివేకములు గలవాడెవడు? వాడు జాఞ్నముతో కూడిన సాతివ్కము 

గలవాడై, తన యోగయ్ పర్వరత్నవలన తన కిర్యలను కనుపరచవలెను. 

సామెతలు 10:10 => కనుసైగ చేయువాడు వయ్ధ పుటిట్ంచును పనికిమాలిన వదరుబోతు నశించును. 

సామెతలు 12:13 => పెదవులవలని దోషము అపాయకరమైన ఉరి నీతిమంతుడు ఆపదను 

తపిప్ంచుకొనును. 
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సామెతలు 13:3 => తన నోరు కాచుకొనువాడు తనున్ కాపాడుకొనును ఊరకొనక మాటలాడువాడు 

తనకు నాశనము తెచుచ్కొనును. 

సామెతలు 14:23 => ఏ కషట్ము చేసినను లాభమే కలుగును వటిట్ మాటలు లేమిడికి కారణములు. 

పర్సంగి 10:12 => జాఞ్నుని నోటిమాటలు ఇంపుగా ఉనన్వి, అయితే బుదిధ్హీనుని నోరు వానినే 

మింగివేయును. 

సామెతలు 18:6 => బుదిధ్హీనుని పెదవులు కలహమునకు సిదధ్ముగా నునన్వి. దెబబ్లు కావలెనని 

వాడు కేకలువేయును.  

సామెతలు 18:7 => బుదిధ్హీనుని నోరు వానికి నాశనము తెచుచ్ను వాని పెదవులు వాని 

పార్ణమునకు ఉరి తెచుచ్ను. 

సామెతలు 10:14 => జాఞ్నులు జాఞ్నము సమకూరుచ్కొందురు మూఢుల నోరు అపుప్డే నాశనము 

చేయును. 

సామెతలు 16:21 => జాఞ్న హృదయుడు వివేకి యనబడును రుచిగల మాటలు పలుకుటవలన విదయ్ 

యెకుక్వగును. 

మతత్యి 7:24 => కాబటిట్ యీ నా మాటలు విని వాటిచొపుప్న చేయు పర్తివాడును బండమీద తన 

యిలుల్ కటుట్కొనిన బుదిధ్మంతుని పోలియుండును. 

3 యోహాను 1:10 => వాడు మముమ్నుగూరిచ్ చెడ డ్మాటలు వదరుచు, అది చాలనటుట్గా, 

సహోదరులను తానే చేరుచ్కొనక, వారిని చేరుచ్కొన మనసుస్ గలవారిని కూడ ఆటంకపరచుచు 

సంఘములోనుండి వారిని వెలివేయుచునాన్డు; అందుచేత నేను వచిచ్నపుప్డు వాడు చేయుచునన్ 

కిర్యలను జాఞ్పకము చేసికొందును. 

వచనము 12 

పగ కలహమును రేపును పేర్మ దోషములనిన్టిని కపుప్ను. 

సామెతలు 28:18 => యథారథ్ముగా పర్వరిత్ంచువాడు రకిష్ంపబడును మూరఖ్పర్వరత్న గలవాడు 

హఠాతుత్గా పడిపోవును. 
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కీరత్నలు 23:4 => గాఢాంధకారపు లోయలో నేను సంచరించినను ఏ అపాయమునకు భయపడను 

నీవు నాకు తోడైయుందువు నీ దుడుడ్కఱఱ్యు నీదండమును ననున్ ఆదరించును.  

కీరత్నలు 25:21 => నీకొరకు నేను కనిపెటుట్చునాన్ను యథారథ్తయు నిరోద్షతవ్మును ననున్ 

సంరకిష్ంచును గాక. 

కీరత్నలు 26:11 => నేను యథారథ్వంతుడనై నడుచుకొనుచునాన్ను ననున్ విమోచింపుము, ననున్ 

కరుణింపుము. 

కీరత్నలు 26:12 => సమభూమిలో నా పాదము నిలిపియునాన్ను సమాజములలో యెహోవాను 

సుత్తించెదను. 

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

ఘనతయు అనుగర్హించును యథారథ్ముగా పర్వరిత్ంచువారికి ఆయన యే మేలును చేయక మానడు.  

యెషయా 33:15 => నీతిని అనుసరించి నడచుచు యథారథ్ముగా మాటలాడుచు నిరబ్ంధనవలన 

వచుచ్ లాభమును ఉపేకిష్ంచుచు లంచము పుచుచ్కొనకుండ తనచేతులను మలుపుకొని హతయ్యను 

మాట వినకుండ చెవులు మూసికొని చెడుతనము చూడకుండ కనున్లు మూసికొనువాడు 

ఉనన్తసథ్లమున నివసించును.  

యెషయా 33:16 => పరవ్తములలోని శిలలు అతనికి కోటయగును తపప్క అతనికి ఆహారము 

దొరకును అతని నీళుల్ అతనికి శాశవ్తముగా ఉండును. 

గలతీయులకు 2:13 => తకిక్న యూదులును అతనితో కలిసి మాయవేషము వేసికొనిరి గనుక 

బరన్బాకూడ వారి వేషధారణముచేత మోసపోయెను. 

గలతీయులకు 2:14 => వారు సువారత్ సతయ్ము చొపుప్న కర్మముగా నడుచుకొనకపోవుట నేను 

చూచినపుప్డు అందరి యెదుట కేఫాతో నేను చెపిప్నదేమనగా నీవు యూదుడవైయుండియు 

యూదులవలె కాక అనయ్జనులవలెనే పర్వరిత్ంచుచుండగా, అనయ్జనులు యూదులవలె పర్వరిత్ంపవలెనని 

యెందుకు బలవంతము చేయుచునాన్వు? 

సామెతలు 17:20 => కుటిలవరత్నుడు మేలుపొందడు మూరఖ్ముగా మాటలాడువాడు కీడులో 

పడును. 
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లూకా 12:1 => అంతలో ఒకనినొకడు తొర్కుక్కొనునటుల్ వేలకొలది జనులు కూడినపుప్డు ఆయన 

తన శిషుయ్లతో మొదట ఇటల్ని చెపప్సాగెను పరిసయుయ్ల వేషధారణ అను పులిసిన పిండినిగూరిచ్ 

జాగర్తత్పడుడి 

లూకా 12:2 => మరుగైనదేదియు బయలుపరచబడకపోదు; రహసయ్మైనదేదియు తెలియబడకపోదు. 

1 కొరిందీయులకు 4:5 => కాబటిట్ సమయము రాకమునుపు, అనగా పర్భువు వచుచ్వరకు, 

దేనినిగూరిచ్యు తీరుప్ తీరచ్కుడి. ఆయన అంధకారమందలి రహసయ్ములను వెలుగులోనికి తెచిచ్ 

హృదయములలోని ఆలోచనలను బయలుపరచునపుప్డు, పర్తివానికిని తగిన మెపుప్ దేవుని వలన 

కలుగును. 

ఆదికాండము 7:1 => యెహోవా ఈ తరమువారిలో నీవే నా యెదుట నీతిమంతుడవై యుండుట 

చూచితిని గనుక నీవును నీ యింటివారును ఓడలో పర్వేశించుడి. 

1 రాజులు 9:4 => నీ తండిర్యైన దావీదు నడిచినటుల్ నీవును యథారథ్హృదయుడవై నీతినిబటిట్ 

నడుచుకొని , నేను నీకు సెలవిచిచ్నదంతటిపర్కారము చేసి నా కటట్డలను విధులను 

అనుసరించినయెడల 

సామెతలు 3:23 => అపుప్డు నీ మారగ్మున నీవు సురకిష్తముగా నడిచెదవు నీ పాదము ఎపుప్డును 

తొటిర్లల్దు. 

సామెతలు 16:17 => చెడుతనము విడిచి నడచుటయే యథారథ్వంతులకు రాజమారగ్ము తన 

పర్వరత్న కనిపెటుట్వాడు తన పార్ణమును కాపాడుకొనును. 

యిరిమ్యా 3:21 => ఆలకించుడి, చెటుల్లేని మెటట్లమీద ఒక సవ్రము వినబడుచునన్ది; ఆలకించుడి, 

తాము దురామ్రుగ్లై తమ దేవుడైన యెహోవాను మరచినదానినిబటిట్ ఇశార్యేలీయులు చేయు రోదన 

విజాఞ్పనములు వినబడుచునన్వి. 

మీకా 2:7 => యాకోబు సంతతివారని పేరు పెటట్బడిన వారలారా, యెహోవా దీరఘ్శాంతము 

తగిగ్పోయెనా? యీ కిర్యలు ఆయనచేత జరిగెనా? యథారథ్ముగా పర్వరిత్ంచువానికి నా మాటలు 

కేష్మసాధనములు కావా? 
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వచనము 13 

వివేకుని పెదవులయందు జాఞ్నము కనబడును బుదిధ్హీనుని వీపునకు బెతత్మే తగును. 

సామెతలు 6:13 => వాడు కనున్ గీటుచు కాళల్తో సైగ చేయును వేర్ళల్తో గురుతులు చూపును. 

యోబు 15:12 => నీ హృదయము ఏల కుర్ంగిపోయెను? నీ కనున్లు ఏల ఎఱఱ్బారుచునన్వి?  

కీరత్నలు 35:19 => నిరే హ్తుకముగా నాకు శతుర్వులైనవారిని ననున్గూరిచ్ సంతోషింపనియయ్కుము 

నిరిన్మితత్ముగా ననున్ దేవ్షించువారిని కనున్ గీటనియయ్కుము. 

సామెతలు 10:8 => జాఞ్నచితుత్డు ఉపదేశము నంగీకరించును పనికిమాలిన వదరుబోతు నశించును. 

సామెతలు 18:6 => బుదిధ్హీనుని పెదవులు కలహమునకు సిదధ్ముగా నునన్వి. దెబబ్లు కావలెనని 

వాడు కేకలువేయును.  

సామెతలు 18:7 => బుదిధ్హీనుని నోరు వానికి నాశనము తెచుచ్ను వాని పెదవులు వాని 

పార్ణమునకు ఉరి తెచుచ్ను. 

సామెతలు 18:21 => జీవమరణములు నాలుక వశము దానియందు పీర్తిపడువారు దాని ఫలము 

తిందురు 

3 యోహాను 1:10 => వాడు మముమ్నుగూరిచ్ చెడ డ్మాటలు వదరుచు, అది చాలనటుట్గా, 

సహోదరులను తానే చేరుచ్కొనక, వారిని చేరుచ్కొన మనసుస్ గలవారిని కూడ ఆటంకపరచుచు 

సంఘములోనుండి వారిని వెలివేయుచునాన్డు; అందుచేత నేను వచిచ్నపుప్డు వాడు చేయుచునన్ 

కిర్యలను జాఞ్పకము చేసికొందును. 

సామెతలు 10:13 => వివేకుని పెదవులయందు జాఞ్నము కనబడును బుదిధ్హీనుని వీపునకు బెతత్మే 

తగును. 

సామెతలు 10:14 => జాఞ్నులు జాఞ్నము సమకూరుచ్కొందురు మూఢుల నోరు అపుప్డే నాశనము 

చేయును. 

సామెతలు 14:23 => ఏ కషట్ము చేసినను లాభమే కలుగును వటిట్ మాటలు లేమిడికి కారణములు. 
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సామెతలు 16:30 => కృతిర్మములు కలిప్ంపవలెనని కనున్లు మూసికొని తన పెదవులు 

బిగబటుట్వాడే కీడు పుటిట్ంచువాడు. 

సామెతలు 17:20 => కుటిలవరత్నుడు మేలుపొందడు మూరఖ్ముగా మాటలాడువాడు కీడులో 

పడును. 

పర్సంగి 10:12 => జాఞ్నుని నోటిమాటలు ఇంపుగా ఉనన్వి, అయితే బుదిధ్హీనుని నోరు వానినే 

మింగివేయును. 

వచనము 14 

జాఞ్నులు జాఞ్నము సమకూరుచ్కొందురు మూఢుల నోరు అపుప్డే నాశనము చేయును. 

సామెతలు 10:20 => నీతిమంతుని నాలుక పర్శసత్మైన వెండి వంటిది భకిత్హీనుల ఆలోచన 

పనికిమాలినది. 

సామెతలు 10:21 => నీతిమంతుని పెదవులు అనేకులకు ఉపదేశించును బుదిధ్ లేకపోవుటచేత 

మూఢులు చనిపోవుదురు. 

సామెతలు 10:32 => నీతిమంతుని పెదవులు ఉపయుకత్ములైన సంగతులు పలుకును భకిత్హీనుల 

నోట మూరఖ్పు మాటలు వచుచ్ను. 

సామెతలు 13:14 => జాఞ్నుల ఉపదేశము జీవపు ఊట అది మరణపాశములలోనుండి 

విడిపించును. 

సామెతలు 15:7 => జాఞ్నుల పెదవులు తెలివిని వెదజలుల్ను బుదిధ్హీనుల మనసుస్ సిథ్రమైనది కాదు 

సామెతలు 16:22 => తెలివి గలవానికి వాని తెలివి జీవపు ఊట మూఢులకు వారి మూఢతవ్మే శిక్ష 

సామెతలు 16:23 => జాఞ్నుని హృదయము వాని నోటికి తెలివి కలిగించును వాని పెదవులకు విదయ్ 

విసత్రింపజేయును. 

సామెతలు 16:24 => ఇంపైన మాటలు తేనెపటుట్వంటివి అవి పార్ణమునకు మధురమైనవి 

యెముకలకు ఆరోగయ్కరమైనవి. 
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సామెతలు 18:4 => మనుషుయ్ని నోటి మాటలు లోతు నీటివంటివి అవి నదీపర్వాహమువంటివి 

జాఞ్నపు ఊటవంటివి. 

సామెతలు 20:15 => బంగారును విసాత్రమైన ముతయ్ములును కలవు. తెలివినుచచ్రించు పెదవులు 

అమూలయ్మైన సొతుత్. 

కీరత్నలు 37:30 => నీతిమంతుల నోరు జాఞ్నమునుగూరిచ్ వచించును వారి నాలుక నాయ్యమును 

పర్కటించును. 

కీరత్నలు 37:31 => వారి దేవుని ధరమ్శాసత్రము వారి హృదయములో నునన్ది వారి అడుగులు జారవు. 

ఎఫెసీయులకు 4:29 => వినువారికి మేలు కలుగునటుల్ అవసరమునుబటిట్ కేష్మాభివృదిధ్కరమైన 

అనుకూల వచనమే పలుకుడి గాని దురాభ్ష యేదైనను మీనోట రానియయ్కుడి. 

సామెతలు 10:6 => నీతిమంతుని తలమీదికి ఆశీరావ్దములు వచుచ్ను బలాతాక్రము భకిత్హీనుని 

నోరు మూసివేయును. 

కీరత్నలు 107:42 => యథారథ్వంతులు దాని చూచి సంతోషించుదురు మోసగాండర్ందరును 

మౌనముగా నుందురు. 

పర్సంగి 10:12 => జాఞ్నుని నోటిమాటలు ఇంపుగా ఉనన్వి, అయితే బుదిధ్హీనుని నోరు వానినే 

మింగివేయును. 

పర్సంగి 10:13 => వాని నోటిమాటల పార్రంభము బుదిధ్హీనత, వాని పలుకుల ముగింపు 

వెఱి ఱ్తనము. 

పర్సంగి 10:14 => కలుగబోవునది ఏదో మనుషుయ్లు ఎరుగకయుండినను బుదిధ్హీనులు 

విసాత్రముగా మాటలాడుదురు; నరుడు చనిపోయిన తరువాత ఏమి జరుగునో యెవరు 

తెలియజేతురు? 

మతత్యి 12:34 => సరప్సంతానమా, మీరు చెడ డ్వారైయుండి ఏలాగు మంచి మాటలు పలుకగలరు? 

హృదయమందు నిండియుండు దానినిబటిట్ నోరు మాటలాడును గదా. 

మతత్యి 12:35 => సజజ్నుడు తన మంచి ధననిధిలోనుండి సదివ్షయములను తెచుచ్ను; దురజ్నుడు 

తన చెడ డ్ ధననిధిలోనుండి దురివ్షయములను తెచుచ్ను. 
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మతత్యి 12:36 => నేను మీతో చెపుప్నదేమనగా మనుషుయ్లు పలుకు వయ్రథ్మైన పర్తి 

మాటనుగూరిచ్యు విమరశ్దినమున లెకక్ చెపప్వలసియుండును. 

మతత్యి 12:37 => నీ మాటలనుబటిట్ నీతిమంతుడవని తీరుప్నొందుదువు, నీ మాటలనుబటిట్యే 

అపరాధివని తీరుప్నొందుదువు. 

యాకోబు 3:5 => ఆలాగుననే నాలుక కూడ చినన్ అవయవమైనను బహుగా అదిరిపడును. ఎంత 

కొంచెము నిపుప్ ఎంత విసాత్రమైన అడవిని తగులబెటుట్ను!  

యాకోబు 3:6 => నాలుక అగిన్యే, నాలుక మన అవయవములలో ఉంచబడిన పాప పర్పంచమై 

సరవ్శరీరమునకు మాలినయ్ము కలుగజేయుచు, పర్కృతి చకర్మునకు చిచుచ్పెటుట్ను; అది నరకముచేత 

చిచుచ్ పెటట్బడును. 

యాకోబు 3:7 => మృగపకిష్ సరప్ జలచరములలో పర్తి జాతియు నరజాతిచేత సాధు కాజాలును, 

సాధు ఆయెను గాని 

యాకోబు 3:8 => యే నరుడును నాలుకను సాధు చేయనేరడు, అది మరణకరమైన విషముతో 

నిండినది, అది నిరరగ్ళమైన దుషట్తవ్మే.  

ఆదికాండము 9:20 => నోవహు వయ్వసాయము చేయనారంభించి, దార్క్షతోట వేసెను. 

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

ఆలోచనచొపుప్న వారికి కఠినముగా పర్తుయ్తత్రమిచిచ్ యిటుల్ ఆజాఞ్పించెను 

కీరత్నలు 140:9 => ననున్ చుటుట్కొనువారు తలయెతిత్నయెడల వారి పెదవుల చేటు వారిని 

ముంచును గాక 

సామెతలు 10:13 => వివేకుని పెదవులయందు జాఞ్నము కనబడును బుదిధ్హీనుని వీపునకు బెతత్మే 

తగును. 

సామెతలు 10:31 => నీతిమంతుని నోరు జాఞ్నోపదేశమును పలుకును మూరఖ్పు మాటలు పలుకు 

నాలుక పెరికివేయబడును. 

సామెతలు 13:2 => నోటి ఫలముచేత మనుషుయ్డు మేలు ననుభవించును విశావ్సఘాతకులు 

బలాతాక్రము చేత నశించుదురు. 
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యోహాను 7:38 => నాయందు విశావ్సముంచువాడెవడో లేఖనము చెపిప్నటుట్ వాని కడుపులోనుండి 

జీవజల నదులు పారునని బిగగ్రగా చెపెప్ను. 

వచనము 15 

ధనవంతుని ఆసిత్ వానికి ఆశర్యపటట్ణము దరిదుర్ని పేదరికము వానికి నాశనకరము. 

సామెతలు 15:18 => కోపోదేర్కి యగువాడు కలహము రేపును దీరఘ్శాంతుడు వివాదము 

నణచివేయును. 

సామెతలు 16:27 => పనికిమాలినవాడు కీడును తర్వివ్ పైకెతుత్ను వాని పెదవులమీద అగిన్ 

మండుచునన్టుట్నన్ది. 

సామెతలు 28:25 => పేరాస గలవాడు కలహమును రేపును యెహోవాయందు నమమ్కముంచువాడు 

వరిధ్లుల్ను. 

సామెతలు 29:22 => కోపిషుఠ్డు కలహము రేపును ముంగోపి అధికమైన దుషిర్క్యలు చేయును. 

యాకోబు 4:1 => మీలో యుదధ్ములును పోరాటములును దేనినుండి కలుగుచునన్వి? మీ 

అవయవములలో పోరాడు మీ భోగేచఛ్లనుండియే గదా? 

సామెతలు 17:9 => పేర్మను వృదిధ్చేయగోరువాడు తపిప్తములు దాచిపెటుట్ను. జరిగిన సంగతి 

మాటిమాటికి ఎతుత్వాడు మితర్భేదము చేయును. 

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

మతస్రపడదు; పేర్మ డంబముగా పర్వరిత్ంపదు; అది ఉపొప్ంగదు; 

యాకోబు 5:20 => పాపిని వాని తపుప్మారగ్మునుండి మళి ల్ంచువాడు మరణమునుండి యొక 

ఆతమ్ను రకిష్ంచి అనేక పాపములను కపిప్వేయునని తాను తెలిసికొనవలెను. 

1 పేతురు 4:8 => పేర్మ అనేక పాపములను కపుప్ను గనుక అనిన్టికంటె ముఖయ్ముగా ఒకనియెడల 

ఒకడు మికక్టమైన పేర్మ గలవారై యుండుడి. 

సామెతలు 12:16 => మూఢుడు కోపపడునది నిమిషములోనే బయలుపడును వివేకి నిందను 

వెలల్డిపరచక యూరకుండును. 
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సామెతలు 26:21 => వేడిబూడిదెకు బొగుగ్లు అగిన్కి కటెట్లు కలహములు పుటిట్ంచుటకు 

కలహపిర్యుడు. 

సామెతలు 28:13 => అతికర్మములను దాచిపెటుట్వాడు వరిధ్లల్డు వాటిని ఒపుప్కొని విడిచిపెటుట్వాడు 

కనికరము పొందును. 

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

అనిన్టిని ఓరుచ్ను. 

ఎఫెసీయులకు 4:31 => సమసత్మైన దేవ్షము, కోపము, కోర్ధము, అలల్రి, దూషణ, సకలమైన 

దుషట్తవ్ము మీరు విసరిజ్ంచుడి. 

వచనము 16 

నీతిమంతుని కషాట్రిజ్తము జీవదాయకము భకిత్హీనునికి కలుగు వచుచ్బడి పాపము పుటిట్ంచును. 

సామెతలు 10:11 => నీతిమంతుని నోరు జీవపు ఊట భకిత్హీనుల నోరు బలాతాక్రము 

మరుగుపరచును. 

సామెతలు 10:21 => నీతిమంతుని పెదవులు అనేకులకు ఉపదేశించును బుదిధ్ లేకపోవుటచేత 

మూఢులు చనిపోవుదురు. 

సామెతలు 15:7 => జాఞ్నుల పెదవులు తెలివిని వెదజలుల్ను బుదిధ్హీనుల మనసుస్ సిథ్రమైనది కాదు 

సామెతలు 15:23 => సరిగా పర్తుయ్తత్రమిచిచ్నవానికి దానివలన సంతోషము పుటుట్ను 

సమయోచితమైన మాట యెంత మనోహరము! 

సామెతలు 20:15 => బంగారును విసాత్రమైన ముతయ్ములును కలవు. తెలివినుచచ్రించు పెదవులు 

అమూలయ్మైన సొతుత్. 

సామెతలు 26:3 => గుఱఱ్మునకు చబుకు గాడిదకు కళె ల్ము మూరు ఖ్ల వీపునకు బెతత్ము. 

నిరగ్మకాండము 10:12 => అపుప్డు యెహోవా మోషేతో మిడతలు వచుచ్నటుల్ ఐగుపుత్ దేశముమీద 

నీ చెయియ్ చాపుము; అవి ఐగుపుత్ దేశముమీదకి వచిచ్ యీ దేశపు పైరులనిన్టిని, అనగా వడగండుల్ 

పాడుచేయని వాటిననిన్టిని తినివేయునని చెపెప్ను 
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యెషయా 50:4 => అలసినవానిని మాటలచేత ఊరడించు జాఞ్నము నాకు కలుగునటుల్ శిషుయ్నికి 

తగిన నోరు యెహోవా నాకు దయచేసియునాన్డు శిషుయ్లు వినునటుల్గా నేను వినుటకై ఆయన పర్తి 

యుదయమున నాకు విను బుదిధ్ పుటిట్ంచుచునాన్డు.  

లూకా 4:22 => అపుప్డందరును ఆయనను గూరిచ్ సాక్షయ్మిచుచ్చు, ఆయన నోటనుండి వచిచ్న 

దయగల మాటలకాశచ్రయ్పడి ఈయన యోసేపు కుమారుడు కాడా? అని చెపుప్కొనుచుండగా 

సామెతలు 10:10 => కనుసైగ చేయువాడు వయ్ధ పుటిట్ంచును పనికిమాలిన వదరుబోతు నశించును. 

సామెతలు 7:22 => వెంటనే పశువు వధకు పోవునటుల్ను పరులచే జికిక్నవాడు సంకెళల్లోనికి 

పోవునటుల్ను 

సామెతలు 17:10 => బుదిధ్హీనునికి నూరుదెబబ్లు నాటునంతకంటె బుదిధ్మంతునికి ఒక 

గదిద్ంపుమాట లోతుగా నాటును. 

సామెతలు 26:3 => గుఱఱ్మునకు చబుకు గాడిదకు కళె ల్ము మూరు ఖ్ల వీపునకు బెతత్ము. 

సామెతలు 27:22 => మూఢుని రోటిలోని గోధుమలలో వేసి రోకట దంచినను వాని మూఢత వాని 

వదలిపోదు. 

కీరత్నలు 32:9 => బుదిధ్ జాఞ్నములులేని గుఱఱ్మువలెనైనను కంచరగాడిద వలెనైనను మీరు ఉండకుడి 

అవి నీ దగగ్రకు తేబడునటుల్ వాటి నోరు వారుతోను కళె ల్ముతోను బిగింపవలెను.  

సామెతలు 6:32 => జారతవ్ము జరిగించువాడు కేవలము బుదిధ్శూనుయ్డు ఆ కారయ్ము చేయువాడు 

సవ్నాశనమును కోరువాడే 

నాయ్యాధిపతులు 8:16 => ఆ ఊరి పెదద్లను పటుట్కొని నూరుచ్కొయయ్లను బొమమ్జెముడును 

తీసికొని వాటివలన సుకోక్తువారికి బుదిధ్ చెపెప్ను. 

సామెతలు 7:7 => యౌవనుల మధయ్ను బుదిధ్లేని పడుచువాడొకడు నాకు కనబడెను. 

సామెతలు 10:31 => నీతిమంతుని నోరు జాఞ్నోపదేశమును పలుకును మూరఖ్పు మాటలు పలుకు 

నాలుక పెరికివేయబడును. 

సామెతలు 19:29 => అపహాసకులకు తీరుప్లును బుదిధ్హీనుల వీపులకు దెబబ్లును 

నియమింపబడినవి. 
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సామెతలు 22:18 => నీ అంతరంగమందు వాటిని నిలుపుకొనుట ఎంతో మంచిది పోకుండ అవి నీ 

పెదవులమీద ఉండనిముమ్. 

సామెతలు 24:30 => సోమరివాని చేను నేను దాటి రాగా తెలివిలేనివాని దార్క్షతోట నేను దాటి రాగా 

పర్సంగి 10:12 => జాఞ్నుని నోటిమాటలు ఇంపుగా ఉనన్వి, అయితే బుదిధ్హీనుని నోరు వానినే 

మింగివేయును. 

పరమగీతము 4:3 => నీ పెదవులు ఎరుపునూలును పోలియునన్వి. నీ నోరు సుందరము నీ 

ముసుకుగుండ నీ కణతలు విచిచ్న దాడిమ ఫలమువలె నగపడుచునన్వి. 

వచనము 17 

ఉపదేశము నంగీకరించువాడు జీవమారగ్ములో ఉనాన్డు గదిద్ంపునకు లోబడనివాడు తోర్వ తపుప్ను. 

సామెతలు 1:5 => జాఞ్నము గలవాడు విని పాండితయ్ము వృదిధ్ చేసికొనును వివేకము గలవాడు 

ఆలకించి నీతి సూతర్ములను సంపాదించుకొనును. 

సామెతలు 9:9 => జాఞ్నము గలవానికి ఉపదేశము చేయగా వాడు మరింత జాఞ్నము నొందును 

నీతిగలవానికి బోధచేయగా వాడు జాఞ్నాభివృదిధ్ నొందును. 

సామెతలు 18:1 => వేరుండ గోరువాడు సేవ్చాఛ్నుసారముగా నడచువాడు అటిట్వాడు లెసైస్న 

జాఞ్నమునకు విరోధి. బుదిధ్హీనుడు వివేచనయందు సంతోషింపక 

సామెతలు 18:15 => జాఞ్నుల చెవి తెలివిని వెదకును వివేకముగల మనసుస్ తెలివిని 

సంపాదించును. 

సామెతలు 19:8 => బుదిధ్ సంపాదించుకొనువాడు తన పార్ణమునకు ఉపకారి వివేచనను లక్షయ్ము 

చేయువాడు మేలుపొందును. 

మతత్యి 12:35 => సజజ్నుడు తన మంచి ధననిధిలోనుండి సదివ్షయములను తెచుచ్ను; దురజ్నుడు 

తన చెడ డ్ ధననిధిలోనుండి దురివ్షయములను తెచుచ్ను. 
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మతత్యి 13:44 => పరలోకరాజయ్ము, పొలములో దాచబడిన ధనమును పోలియునన్ది. ఒక 

మనుషుయ్డు దాని కనుగొని దాచిపెటిట్, అది దొరికిన సంతోషముతో వెళి ల్, తనకు కలిగినదంతయు 

అమిమ్ ఆ పొలమును కొనును. 

మతత్యి 13:52 => ఆయన అందువలన పరలోకరాజయ్ములో శిషుయ్డుగాచేరిన పర్తి శాసిత్యు తన 

ధననిధిలోనుండి కొర్తత్ పదారథ్ములను పాత పదారథ్ములను వెలుపలికి తెచుచ్ ఇంటి యజమానుని 

పోలియునాన్డని వారితో చెపెప్ను. 

2 కొరిందీయులకు 4:6 => గనుక మేము మముమ్నుగూరిచ్ పర్కటించుకొనుటలేదు గాని, 

కీర్సుత్యేసునుగూరిచ్ ఆయన పర్భువనియు, మముమ్నుగూరిచ్, యేసు నిమితత్ము మేము మీ 

పరిచారకులమనియు పర్కటించుచునాన్ము. 

2 కొరిందీయులకు 4:7 => అయినను ఆ బలాధికయ్ము మా మూలమైనది కాక దేవునిదై యుండునటుల్ 

మంటి ఘటములలో ఈ ఐశవ్రయ్ము మాకు కలదు. 

సామెతలు 10:8 => జాఞ్నచితుత్డు ఉపదేశము నంగీకరించును పనికిమాలిన వదరుబోతు నశించును. 

సామెతలు 10:10 => కనుసైగ చేయువాడు వయ్ధ పుటిట్ంచును పనికిమాలిన వదరుబోతు నశించును. 

సామెతలు 13:3 => తన నోరు కాచుకొనువాడు తనున్ కాపాడుకొనును ఊరకొనక మాటలాడువాడు 

తనకు నాశనము తెచుచ్కొనును. 

సామెతలు 18:7 => బుదిధ్హీనుని నోరు వానికి నాశనము తెచుచ్ను వాని పెదవులు వాని 

పార్ణమునకు ఉరి తెచుచ్ను. 

సామెతలు 21:23 => నోటిని నాలుకను భదర్ము చేసికొనువాడు శర్మలనుండి తన పార్ణమును 

కాపాడుకొనును. 

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

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

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

Page  of 718 2507



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   !"త$

2 దినవృతాత్ంతములు 10:10 => అతనితో కూడ పెరిగిన యీ యౌవనసుథ్లు అతనితో ఇటల్నిరి నీ 

తండిర్ మా కాడిని బరువుచేసెను, నీవు దానిని చులుకన చేయుమని నీతో పలికిన యీ జనులతో నీవు 

చెపప్వలసినదేమనగా నా చిటికెనవేర్లు నా తండిర్యొకక్ నడుముకంటె బరువుగా ఉండును; 

సామెతలు 7:1 => నా కుమారుడా, నా మాటలను మనసుస్న నుంచుకొనుము నా ఆజఞ్లను నీయొదద్ 

దాచిపెటుట్కొనుము.  

సామెతలు 17:20 => కుటిలవరత్నుడు మేలుపొందడు మూరఖ్ముగా మాటలాడువాడు కీడులో 

పడును. 

పర్సంగి 10:12 => జాఞ్నుని నోటిమాటలు ఇంపుగా ఉనన్వి, అయితే బుదిధ్హీనుని నోరు వానినే 

మింగివేయును. 

వచనము 18 

అంతరంగమున పగ ఉంచుకొనువాడు అబదిధ్కుడు కొండెము పర్చురము చేయువాడు బుదిధ్హీనుడు. 

సామెతలు 18:11 => ధనవంతునికి వాని ఆసిత్ ఆశర్యపటట్ణము వాని దృషిట్కి అది యెతత్యిన 

పార్కారము. 

యోబు 31:24 => సువరణ్ము నాకు ఆధారమనుకొనినయెడలను నా ఆశర్యము నీవేయని మేలిమి 

బంగారముతో నేను చెపిప్నయెడలను 

యోబు 31:25 => నా ఆసిత్ గొపప్దని గాని నాచేతికి విసాత్రము సొతుత్ దొరికెనని గాని నేను 

సంతోషించినయెడలను 

కీరత్నలు 49:6 => తమ ఆసిత్యే పార్పకమని నమిమ్ తమ ధనవిసాత్రతనుబటిట్ పొగడుకొనువారికి 

నేనేల భయపడవలెను?  

కీరత్నలు 52:7 => ఇదిగో దేవుని తనకు దురగ్ముగా నుంచుకొనక తన ధనసమృదిధ్యందు 

నమిమ్కయుంచి తన చేటును బలపరచుకొనినవాడు వీడేయని చెపుప్కొనుచు వానిని చూచి నవువ్దురు.  

పర్సంగి 7:12 => జాఞ్నము ఆశర్యాసప్దము, దర్వయ్ము ఆశర్యాసప్దము; అయితే జాఞ్నము దాని 

పొందిన వారి పార్ణమును రకిష్ంచును; ఇదే జాఞ్నమువలన కలుగు లాభము. 
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యిరిమ్యా 9:23 => యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు జాఞ్ని తన జాఞ్నమునుబటిట్యు శూరుడు 

తన శౌరయ్మునుబటిట్యు అతిశయింపకూడదు , ఐశవ్రయ్వంతుడు తన ఐశవ్రయ్మునుబటిట్ 

అతిశయింపకూడదు. 

మారుక్ 10:24 => ఆయన మాటలకు శిషుయ్లు విసమ్యమొందిరి. అందుకు యేసు తిరిగి వారితో 

ఇటల్నెను పిలల్లారా, తమ ఆసిత్యందు నమిమ్కయుంచువారు దేవుని రాజయ్ములో పర్వేశించుట ఎంతో 

దురల్భము; 

లూకా 12:19 => నా పార్ణముతో పార్ణమా, అనేక సంవతస్రములకు, విసాత్రమైన ఆసిత్ నీకు 

స మ కూ రచ్ బ డి యు నన్ ది ; సు ఖిం చు ము , తి ను ము , తార్ గు ము , సం తో షిం చు మ ని 

చెపుప్కొందుననుకొనెను. 

1 తిమోతి 6:17 => ఇహమందు ధనవంతులైనవారు గరివ్షు ట్లు కాక, అసిథ్రమైన ధనమునందు 

నమిమ్కయుంచక, సుఖముగా అనుభవించుటకు సమసత్మును మనకు ధారాళముగ దయచేయు 

దేవునియందే నమిమ్కయుంచుడని ఆజాఞ్పించుము. 

సామెతలు 14:20 => దరిదుర్డు తన పొరుగువారికి అసహుయ్డు ఐశవ్రయ్వంతుని పేర్మించువారు 

అనేకులు. 

సామెతలు 19:7 => బీదవాడు తన చుటట్ములందరికి అసహుయ్డు అటిట్వానికి సేన్హితులు మరి 

దూరసుథ్లగుదురు వాడు నిరరథ్కమైన మాటలు వెంటాడువాడు. 

సామెతలు 22:22 => దరిదుర్డని దరిదుర్ని దోచుకొనవదుద్ గుమమ్మునొదద్ దీనులను బాధపరచవదుద్. 

సామెతలు 22:23 => యెహోవా వారి పక్షమున వాయ్జెయ్మాడును ఆయన వారిని దోచుకొనువారి 

పార్ణమును దోచుకొనును.  

మీకా 2:1 => మంచములమీద పరుండి మోసపు కిర్యలు యోచించుచు దుషాక్రయ్ములు 

చేయువారికి శర్మ; ఆలాగు చేయుట వారి సావ్ధీనములో నునన్ది గనుక వారు పొర్దుద్ పొడవగానే 

చేయుదురు. 

మీకా 2:2 => వారు భూములు ఆశించి పటుట్కొందురు, ఇండుల్ ఆశించి ఆకర్మించుకొందురు, ఒక 

మనిషిని వాని కుటుంబమును ఇంటివానిని వాని సావ్సథ్య్మును అనాయ్యముగా ఆకర్మింతురు. 
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సామెతలు 11:28 => ధనమును నముమ్కొనువాడు పాడైపోవును నీతిమంతులు చిగురాకువలె 

వృదిధ్నొందుదురు 

సామెతలు 12:12 => భకిత్హీనులు చెడ డ్వారికి దొరుకు దోపుడుసొముమ్ను అపేకిష్ంచుదురు 

నీతిమంతుల వేరు చిగురుచ్ను. 

సామెతలు 19:4 => ధనము గలవానికి సేన్హితులు అధికముగా నుందురు, దరిదుర్డు తన 

సేన్హితులను పోగొటుట్కొనును. 

పర్సంగి 9:16 => కాగా నేనిటల్నుకొంటిని-బలముకంటె జాఞ్నము శేర్షఠ్మేగాని బీదవారి జాఞ్నము 

తృణీకరింపబడును, వారి మాటలు ఎవరును లక్షయ్ము చేయరు. 

యిరిమ్యా 49:4 => విశావ్సఘాతకురాలా నాయొదద్కు ఎవడును రాలేడని నీ ధనమునే ఆశర్యముగా 

చేసికొనన్దానా, 

వచనము 19 

విసాత్రమైన మాటలలో దోషముండక మానదు తన పెదవులను మూసికొనువాడు బుదిధ్మంతుడు. 

సామెతలు 11:30 => నీతిమంతులు ఇచుచ్ ఫలము జీవవృక్షము జాఞ్నము గలవారు ఇతరులను 

రకిష్ంచుదురు 

యెషయా 3:10 => మీకు మేలు కలుగునని నీతిమంతులతో చెపుప్ము వారు తమ కిర్యల ఫలము 

అనుభవింతురు. 

యెషయా 3:11 => దుషు ట్లకు శర్మ, వారి కిర్యల ఫలము వారికి కలుగును.  

యోహాను 6:27 => క్షయమైన ఆహారము కొరకు కషట్పడకుడి గాని నితయ్జీవము కలుగజేయు 

అక్షయమైన ఆహారము కొరకే కషట్పడుడి; మనుషయ్కుమారుడు దానిని మీకిచుచ్ను, ఇందుకై తండిర్యైన 

దేవుడు ఆయనకు ముదర్వేసియునాన్డని చెపెప్ను. 

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

వయ్రథ్ము కాదని యెరిగి, సిథ్రులును, కదలనివారును, పర్భువు కారాయ్భివృదిధ్యందు ఎపప్టికిని 

ఆసకుత్లునై యుండుడి. 
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గలతీయులకు 6:7 => మోసపోకుడి, దేవుడు వెకిక్రింపబడడు; మనుషుయ్డు ఏమి వితుత్నో ఆ పంటనే 

కోయును. 

గలతీయులకు 6:8 => ఏలాగనగా తన శరీరేచఛ్లనుబటిట్ వితుత్వాడు తన శరీరమునుండి క్షయమను 

పంట కోయును, ఆతమ్నుబటిట్ వితుత్వాడు ఆతమ్నుండి నితయ్జీవమను పంట కోయును. 

గలతీయులకు 6:9 => మనము మేలుచేయుటయందు విసుకక యుందము. మనము అలయక 

మేలు చేసితిమేని తగినకాలమందు పంట కోతుము. 

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

ఉపచారము చేయుచుండుటచేత తన నామమునుబటిట్ చూపిన పేర్మను మరచుటకు, దేవుడు 

అనాయ్యసుథ్డు కాడు. 

మతత్యి 7:17 => ఆలాగుననే పర్తి మంచి చెటుట్ మంచి ఫలములు ఫలించును, పనికిమాలిన చెటుట్, 

కానిఫలములు ఫలించును. 

మతత్యి 7:18 => మంచి చెటుట్ కానిఫలములు ఫలింపనేరదు, పనికిమాలిన చెటుట్ మంచి ఫలములు 

ఫలింపనేరదు. 

మతత్యి 12:33 => చెటుట్ మంచిదని యెంచి దాని పండును మంచిదే అని యెంచుడి; లేదా, చెటుట్ 

చెడ డ్దని యెంచి దాని పండును చెడ డ్దే అని యెంచుడి. చెటుట్ దాని పండువలన తెలియబడును. 

మతత్యి 12:34 => సరప్సంతానమా, మీరు చెడ డ్వారైయుండి ఏలాగు మంచి మాటలు పలుకగలరు? 

హృదయమందు నిండియుండు దానినిబటిట్ నోరు మాటలాడును గదా. 

మతత్యి 15:19 => దురాలోచనలు నరహతయ్లు వయ్భిచారములు వేశాయ్గమనములు దొంగతనములు 

అబదధ్సాక్షయ్ములు దేవదూషణలు హృదయములో నుండియే వచుచ్ను 

రోమీయులకు 6:23 => ఏలయనగా పాపమువలన వచుచ్ జీతము మరణము, అయితే దేవుని 

కృపావరము మన పర్భువైన కీర్సుత్యేసునందు నితయ్జీవము. 

2 తిమోతి 2:17 => కొరుకుపుండు పార్కినటుట్ వారి మాటలు పార్కును, వారిలో హుమెనైయును 

ఫిలేతును ఉనాన్రు; 
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2 తిమోతి 2:18 => వారు పునరుతాథ్నము గతించెనని చెపుప్చు సతయ్ము విషయము తపిప్పోయి, 

కొందరి విశావ్సమును చెరుపుచునాన్రు. 

2 తిమోతి 3:13 => అయితే దురజ్నులును వంచకులును ఇతరులను మోసపరచుచు తామును 

మోసపోవుచు అంతకంతకు చెడిపోవుదురు. 

సామెతలు 11:19 => యథారథ్మైన నీతి జీవదాయకము దుషట్కిర్యలు విడువక చేయువాడు తన 

మరణమునకే చేయును 

సామెతలు 12:28 => నీతిమారగ్మునందు జీవము కలదు దాని తోర్వలో మరణమే లేదు. 

ఫిలిపీప్యులకు 2:12 => కాగా నా పిర్యులారా, మీరెలల్పుప్డును విధేయులైయునన్ పర్కారము, 

నాయెదుట ఉనన్పుప్డు మాతర్మే గాక మరి యెకుక్వగా నేను మీతో లేని యీ కాలమందును, 

భయముతోను వణకుతోను మీ సొంతరక్షణను కొనసాగించుకొనుడి. 

వచనము 20 

నీతిమంతుని నాలుక పర్శసత్మైన వెండి వంటిది భకిత్హీనుల ఆలోచన పనికిమాలినది. 

సామెతలు 3:1 => నా కుమారుడా, నా ఉపదేశమును మరువకుము నా ఆజఞ్లను 

హృదయపూరవ్కముగా గైకొనుము. 

సామెతలు 3:2 => అవి దీరాఘ్యువును సుఖజీవముతో గడచు సంవతస్రములను శాంతిని నీకు 

కలుగజేయును. 

సామెతలు 3:18 => దాని నవలంబించువారికి అది జీవవృక్షము దాని పటుట్కొనువారందరు 

ధనుయ్లు. 

సామెతలు 4:4 => ఆయన నాకు బోధించుచు నాతో ఇటల్నెను నీ హృదయము పటుట్దలతో నా 

మాటలను పటుట్కొననిముమ్ నా ఆజఞ్లను గైకొనినయెడల నీవు బర్తుకుదువు. 

సామెతలు 4:13 => ఉపదేశమును విడిచిపెటట్క దాని గటిట్గా పటుట్కొనుము అది నీకు జీవము గనుక 

దాని పొందియుండుము 
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సామెతలు 12:1 => శిక్షను పేర్మించువాడు జాఞ్నమును పేర్మించువాడు గదిద్ంపును 

అసహియ్ంచుకొనువాడు పశుపార్యుడు 

సామెతలు 22:17 => చెవి యొగిగ్ జాఞ్నుల ఉపదేశము ఆలకింపుము నేను కలుగజేయు తెలివిని 

పొందుటకు మనసుస్నిముమ్. 

సామెతలు 22:18 => నీ అంతరంగమందు వాటిని నిలుపుకొనుట ఎంతో మంచిది పోకుండ అవి నీ 

పెదవులమీద ఉండనిముమ్. 

సామెతలు 22:19 => నీవు యెహోవాను ఆశర్యించునటుల్ నీకు నీకే గదా నేను ఈ దినమున వీటిని 

ఉపదేశించియునాన్ను? 

మతత్యి 7:24 => కాబటిట్ యీ నా మాటలు విని వాటిచొపుప్న చేయు పర్తివాడును బండమీద తన 

యిలుల్ కటుట్కొనిన బుదిధ్మంతుని పోలియుండును. 

మతత్యి 7:25 => వాన కురిసెను, వరదలు వచెచ్ను, గాలి విసిరి ఆ యింటిమీద కొటెట్ను గాని దాని 

పునాది బండమీద వేయబడెను గనుక అది పడలేదు. 

మతత్యి 7:26 => మరియు యీ నా మాటలు విని వాటిచొపుప్న చేయని పర్తివాడు ఇసుకమీద తన 

యిలుల్ కటుట్కొనిన బుదిధ్హీనుని పోలియుండును. 

మతత్యి 7:27 => వాన కురిసెను, వరదలు వచెచ్ను, గాలి విసిరి ఆ యింటిమీద కొటెట్ను, అపుప్డది 

కూలబడెను; దాని పాటు గొపప్దని చెపెప్ను. 

లూకా 11:28 => ఆయన అవునుగాని దేవుని వాకయ్ము విని దానిని గైకొనువారు మరి ధనుయ్లని 

చెపెప్ను. 

హెబీర్యులకు 2:1 => కావున మనము వినిన సంగతులను విడిచిపెటిట్ కొటుట్కొని పోకుండునటుల్ 

వాటియందు మరి విశేష జాగర్తత్ కలిగియుండవలెను. 

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

సదుగ్ణమును, సదుగ్ణమునందు జాఞ్నమును, 

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

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

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

అనుభవజాఞ్నవిషయములో మిముమ్ను సోమరులైనను నిషఫ్లులైనను కాకుండ చేయును. 

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

మరచిపోయి, గుర్డిడ్వాడును దూరదృషిట్ లేనివాడు నగును. 

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

చేసికొనుటకు మరి జాగర్తత్ పడుడి. మీరిటిట్ కిర్యలు చేయువారైతే ఎపుప్డును తొటిర్లల్రు.  

2 పేతురు 1:11 => ఆలాగున మన పర్భువును రక్షకుడునైన యేసుకీర్సుత్ యొకక్ నితయ్రాజయ్ములో 

పర్వేశము మీకు సమృదిధ్గా అనుగర్హింపబడును. 

సామెతలు 1:25 => నేను చెపిప్న బోధ యేమియు మీరు వినక తోర్సివేసితిరి నేను గదిద్ంపగా 

లోబడకపోతిరి. 

సామెతలు 1:26 => కాబటిట్ మీకు అపాయము కలుగునపుప్డు నేను నవెవ్దను మీకు భయము 

వచుచ్నపుప్డు నేను అపహాసయ్ము చేసెదను 

సామెతలు 1:30 => నా ఆలోచన విననొలల్కపోయిరి నా గదిద్ంపును వారు కేవలము తృణీకరించిరి. 

సామెతలు 5:12 => అయోయ్, ఉపదేశము నేనెటుల్ తోర్సివేసితిని? నా హృదయము గదిద్ంపు నెటుల్ 

తృణీకరించెను? 

సామెతలు 15:10 => మారగ్ము విడిచినవానికి కఠినశిక్ష కలుగును గదిద్ంపును దేవ్షించువారు 

మరణము నొందుదురు. 

సామెతలు 29:1 => ఎనిన్సారులు గదిద్ంచినను లోబడనివాడు మరి తిరుగులేకుండ హఠాతుత్గా 

నాశనమగును. 

2 దినవృతాత్ంతములు 25:16 => అతడు అమజాయ్తో మాటలాడుచుండగా రాజు అతని చూచి నీవు 

రాజుయొకక్ ఆలోచనకరత్లలో ఒకడవైతివా? ఊరకొనుము; నేను నినున్ చంపనేల అని చెపప్గా ఆ 

పర్వకత్ నీవు ఈలాగున చేసి నా ఆలోచనను అంగీకరింపకపోవుట చూచి దేవుడు నినున్ 

నశింపజేయనుదేద్శించి యునాన్డని నాకు తెలియునని చెపిప్ యూరకొనెను. 
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హెబీర్యులకు 12:25 => మీకు బుదిధ్ చెపుప్చునన్వానిని నిరాకరింపకుండునటుల్ చూచుకొనుడి. వారు 

భూమిమీదనుండి బుదిధ్చెపిప్న వానిని నిరాకరించినపుప్డు తపిప్ంచుకొనకపోయినయెడల, 

పరలోకమునుండి బుదిధ్చెపుప్చునన్ వానిని విసరిజ్ంచు మనము తపిప్ంచుకొనకపోవుట మరి 

నిశచ్యముగదా. 

పర్సంగి 5:6 => నీ దేహమును శిక్షకు లోపరచునంత పని నీ నోటివలన జరుగనియయ్కుము; అది 

పొరపాటుచేత జరిగెనని దూత యెదుట చెపప్కుము; నీ మాటలవలన దేవునికి కోపము పుటిట్ంచి నీవేల 

నీ కషట్మును వయ్రథ్పరచుకొనెదవు? 

సామెతలు 1:23 => నా గదిద్ంపు విని తిరుగుడి ఆలకించుడి నా ఆతమ్ను మీమీద కుమమ్రించుదును 

నా ఉపదేశమును మీకు తెలిపెదను. 

సామెతలు 9:6 => ఇక జాఞ్నము లేనివారై యుండక బర్దుకుడి తెలివి కలుగజేయు మారగ్ములో 

చకక్గా నడువుడి. 

వచనము 21 

నీతిమంతుని పెదవులు అనేకులకు ఉపదేశించును బుదిధ్ లేకపోవుటచేత మూఢులు చనిపోవుదురు. 

సామెతలు 26:24 => పగవాడు పెదవులతో మాయలు చేసి అంతరంగములో కపటము 

దాచుకొనును.  

సామెతలు 26:25 => వాడు దయగా మాటలాడినపుప్డు వాని మాట నమమ్కుము వాని 

హృదయములో ఏడు హేయ విషయములు కలవు. 

సామెతలు 26:26 => వాడు తన దేవ్షమును కపట వేషముచేత దాచుకొనును సమాజములో వాని 

చెడుతనము బయలుపరచబడును. 

1 సమూయేలు 18:21 => ఆమె అతనికి ఉరిగానుండునటుల్ను ఫిలిషీత్యుల చెయియ్ అతనిమీద 

నుండునటుల్ను నేను ఆమెను అతనికి ఇతుత్ననుకొని ఇపుప్డు నీవు మరి యొకదానిచేత నాకు 

అలుల్డవగుదువని దావీదుతో చెపిప్ 
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1 సమూయేలు 18:22 => తన సేవకులను పిలిపించి మీరు దావీదుతో రహసయ్ముగా మాటలాడి 

రాజు నీయందు ఇషట్ము గలిగియునాన్డు, అతని సేవకులందరును నీయెడల సేన్హముగా నునాన్రు, 

కాబటిట్ నీవు రాజునకు అలుల్డవు కావలెనని చెపప్వలెనని ఆజఞ్ ఇచెచ్ను. 

1 సమూయేలు 18:29 => దావీదునకు మరి యెకుక్వగా భయపడి, యెలల్పుప్డును దావీదు మీద 

విరోధముగా ఉండెను. 

2 సమూయేలు 3:27 => అబేన్రు తిరిగి హెబోర్నునకు వచిచ్నపుప్డు సంగతి యెవరికి వినబడకుండ 

గుమమ్ము నడుమ ఏకాంతముగా అతనితో మాటలాడవలెనని యోవాబు అతని పిలిచి, తన 

సహోదరుడగు అశాహేలు పార్ణము తీసినందుకై అతనిని కడుపులో పొడువగా అతడు చచెచ్ను. 

2 సమూయేలు 11:8 => తరువాత దావీదు ఇంటికిపోయి శర్మ తీరుచ్కొనుమని ఊరియాకు 

సెలవియయ్గా, ఊరియా రాజనగరిలోనుండి బయలువెళె ల్ను. 

2 సమూయేలు 11:9 => అతనివెనుక రాజు ఫలాహారము అతని యొదద్కు పంపించెను గాని 

ఊరియా తన యింటికి వెళల్క తన యేలినవాని సేవకులతో కూడ రాజనగరి దావ్రమున పండుకొనెను. 

2 సమూయేలు 11:10 => ఊరియా తన యింటికి పోలేదను మాట దావీదునకు వినబడినపుప్డు 

దావీదు ఊరియాను పిలిపించి నీవు పర్యాణముచేసి వచిచ్తివి గదా; యింటికి వెళల్కపోతివేమని 

యడుగగా 

2 సమూయేలు 11:11 => ఊరియా మందసమును ఇశార్యేలు వారును యూదావారును 

గుడారములలో నివసించుచుండగను, నా యధిపతియగు యోవాబును నా యేలినవాడవగు నీ 

సేవకులును బయట దండులో నుండగను, భోజనపానములు చేయుటకును నా భారయ్యొదద్ 

పరుండుటకును నేను ఇంటికిపోదునా? నీ తోడు నీ పార్ణముతోడు నేనాలాగు చేయువాడను కానని 

దావీదుతో అనెను. 

2 సమూయేలు 11:12 => దావీదు నేడును నీవికక్డ నుండుము, రేపు నీకు సెలవితుత్నని ఊరియాతో 

అనగా ఊరియా నాడును మరునాడును యెరూషలేములో నిలిచెను. 
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2 సమూయేలు 11:13 => అంతలో దావీదు అతనిని భోజనమునకు పిలిపించెను; అతడు బాగుగా 

తిని తార్గిన తరువాత దావీదు అతని మతుత్నిగా చేసెను; సాయంతర్మున అతడు బయలువెళి ల్ తన 

యింటికి పోక తన యేలినవాని సేవకుల మధయ్ పడకమీద పండుకొనెను. 

2 సమూయేలు 11:14 => ఉదయమున దావీదు యుదధ్ము మోపుగా జరుగుచునన్చోట ఊరియాను 

ముందుపెటిట్ అతడు కొటట్బడి హతమగునటుల్ నీవు అతనియొదద్నుండి వెళి ల్పొమమ్ని 

2 సమూయేలు 11:15 => యోవాబునకు ఉతత్రము వార్యించి ఊరియా చేత పంపించెను. 

2 సమూయేలు 13:23 => రెండు సంవతస్రములైన తరువాత ఎఫార్యిమునకు సమీపమందుండు 

బయలాద్సోరులో అబాష్లోము గొఱఱ్ల బొచుచ్ కతిత్రించుకాలము రాగా అబాష్లోము రాజకుమారుల 

నందరిని విందునకు పిలిచెను. 

2 సమూయేలు 13:24 => అబాష్లోము రాజునొదద్కు వచిచ్ చితత్గించుము, నీ దాసుడనైన నాకు 

గొఱఱ్బొచుచ్ కతిత్రించు కాలము వచెచ్ను; రాజవైన నీవును నీ సేవకులును విందునకు రావలెనని నీ 

దాసుడనైన నేను కోరుచునాన్నని మనవి చేయగా 

2 సమూయేలు 13:25 => రాజు నా కుమారుడా, మముమ్ను పిలువవదుద్; మేము నీకు అధిక 

భారముగా ఉందుము; మేమందరము రాతగదని చెపిప్నను అబాష్లోము రాజును బలవంతము చేసెను. 

2 సమూయేలు 13:26 => అయితే దావీదు వెళల్నొలల్క అబాష్లోమును దీవించి పంపగా అబాష్లోము 

నీవు రాకపోయినయెడల నా అనన్యగు అమోన్ను మాతోకూడ వచుచ్నటుల్ సెలవిమమ్ని రాజుతో మనవి 

చేసెను. అతడు నీయొదద్కు ఎందుకు రావలెనని రాజు అడుగగా 

2 సమూయేలు 13:27 => అబాష్లోము అతని బతిమాలినందున రాజు అమోన్నును తన 

కుమారులందరును అతనియొదద్కు పోవచుచ్నని సెలవిచెచ్ను. 

2 సమూయేలు 13:28 => అంతలో అబాష్లోము తన పనివారిని పిలిచి, అమోన్ను దార్కాష్రసమువలన 

సంతోషియై యుండుట మీరు కనిపెటిట్యుండి అమోన్నును హతము చేయుడని నేను మీతో 

చెపుప్నపుప్డు భయపడక అతని చంపుడి, నేను గదా మీకు ఆజఞ్ ఇచిచ్యునాన్ను, ధైరయ్ము తెచుచ్కొని 

పౌరుషము చూపుడి అని గటిట్గా ఆజఞ్ ఇచెచ్ను. 
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2 సమూయేలు 13:29 => అబాష్లోము ఇచిచ్న ఆజఞ్చొపుప్న వారు చేయగా రాజకుమారులందరును 

లేచి తమ కంచరగాడిదల నెకిక్ పారిపోయిరి. 

2 సమూయేలు 20:9 => అపుప్డు యోవాబు అమాశాతో నా సహోదరా, నీవు కేష్మముగా ఉనాన్వా 

అనుచు, అమాశాను ముదుద్పెటుట్కొనునటుల్గా కుడిచేత అతని గడ డ్ము పటుట్కొని 

2 సమూయేలు 20:10 => అమాశా యోవాబు చేతిలోనునన్ కతిత్ని చూడకను తనున్ 

కాపాడుకొనకను ఉండగా యోవాబు అతని కడుపులో దాని గుచెచ్ను; గుచిచ్నతోడనే అతని పేగులు 

నేలకు జారి ఆ దెబబ్తోనే అతడు చనిపోయెను. యోవాబును అతని సహోదరుడగు అబీషైయును బికిర్ 

కుమారుడగు షెబను తరుముటకు సాగిపోగా 

కీరత్నలు 5:9 => వారి నోట యథారథ్త లేదు వారి అంతరంగము నాశనకరమైన గుంట వారి 

కంఠము తెరచిన సమాధి వారు నాలుకతో ఇచచ్కములాడుదురు. 

కీరత్నలు 12:2 => అందరు ఒకరితో నొకరు అబదధ్ములాడుదురు మోసకరమైన మనసుస్గలవారై 

ఇచచ్కములాడు పెదవులతో పలుకుదురు. 

కీరత్నలు 55:21 => వారి నోటి మాటలు వెనన్వలె మృదువుగా నునన్వి అయితే వారి హృదయములో 

కలహమునన్ది. వారి మాటలు చమురుకంటె నునుపైనవి అయితే అవి వరదీసిన కతుత్లే.  

లూకా 20:20 => వారాయనను కనిపెటుట్చు, అధిపతి వశమునకును అధికారమునకును ఆయనను 

అపప్గించుటకై ఆయన మాటలయందు తపుప్ పటట్వలెనని, తాము నీతిమంతులని అనిపించుకొను 

వేగులవారిని ఆయన యొదద్కు పంపిరి. 

లూకా 20:21 => వారు వచిచ్ బోధకుడా, నీవు నాయ్యముగా మాటలాడుచును బోధించుచునునాన్వు; 

నీవెవనియందును మోమోటము లేక సతయ్ముగానే దేవుని మారగ్మును బోధించుచునాన్వని 

యెరుగుదుము. 

కీరత్నలు 15:3 => అటిట్వాడు నాలుకతో కొండెములాడడు, తన చెలికానికి కీడు చేయడు తన 

పొరుగువానిమీద నింద మోపడు 

కీరత్నలు 50:20 => నీవు కూరుచ్ండి నీ సహోదరునిమీద కొండెములు చెపుప్చునాన్వు నీ తలిల్ 

కుమారునిమీద అపనిందలు మోపుచునాన్వు.  
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కీరత్నలు 101:5 => తమ పొరుగువారిని చాటున దూషించువారిని నేను సంహరించెదను అహంకార 

దృషిట్గలవారిని గరివ్ంచిన హృదయము గలవారిని నేను సహింపను 

ఆదికాండము 37:20 => వీని చంపి యికక్డనునన్ ఒక గుంటలో పారవేసి, దుషట్మృగము వీని 

తినివేసెనని చెపుప్దము, అపుప్డు వీని కలలేమగునో చూతము రండని ఒకనితో ఒకడు 

మాటలాడుకొనిరి. 

ఆదికాండము 39:14 => తన యింటి మనుషుయ్లను పిలిచి చూడుడి, అతడు మనలను ఎగతాళి 

చేయుటకు ఒక హెబీర్యుని మనయొదద్కు తెచిచ్యునాన్డు. నాతో శయనింపవలెనని వీడు నాయొదద్కు 

రాగా నేను పెదద్ కేకవేసితిని. 

నిరగ్మకాండము 20:16 => నీ పొరుగువానిమీద అబదధ్సాక్షయ్ము పలుకకూడదు. 

నిరగ్మకాండము 23:1 => లేనివారత్ను పుటిట్ంపకూడదు; అనాయ్యపు సాక్షయ్మును పలుకుటకై 

దుషు ట్నితో నీవు కలియకూడదు; 

2 సమూయేలు 13:22 => అబాష్లోము తన అనన్యగు అమోన్నుతో మంచిచెడ డ్లేమియు 

మాటలాడక ఊరకుండెను గాని, తన సహోదరియగు తామారును బలవంతము చేసినందుకై 

అతనిమీద పగయుంచెను. 

సామెతలు 26:23 => చెడు హృదయమును పేర్మగల మాటలాడు పెదవులును కలిగియుండుట 

మంటి పెంకుమీది వెండి పూతతో సమానము. 

సామెతలు 27:6 => మేలును కోరి సేన్హితుడు గాయములు చేయును పగవాడు లెకక్లేని 

ముదుద్లుపెటుట్ను. 

యిరిమ్యా 9:4 => మీలో పర్తివాడును తన పొరుగువాని విషయమై జాగర్తత్గా నుండవలెను; ఏ 

సహోదరునినైనను నమమ్కుడి, నిజముగా పర్తి సహోదరుడును తంతర్గొటట్యి తన సహోదరుని 

కొంపముంచును; పర్తి పొరుగువాడును కొండెములు చెపుప్టకై తిరుగులాడుచునాన్డు. 

యిరిమ్యా 20:10 => నలుదికుక్ల భయము అని అనేకులు గుసగుసలాడగా వింటిని. వారు 

దురామ్రుగ్డని మీరు చాటించినయెడల మేమును చాటింతుమందురు; అతడొకవేళ చికుక్పడును, 
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అపుప్డు మనమతని పటుట్కొని అతనిమీద పగతీరుచ్కొందమని చెపుప్కొనుచు, నాకు సేన్హితులైన 

వారందరు నేను పడిపోగా చూడవలెనని కనిపెటుట్కొనియునాన్రు. 

యెహెజేక్లు 22:9 => కొండెములు చెపిప్ నరహతయ్ చేయువారు నీలో కాపురమునాన్రు, 

పరవ్తములమీద భోజనము చేయువారు నీ మధయ్ నివసించుచునాన్రు, నీలో కామ వికార చేషట్లు 

జరుగుచునన్వి. 

ఎఫెసీయులకు 4:31 => సమసత్మైన దేవ్షము, కోపము, కోర్ధము, అలల్రి, దూషణ, సకలమైన 

దుషట్తవ్ము మీరు విసరిజ్ంచుడి. 

1 తిమోతి 3:11 => అటువలె పరిచరయ్ చేయు సతరీలును మానుయ్లై కొండెములు చెపప్నివారును, 

మితానుభవము గలవారును, అనిన్ విషయములలో నమమ్కమైనవారునై యుండవలెను. 

వచనము 22 

యెహోవా ఆశీరావ్దము ఐశవ్రయ్మిచుచ్ను నరుల కషట్ముచేత ఆ యాశీరావ్దము ఎకుక్వ కాదు. 

పర్సంగి 5:3 => విసాత్రమైన పనిపాటులవలన సవ్పన్ము పుటుట్ను, పెకుక్ మాటలు పలుకువాడు 

బుదిధ్హీనుడగును. 

పర్సంగి 10:13 => వాని నోటిమాటల పార్రంభము బుదిధ్హీనత, వాని పలుకుల ముగింపు 

వెఱి ఱ్తనము. 

పర్సంగి 10:14 => కలుగబోవునది ఏదో మనుషుయ్లు ఎరుగకయుండినను బుదిధ్హీనులు 

విసాత్రముగా మాటలాడుదురు; నరుడు చనిపోయిన తరువాత ఏమి జరుగునో యెవరు 

తెలియజేతురు? 

యాకోబు 3:2 => అనేక విషయములలో మన మందరము తపిప్పోవుచునాన్ము. ఎవడైనను 

మాటయందు తపప్ నియెడల అటిట్వాడు లోపము లేనివాడై , తన స రవ్ శ రీ రమును 

సావ్ధీనమందుంచుకొన (కళె ల్ము పెటుట్కుని) శకిత్గలవాడగును 

సామెతలు 17:27 => మితముగా మాటలాడువాడు తెలివిగలవాడు శాంతగుణము గలవాడు 

వివేకము గలవాడు. 
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సామెతలు 17:28 => ఒకడు మూఢుడైనను మౌనముగా నుండినయెడల జాఞ్ని అని యెంచబడును 

అటిట్వాడు పెదవులు మూసికొనగా వాడు వివేకి అని యెంచబడును.  

కీరత్నలు 39:1 => నా నాలుకతో పాపము చేయకుండునటుల్ నా మారగ్ములను జాగర్తత్గా 

చూచుకొందును భకిత్హీనులు నా యెదుట నునన్పుప్డు నా నోటికి చికక్ము ఉంచుకొందు ననుకొంటిని.  

యాకోబు 1:19 => నా పిర్య సహోదరులారా, మీరీసంగతి ఎరుగుదురు గనుక పర్తి మనుషుయ్డు 

వినుటకు వేగిరపడువాడును, మాటలాడుటకు నిదానించువాడును, కోపించుటకు నిదా నించువాడునై 

యుండవలెను. 

యాకోబు 3:2 => అనేక విషయములలో మన మందరము తపిప్పోవుచునాన్ము. ఎవడైనను 

మాటయందు తపప్ నియెడల అటిట్వాడు లోపము లేనివాడై , తన స రవ్ శ రీ రమును 

సావ్ధీనమందుంచుకొన (కళె ల్ము పెటుట్కుని) శకిత్గలవాడగును 

యోబు 9:20 => నా వాయ్జెయ్ము నాయ్యమైనను నా మాటలు నామీద నేరము మోపును నేను 

యథారథ్వంతుడనైనను దోషియని ఆయన ననున్ నిరూపించును. 

యోబు 11:2 => పర్వాహముగా బయలువెళుల్ మాటలకు పర్తుయ్తత్రము చెపప్వలెను గదా. 

వదరుబోతు వాయ్జెయ్ము నాయ్యమని యెంచదగునా? 

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

మాటలు కలిప్ంపవచుచ్ను మీ వైపు చూచి నా తల ఆడింపవచుచ్ను. 

యోబు 29:9 => అధికారులు మాటలాడుట మాని నోటిమీద చెయియ్వేసికొనిరి. 

సామెతలు 11:12 => తన పొరుగువానిని తృణీకరించువాడు బుదిధ్లేనివాడు. వివేకియైనవాడు 

మౌనముగా నుండును. 

సామెతలు 12:23 => వివేకియైనవాడు తన విదయ్ను దాచిపెటుట్ను అవివేక హృదయులు తమ 

మూఢతవ్ము వెలల్డి చేయుదురు. 

సామెతలు 13:3 => తన నోరు కాచుకొనువాడు తనున్ కాపాడుకొనును ఊరకొనక మాటలాడువాడు 

తనకు నాశనము తెచుచ్కొనును. 
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సామెతలు 15:28 => నీతిమంతుని మనసుస్ యుకత్మైన పర్తుయ్తత్రమిచుచ్టకు పర్యతిన్ంచును 

భకిత్హీనుల నోరు చెడ డ్మాటలు కుమమ్రించును 

సామెతలు 18:21 => జీవమరణములు నాలుక వశము దానియందు పీర్తిపడువారు దాని ఫలము 

తిందురు 

సామెతలు 21:23 => నోటిని నాలుకను భదర్ము చేసికొనువాడు శర్మలనుండి తన పార్ణమును 

కాపాడుకొనును. 

పర్సంగి 5:2 => నీవు దేవుని సనిన్ధిని అనాలోచనగా పలుకుటకు నీ హృదయమును తవ్రపడనియయ్క 

నీ నోటిని కాచుకొముమ్; దేవుడు ఆకాశమందునాన్డు నీవు భూమిమీద ఉనాన్వు, కావున నీ మాటలు 

కొదిద్గా ఉండవలెను. 

యాకోబు 1:26 => ఎవడైనను నోటికి కళె ల్ము పెటుట్కొనక తన హృదయమును మోసపరచుకొనుచు 

భకిత్ గలవాడనని అనుకొనినయెడల వాని భకిత్ వయ్రథ్మే. 

వచనము 23 

చెడుపనులు చేయుట బుదిధ్హీనునికి ఆటగా నునన్ది వివేకికి జాఞ్నపరిశర్మ చేయుట అటిట్దే. 

సామెతలు 12:18 => కతిత్పోటువంటి మాటలు పలుకువారు కలరు జాఞ్నుల నాలుక 

ఆరోగయ్దాయకము. 

సామెతలు 15:4 => సాతివ్కమైన నాలుక జీవవృక్షము దానిలో కుటిలత యుండినయెడల ఆతమ్కు 

భంగము కలుగును. 

సామెతలు 16:13 => నీతిగల పెదవులు రాజులకు సంతోషకరములు యథారథ్వాదులు వారికి 

పిర్యులు. 

సామెతలు 25:11 => సమయోచితముగా పలుకబడిన మాట చితర్మైన వెండి పళె ల్ములలో 

నుంచబడిన బంగారు పండల్వంటిది. 

సామెతలు 25:12 => బంగారు కరణ్భూషణమెటిట్దో అపరంజి ఆభరణమెటిట్దో వినువాని చెవికి 

జాఞ్నముగల ఉపదేశకుడు అటిట్వాడు. 
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మతత్యి 12:35 => సజజ్నుడు తన మంచి ధననిధిలోనుండి సదివ్షయములను తెచుచ్ను; దురజ్నుడు 

తన చెడ డ్ ధననిధిలోనుండి దురివ్షయములను తెచుచ్ను. 

సామెతలు 23:7 => అటిట్వాడు తన ఆంతరయ్ములో లెకక్లు చూచుకొనువాడు తినుము తార్గుము 

అని అతడు నీతో చెపుప్నే గాని అది హృదయములోనుండి వచుచ్ మాట కాదు.  

ఆదికాండము 6:5 => నరుల చెడుతనము భూమిమీద గొపప్దనియు, వారి హృదయము యొకక్ 

తలంపులలోని ఊహ అంతయు ఎలల్పుప్డు కేవలము చెడ డ్దనియు యెహోవా చూచి 

ఆదికాండము 8:21 => అపుప్డు యెహోవా ఇంపయిన సువాసన నాఘార్ణించి ఇకమీదట 

నరులనుబటిట్ భూమిని మరల శపించను. ఎందుకనగా నరుల హృదయాలోచన వారి బాలయ్మునుండి 

చెడ డ్ది. నేనిపుప్డు చేసిన పర్కారముగా ఇకను సమసత్ జీవులను సంహరింపను 

యిరిమ్యా 17:9 => హృదయము అనిన్టికంటె మోసకరమైనది, అది ఘోరమైన వాయ్ధికలది, దాని 

గర్హింపగలవాడెవడు? 

మతత్యి 12:34 => సరప్సంతానమా, మీరు చెడ డ్వారైయుండి ఏలాగు మంచి మాటలు పలుకగలరు? 

హృదయమందు నిండియుండు దానినిబటిట్ నోరు మాటలాడును గదా. 

ఆదికాండము 41:37 => ఆ మాట ఫరో దృషిట్కిని అతని సమసత్ సేవకుల దృషిట్కిని 

యుకత్మైయుండెను గనుక 

కీరత్నలు 71:24 => వారు అవమానము పొందియునాన్రు కాగా నా నాలుక దినమెలల్ నీ నీతిని 

వరిణ్ంచును. 

సామెతలు 8:10 => వెండికి ఆశపడక నా ఉపదేశము అంగీకరించుడి మేలిమి బంగారు నాశింపక 

తెలివినొందుడి. 

సామెతలు 10:11 => నీతిమంతుని నోరు జీవపు ఊట భకిత్హీనుల నోరు బలాతాక్రము 

మరుగుపరచును. 

సామెతలు 10:31 => నీతిమంతుని నోరు జాఞ్నోపదేశమును పలుకును మూరఖ్పు మాటలు పలుకు 

నాలుక పెరికివేయబడును. 

సామెతలు 15:7 => జాఞ్నుల పెదవులు తెలివిని వెదజలుల్ను బుదిధ్హీనుల మనసుస్ సిథ్రమైనది కాదు 
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సామెతలు 18:21 => జీవమరణములు నాలుక వశము దానియందు పీర్తిపడువారు దాని ఫలము 

తిందురు 

సామెతలు 20:15 => బంగారును విసాత్రమైన ముతయ్ములును కలవు. తెలివినుచచ్రించు పెదవులు 

అమూలయ్మైన సొతుత్. 

పర్సంగి 10:12 => జాఞ్నుని నోటిమాటలు ఇంపుగా ఉనన్వి, అయితే బుదిధ్హీనుని నోరు వానినే 

మింగివేయును. 

పరమగీతము 4:3 => నీ పెదవులు ఎరుపునూలును పోలియునన్వి. నీ నోరు సుందరము నీ 

ముసుకుగుండ నీ కణతలు విచిచ్న దాడిమ ఫలమువలె నగపడుచునన్వి. 

మతత్యి 13:52 => ఆయన అందువలన పరలోకరాజయ్ములో శిషుయ్డుగాచేరిన పర్తి శాసిత్యు తన 

ధననిధిలోనుండి కొర్తత్ పదారథ్ములను పాత పదారథ్ములను వెలుపలికి తెచుచ్ ఇంటి యజమానుని 

పోలియునాన్డని వారితో చెపెప్ను. 

లూకా 6:45 => సజజ్నుడు, తన హృదయమను మంచి ధననిధిలోనుండి సదివ్షయములను బయటికి 

తెచుచ్ను; దురజ్నుడు చెడ డ్ ధననిధిలోనుండి దురివ్షయములను బయటికి తెచుచ్ను. హృదయము 

నిండియుండు దానినిబటిట్ యొకని నోరు మాటలాడును. 

వచనము 24 

భకిత్హీనుడు దేనికి భయపడునో అదే వానిమీదికి వచుచ్ను నీతిమంతులు ఆశించునది వారికి 

దొరుకును. 

సామెతలు 12:18 => కతిత్పోటువంటి మాటలు పలుకువారు కలరు జాఞ్నుల నాలుక 

ఆరోగయ్దాయకము. 

సామెతలు 15:4 => సాతివ్కమైన నాలుక జీవవృక్షము దానిలో కుటిలత యుండినయెడల ఆతమ్కు 

భంగము కలుగును. 

యోబు 4:3 => అనేకులకు నీవు బుదిధ్ నేరిప్నవాడవు బలహీనమైన చేతులను బలపరచినవాడవు.  
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యోబు 4:4 => నీ మాటలు తొటిర్లుల్వానిని ఆదుకొనియుండెను. కుర్ంగిపోయిన మోకాళుల్ గలవానిని 

నీవు బలపరచితివి. 

యోబు 23:12 => ఆయన పెదవుల ఆజఞ్ను నేను విడిచి తిరుగలేదు ఆయన నోటిమాటలను నా 

సావ్భిపార్యముకంటె ఎకుక్వగా ఎంచితిని. 

యోబు 29:21 => మనుషుయ్లు నాకు చెవియొగిగ్ నా కొరకు కాచుకొనిరి నా ఆలోచన వినవలెనని 

మౌనముగా ఉండిరి. 

యోబు 29:22 => నేను మాటలాడిన తరువాత వారు మారుమాట పలుకకుండిరి. గుతుత్లు 

గుతుత్లుగా నా మాటలు వారిమీద పడెను. 

కీరత్నలు 37:30 => నీతిమంతుల నోరు జాఞ్నమునుగూరిచ్ వచించును వారి నాలుక నాయ్యమును 

పర్కటించును. 

పర్సంగి 12:9 => పర్సంగి జాఞ్నియై యుండెను అతడు జనులకు జాఞ్నము బోధించెను; అతడు 

ఆలోచించి సంగతులు పరిశీలించి అనేక సామెతలను అనుకర్మపరచెను. 

పర్సంగి 12:10 => పర్సంగి యింపైన మాటలు చెపుప్టకు పూనుకొనెను, సతయ్మునుగూరిచ్న 

మాటలు యథారథ్భావముతో వార్యుటకు పూనుకొనెను. 

యిరిమ్యా 3:15 => నాకిషట్మైన కాపరులను మీకు నియమింతును, వారు జాఞ్నముతోను 

వివేకముతోను మిముమ్ నేలుదురు. 

యిరిమ్యా 15:16 => నీ మాటలు నాకు దొరకగా నేను వాటిని భుజించితిని; సైనయ్ములకధిపతివగు 

యెహోవా, దేవా, నీ పేరు నాకు పెటట్బడెను గనుక నీ మాటలు నాకు సంతోషమును నా 

హృదయమునకు ఆనందమును కలుగజేయుచునన్వి. 

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

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

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

గొఱఱ్ పిలల్లను మేపుమని అతనితో చెపెప్ను. 
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యోహాను 21:16 => మరల ఆయన యోహాను కుమారుడవైన సీమోనూ , ననున్ 

పేర్మించుచునాన్వా? అని రెండవసారి అతనిని అడుగగా అతడు అవును పర్భువా, నేను నినున్ 

పేర్మించుచునాన్నని నీవే యెరుగుదువని ఆయనతో చెపెప్ను; ఆయన నా గొఱఱ్లను కాయుమని 

చెపెప్ను. 

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

పేర్మించుచునాన్వా? అని అతనిని అడిగెను. ననున్ పేర్మించుచునాన్వా అని మూడవసారి తనున్ 

అడిగినందుకు పేతురు వయ్సనపడి పర్భువా, నీవు సమసత్ము ఎరిగినవాడవు, నినున్ పేర్మించుచునాన్నని 

నీవే యెరుగుదువని ఆయనతో చెపెప్ను. 

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

సిదధ్మనసుస్తోను, మీ మధయ్నునన్ దేవుని మందను పైవిచారణచేయుచు దానిని కాయుడి. 

సామెతలు 1:29 => జాఞ్నము వారికి అసహయ్మాయెను యెహోవాయందు భయభకుత్లు 

కలిగియుండుట వారికిషట్ము లేకపోయెను. 

సామెతలు 1:31 => కాబటిట్ వారు తమ పర్వరత్నకు తగిన ఫలము ననుభవించెదరు తమకు 

వెకక్సమగువరకు తమ ఆలోచనలను అనుసరించెదరు 

సామెతలు 5:12 => అయోయ్, ఉపదేశము నేనెటుల్ తోర్సివేసితిని? నా హృదయము గదిద్ంపు నెటుల్ 

తృణీకరించెను? 

సామెతలు 5:23 => శిక్ష లేకయే అటిట్వాడు నాశనమగును అతిమూరు ఖ్డై వాడు తోర్వ తపిప్పోవును. 

హోషేయ 4:6 => నా జనులు జాఞ్నము లేనివారై నశించుచునాన్రు. నీవు జాఞ్నమును 

విసరిజ్ంచుచునాన్వు గనుక నాకు యాజకుడవు కాకుండ నేను నినున్ విసరిజ్ంతును; నీవు నీ దేవుని 

ధరమ్శాసత్రము మరచితివి గనుక నేనును నీ కుమారులను మరతును. 

మతత్యి 13:19 => ఎవడైనను రాజయ్మును గూరిచ్న వాకయ్ము వినియు గర్హింపకయుండగా, 

దుషు ట్డు వచిచ్ వాని హృదయములో వితత్బడినదానిని యెతిత్కొనిపోవును; తోర్వ పర్కక్ను వితత్బడినవాడు 

వీడే. 

Page  of 737 2507



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   !"త$

యోహాను 3:19 => ఆ తీరుప్ ఇదే; వెలుగు లోకములోనికి వచెచ్ను గాని తమ కిర్యలు చెడ డ్వైనందున 

మనుషుయ్లు వెలుగును పేర్మింపక చీకటినే పేర్మించిరి. 

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

దుష కిర్యలుగా కనబడకుండునటుల్ వెలుగునొదద్కు రాడు. 

రోమీయులకు 1:28 => మరియు వారు తమ మనసుస్లో దేవునికి చోటియయ్నొలల్కపోయిరి గనుక 

చేయరాని కారయ్ములు చేయుటకు దేవుడు భర్షట్మనసుస్కు వారినపప్గించెను. 

సామెతలు 17:16 => బుదిధ్హీనుని చేతిలో జాఞ్నము సంపాదించుటకు సొముమ్ండనేల? వానికి బుదిధ్ 

లేదుగదా? 

దివ్తీయోపదేశకాండము 6:7 => నీవు నీ కుమారులకు వాటిని అభయ్సింపజేసి, నీ యింట 

కూరుచ్ండునపుప్డును తోర్వను నడుచునపుప్డును పండుకొనునపుప్డును లేచునపుప్డును వాటినిగూరిచ్ 

మాటలాడవలెను; సూచనగా వాటిని నీచేతికి కటుట్కొనవలెను. 

1 రాజులు 10:8 => నీ జనులు భాగయ్వంతులు, నీ ముందర ఎలల్పుప్డును నిలిచి నీ 

జాఞ్నవచనములను వినుచుండు నీ సేవకులును భాగయ్వంతులు 

2 దినవృతాత్ంతములు 9:7 => నీ సేవకుల భాగయ్ము మంచిది, ఎలల్పుప్డును నీ సముఖమున నిలిచి నీ 

జాఞ్నసంభాషణ వినుచుండు నీ సేవకులైన వీరి భాగయ్ము మంచిది. 

యోబు 12:20 => వాకాచ్తురయ్ము గలవారి పలుకును ఆయన నిరరథ్కము చేయును పెదద్లను 

బుదిధ్లేనివారినిగా చేయును. 

కీరత్నలు 71:24 => వారు అవమానము పొందియునాన్రు కాగా నా నాలుక దినమెలల్ నీ నీతిని 

వరిణ్ంచును. 

కీరత్నలు 119:144 => నీ శాసనములు శాశవ్తమైన నీతిగలవి నేను బర్దుకునటుల్ నాకు తెలివి 

దయచేయుము. 

సామెతలు 10:11 => నీతిమంతుని నోరు జీవపు ఊట భకిత్హీనుల నోరు బలాతాక్రము 

మరుగుపరచును. 
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సామెతలు 10:13 => వివేకుని పెదవులయందు జాఞ్నము కనబడును బుదిధ్హీనుని వీపునకు బెతత్మే 

తగును. 

సామెతలు 10:31 => నీతిమంతుని నోరు జాఞ్నోపదేశమును పలుకును మూరఖ్పు మాటలు పలుకు 

నాలుక పెరికివేయబడును. 

సామెతలు 15:7 => జాఞ్నుల పెదవులు తెలివిని వెదజలుల్ను బుదిధ్హీనుల మనసుస్ సిథ్రమైనది కాదు 

సామెతలు 18:21 => జీవమరణములు నాలుక వశము దానియందు పీర్తిపడువారు దాని ఫలము 

తిందురు 

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

తపిప్పోవును. ఒకని మూరఖ్త వాని పర్వరత్నను తారుమారు చేయును 

సామెతలు 20:15 => బంగారును విసాత్రమైన ముతయ్ములును కలవు. తెలివినుచచ్రించు పెదవులు 

అమూలయ్మైన సొతుత్. 

సామెతలు 22:18 => నీ అంతరంగమందు వాటిని నిలుపుకొనుట ఎంతో మంచిది పోకుండ అవి నీ 

పెదవులమీద ఉండనిముమ్. 

పర్సంగి 10:12 => జాఞ్నుని నోటిమాటలు ఇంపుగా ఉనన్వి, అయితే బుదిధ్హీనుని నోరు వానినే 

మింగివేయును. 

పరమగీతము 4:3 => నీ పెదవులు ఎరుపునూలును పోలియునన్వి. నీ నోరు సుందరము నీ 

ముసుకుగుండ నీ కణతలు విచిచ్న దాడిమ ఫలమువలె నగపడుచునన్వి. 

మతత్యి 12:35 => సజజ్నుడు తన మంచి ధననిధిలోనుండి సదివ్షయములను తెచుచ్ను; దురజ్నుడు 

తన చెడ డ్ ధననిధిలోనుండి దురివ్షయములను తెచుచ్ను. 

మతత్యి 13:52 => ఆయన అందువలన పరలోకరాజయ్ములో శిషుయ్డుగాచేరిన పర్తి శాసిత్యు తన 

ధననిధిలోనుండి కొర్తత్ పదారథ్ములను పాత పదారథ్ములను వెలుపలికి తెచుచ్ ఇంటి యజమానుని 

పోలియునాన్డని వారితో చెపెప్ను. 
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లూకా 6:45 => సజజ్నుడు, తన హృదయమను మంచి ధననిధిలోనుండి సదివ్షయములను బయటికి 

తెచుచ్ను; దురజ్నుడు చెడ డ్ ధననిధిలోనుండి దురివ్షయములను బయటికి తెచుచ్ను. హృదయము 

నిండియుండు దానినిబటిట్ యొకని నోరు మాటలాడును. 

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

కాయుటకు పరిశుదాధ్తమ్ మిముమ్ను దేనియందు అధయ్కుష్లనుగా ఉంచెనో ఆ యావతుత్ 

మందనుగూరిచ్యు, మీ మటుట్కు మిముమ్నుగూరిచ్యు జాగర్తత్గా ఉండుడి. 

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

తెలిసికొనుటకై మీ సంభాషణ ఉపుప్ వేసినటుట్ ఎలల్పుప్డు రుచిగలదిగాను కృపాసహితముగాను 

ఉండనియుయ్డి. 

వచనము 25 

సుడిగాలి వీచగా భకిత్హీనుడు లేకపోవును. నీతిమంతుడు నితయ్ము నిలుచు కటట్డమువలె ఉనాన్డు. 

ఆదికాండము 12:2 => నినున్ గొపప్ జనముగా చేసి నినున్ ఆశీరవ్దించి నీ నామమును గొపప్ 

చేయుదును, నీవు ఆశీరావ్దముగా నుందువు. 

ఆదికాండము 13:2 => అబార్ము వెండి బంగారము పశువులు కలిగి బహు ధనవంతుడై యుండెను. 

ఆదికాండము 14:23 => నని ఆకాశమునకు భూమికిని సృషిట్కరత్యును సరోవ్నన్తుడును దేవుడునైన 

యెహోవా యెదుట నా చెయియ్యెతిత్ పర్మాణము చేసియునాన్ను. 

ఆదికాండము 24:35 => యెహోవా నా యజమానుని బహుగా ఆశీరవ్దించెను గనుక అతడు 

గొపప్వాడాయెను; అతనికి గొఱఱ్లను గొడల్ను వెండి బంగారములను దాసదాసీ జనమును ఒంటెలను 

గాడిదలను దయచేసెను. 

ఆదికాండము 26:12 => ఇసాస్కు ఆ దేశమందునన్వాడై వితత్నము వేసి ఆ సంవతస్రము నూరంతలు 

ఫలము పొందెను. యెహోవా అతనిని ఆశీరవ్దించెను గనుక ఆ మనుషుయ్డు గొపప్వాడాయెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 8:17 => అయితే మీరు మా సామరథ్య్ము మా బాహుబలము ఇంత 

భాగయ్ము మాకు కలుగజేసెనని అనుకొందురేమో. 
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దివ్తీయోపదేశకాండము 8:18 => కాగా నీ దేవుడైన యెహోవాను జాఞ్పకము చేసికొనవలెను. 

ఏలయనగా తాను నీ పితరులతో పర్మాణము చేసినటుల్ తన నిబంధనను నేటివలె సాథ్పింపవలెనని 

మీరు భాగయ్ము సంపాదించుకొనుటకై మీకు సామరథ్య్ము కలుగజేయువాడు ఆయనే. 

1 సమూయేలు 2:7 => యెహోవా దారిదర్య్మును ఐశవ్రయ్మును కలుగజేయువాడు 

కుర్ంగజేయువాడును లేవనెతుత్వాడును ఆయనే. 

1 సమూయేలు 2:8 => దరిదుర్లను అధికారులతో కూరుచ్ండబెటుట్టకును మహిమగల 

సింహాసనమును సవ్తంతిర్ంపజేయుటకును వారిని మంటిలోనుండి యెతుత్వాడు ఆయనే లేమిగలవారిని 

పెంటకుపప్మీదినుండి లేవనెతుత్వాడు ఆయనే . భూమియొకక్ సత్ంభములు యెహోవా 

వశము,లోకమును వాటిమీద ఆయన నిలిపియునాన్డు. 

కీరత్నలు 37:22 => యెహోవా ఆశీరావ్దము నొందినవారు భూమిని సవ్తంతిర్ంచుకొందురు ఆయన 

శపించినవారు నిరూమ్లమగుదురు. 

కీరత్నలు 107:38 => మరియు ఆయన వారిని ఆశీరవ్దింపగా వారు అధికముగా సంతానాభివృదిధ్ 

నొందిరి ఆయన వారి పశువులను తగిగ్పోనియయ్లేదు 

కీరత్నలు 113:7 => పర్ధానులతో తన పర్జల పర్ధానులతో వారిని కూరుచ్ండబెటుట్టకై 

కీరత్నలు 113:8 => ఆయన నేలనుండి దరిదుర్లను లేవనెతుత్వాడు పెంట కుపప్మీదనుండి బీదలను 

పైకెతుత్వాడు 

సామెతలు 20:21 => మొదట బహు తవ్రితముగా దొరికిన సావ్సథ్య్ము తుదకు దీవెన 

నొందకపోవును. 

సామెతలు 28:22 => చెడు దృషిట్గలవాడు ఆసిత్ సంపాదింప ఆతురపడును తనకు దరిదర్త వచుచ్నని 

వానికి తెలియదు. 

యెహోషువ 6:18 => శపింపబడిన దానిలో కొంచెమైనను మీరు తీసికొనినయెడల మీరు శాపగర్సుత్లై 

ఇశార్యేలీయుల పాళెమునకు శాపము తెపిప్ంచి దానికి బాధ కలుగజేయుదురు గనుక శపింపబడిన 

దానిని మీరు ముటట్కూడదు. 
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యెహోషువ 7:1 => శపితమైన దాని విషయములో ఇశార్యేలీయులు తిరుగుబాటు చేసిరి. ఎటల్నగా 

యూదా గోతర్ములో జెరహు మునిమనుమడును జబిద్ మనుమడును కరీమ్ కుమారుడునైన ఆకాను 

శపితము చేయబడినదానిలో కొంత తీసికొనెను గనుక యెహోవా ఇశార్యేలీయులమీద కోపించెను. 

యెహోషువ 7:2 => యెహోషువ మీరు వెళి ల్ దేశమును వేగు చూడుడని చెపిప్ బేతేలు తూరుప్ దికుక్న 

బేతావెను దగగ్రనునన్ హాయి అను పురమునకు యెరికోనుండి వేగులవారిని పంపగా వారు వెళి ల్ 

యెహోషువ 7:3 => హాయి పురమును వేగుచూచి యెహోషువ యొదద్కు తిరిగి వచిచ్ జనులందరిని 

వెళల్నీయకుము, రెండు మూడు వేలమంది వెళి ల్ హాయిని పటుట్కొనవచుచ్ను, జనులందరు పర్యాసపడి 

అకక్డికి వెళల్నేల? హాయి వారు కొదిద్గానునాన్రు గదా అనిరి. 

యెహోషువ 7:4 => కాబటిట్ జనులలో ఇంచుమించు మూడు వేలమంది అకక్డికి వెళి ల్రి గాని వారు 

హాయివారి యెదుట నిలువలేక పారిపోయిరి. 

యెహోషువ 7:5 => అపుప్డు హాయివారు వారిలో ముపప్ది ఆరుగురు మనుషుయ్లను హతము చేసిరి. 

మరియు తమ గవినియొదద్ నుండి షేబారీము వరకు వారిని తరిమి మోరాదులో వారిని హతము చేసిరి. 

కాబటిట్ జనుల గుండెలు కరిగి నీరైపోయెను. 

యెహోషువ 7:6 => యెహోషువ తన బటట్లు చింపుకొని, తానును ఇశార్యేలీయుల పెదద్లును 

సాయంకాలమువరకు యెహోవా మందసము నెదుట నేలమీద ముఖములు మోపుకొని తమ 

తలలమీద ధూళి పోసికొనుచు 

యెహోషువ 7:7 => అయోయ్, పర్భువా యెహోవా, మముమ్ను నశింపజేయునటుల్ అమోరీయులచేతికి 

మముమ్ను అపప్గించుటకు ఈ జనులను ఈ యొరాద్ను నీ వెందుకు దాటించితివి? మేము యొరాద్ను 

అవతల నివసించుట మేలు. 

యెహోషువ 7:8 => పర్భువా కనికరించుము; ఇశార్యేలీయులు తమ శతుర్వుల యెదుట నిలువలేక 

వెనుకకు తిరిగినందుకు నేనేమి చెపప్గలను? 

యెహోషువ 7:9 => కనానీయులును ఈ దేశ నివాసులందరును విని, మముమ్ను చుటుట్కొని మా 

పేరు భూమిమీద ఉండకుండ తుడిచివేసినయెడల, ఘనమైన నీ నామమును గూరిచ్ నీవేమి 

చేయుదువని పార్రిథ్ంపగా 
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యెహోషువ 7:10 => యెహోవా యెహోషువతో ఇటల్నెను లెముమ్, నీ వేల యికక్డ ముఖము నేల 

మోపికొందువు? 

యెహోషువ 7:11 => ఇశార్యేలీయులు పాపము చేసియునాన్రు. నేను వారితో చేసిన నిబంధనను 

వారు మీరియునాన్రు. శపితమైన దాని కొంత తీసికొని, దొంగిలి బొంకి తమ సామానులో దాని 

ఉంచుకొనియునాన్రు. 

యెహోషువ 7:12 => కాబటిట్ ఇశార్యేలీయులు శాపగర్సుత్లై తమ శతుర్వుల యెదుట నిలువలేక తమ 

శతుర్వుల యెదుట వెనుకకు తిరిగిరి. శాపగర్సుత్లైనవారు మీ మధయ్ నుండకుండ మీరు వారిని 

నిరూమ్లము చేసితేనే తపప్ నేను మీకు తోడైయుండను. 

యెహోషువ 7:13 => నీవు లేచి జనులను పరిశుదధ్పఱచి వారితో ఈలాగు చెపుప్ము రేపటికి 

మిముమ్ను మీరు పరిశుదధ్పరచుకొనుడి; ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన యెహోవా సెలవిచిచ్నదేమనగా 

ఇశార్యేలీయులారా, మీ మధయ్ శాపగర్సత్మైన దొకటి కలదు; మీరు దానిని మీ మధయ్ నుండకుండ 

నిరూమ్లము చేయువరకు మీ శతుర్వుల యెదుట మీరు నిలువలేరు. 

యెహోషువ 7:14 => ఉదయమున మీ గోతర్ముల వరుసనుబటిట్ మీరు రపిప్ంపబడుదురు; అపుప్డు 

యెహోవా ఏ గోతర్మును సూచించునో అది వంశముల వరుస పర్కారము దగగ్రకు రావలెను; 

యెహోవా సూచించు వంశము కుటుంబముల పర్కారము దగగ్రకు రావలెను; యెహోవా సూచించు 

కుటుంబము పురుషుల వరుస పర్కారము దగగ్రకు రావలెను. 

యెహోషువ 7:15 => అపుప్డు శపితమైనది యెవనియొదద్ దొరుకునో వానిని వానికి కలిగిన 

వారినందరిని అగిన్చేత కాలిచ్వేయవలెను, ఏలయనగా వాడు యెహోవా నిబంధనను మీరి 

ఇశార్యేలులో దుషాక్రయ్ము చేసినవాడు అనెను. 

యెహోషువ 7:16 => కాబటిట్ యెహోషువ ఉదయమున లేచి ఇశార్యేలీయులను వారి గోతర్ముల 

వరుసనుబటిట్ దగగ్రకు రపిప్ంచినపుప్డు యూదా గోతర్ము పటుట్బడెను. 

యెహోషువ 7:17 => యూదా వంశమును దగగ్రకు రపిప్ంచినపుప్డు జెరహీయుల వంశము 

పటుట్బడెను. జెరహీయుల వంశమును పురుషుల వరుసను దగగ్రకు రపిప్ంచినపుప్డు జబిద్ పటట్బడెను. 
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యెహోషువ 7:18 => అతడును అతని యింటి పురుషుల వరుసను దగగ్రకు రపిప్ంపబడినపుప్డు 

యూదా గోతర్ములోని జెరహు మునిమనుమడును జబిద్ మనుమడును కరీమ్ కుమారుడునైన ఆకాను 

పటుట్బడెను. 

యెహోషువ 7:19 => అపుప్డు యెహోషువ ఆకానుతో నా కుమారుడా ఇశార్యేలు దేవుడైన 

యెహోవాకు మహిమను చెలిల్ంచి, ఆయన యెదుట ఒపుప్కొని, నీవు చేసినదానిని మరుగుచేయక నాకు 

తెలుపుమని నినున్ వేడుకొనుచునాన్నని చెపప్గా 

యెహోషువ 7:20 => ఆకాను యెహోషువతో ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన యెహోవాకు విరోధముగా 

నేను పాపము చేసినది నిజము. 

యెహోషువ 7:21 => దోపుడు సొముమ్లో ఒక మంచి షీనారు పైవసత్రమును రెండువందల తులముల 

వెండిని ఏబది తులముల యెతుత్గల ఒక బంగారు కమిమ్ని నేను చూచి వాటిని ఆశించి తీసికొంటిని; 

అదిగో నా డేరామధయ్ అవి భూమిలో దాచబడియునన్వి, ఆ వెండి దాని కిర్ంద ఉనన్దని ఉతత్రమిచిచ్ 

తాను చేసినదంతయు ఒపుప్కొనెను. 

యెహోషువ 7:22 => అపుప్డు యెహోషువ దూతలను పంపగా వారు ఆ డేరా యొదద్కు పరుగెతిత్ 

చూచినపుప్డు అది డేరాలో దాచబడియుండెను, ఆ వెండి దాని కిర్ందనుండెను. 

యెహోషువ 7:23 => కాబటిట్ వారు డేరా మధయ్నుండి వాటిని తీసికొని యెహోషువ యొదద్కును 

ఇశార్యేలీయుల యొదద్కును తెచిచ్ యెహోవా సనిన్ధిని ఉంచిరి. 

యెహోషువ 7:24 => తరువాత యెహోషువయు ఇశార్యేలీయులందరును జెరహు కుమారుడైన 

ఆకానును ఆ వెండిని ఆ పైవసత్రమును ఆ బంగారు కమిమ్ని, ఆకాను కుమారులను కుమారెత్లను 

ఎదుద్లను గాడిదలను మందను డేరాను వానికి కలిగిన సమసత్మును పటుట్కొని ఆకోరు లోయలోనికి 

తీసికొనివచిచ్రి. 

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

బాధపరచుననగా ఇశార్యేలీయులందరు వానిని రాళల్తో చావగొటిట్రి; 
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యెహోషువ 7:26 => వారిని రాళల్తో కొటిట్న తరువాత అగిన్చేత కాలిచ్ వారిమీద రాళల్ను పెదద్ 

కుపప్గా వేసిరి. అది నేటివరకు ఉనన్ది. అపుప్డు యెహోవా కోపోదేర్కము విడినవాడై మళుల్కొనెను. 

అందుచేతను నేటివరకు ఆ చోటికి ఆకోరు లోయ అనిపేరు. 

1 రాజులు 21:19 => నీవు అతని చూచి యీలాగు పర్కటించుము యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా 

దీని సావ్ధీనపరచుకొనవలెనని నీవు నాబోతును చంపితివి గదా. యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా ఏ 

సథ్లమందు కుకక్లు నాబోతు రకత్మును నాకెనో ఆ సథ్లమందే కుకక్లు నీ రకత్మును నిజముగా 

నాకునని అతనితో చెపెప్ను. 

2 రాజులు 5:26 => అంతట ఎలీషా వానితో ఆ మనుషుయ్డు తన రథము దిగి నినున్ ఎదురొక్నుటకు 

తిరిగి వచిచ్నపుప్డు నా మనసు నీతోకూడ రాలేదా? దర్వయ్మును వసత్రములను ఒలీవచెటల్ తోటలను 

దార్క్షతోటలను గొఱఱ్లను ఎడల్ను దాసదాసీలను సంపాదించుకొనుటకు ఇది సమయమా? 

2 రాజులు 5:27 => కాబటిట్ నయమానునకు కలిగిన కుషుఠ్ నీకును నీ సంతతికిని సరవ్కాలము 

అంటియుండును అని చెపప్గా వాడు మంచువలె తెలల్నైన కుషఠ్ము గలిగి ఎలీషా ఎదుటనుండి బయటికి 

వెళె ల్ను. 

యోబు 27:8 => దేవుడు వాని కొటిట్వేయునపుప్డు వాని పార్ణము తీసివేయునపుప్డు భకిత్హీనునికి 

ఆధారమేది? 

యోబు 27:9 => వానికి బాధ కలుగునపుప్డు దేవుడు వాని మొఱఱ్ వినువా? 

యోబు 27:10 => వాడు సరవ్శకుత్నియందు ఆనందించునా? వాడు అనిన్ సమయములలో దేవునికి 

పార్రథ్న చేయునా? 

యోబు 27:11 => దేవుని హసత్మునుగూరిచ్ నేను మీకు ఉపదేశించెదను సరవ్శకుత్డు చేయు 

కిర్యలను నేను దాచిపెటట్ను. 

యోబు 27:12 => మీలో పర్తివాడు దాని చూచియునాన్డు మీరెందుకు కేవలము వయ్రథ్మైనవాటిని 

భావించుచుందురు? 

యోబు 27:13 => దేవునివలన భకిత్హీనులకు నియమింపబడిన భాగము ఇది ఇది బాధించువారు 

సరవ్శకుత్నివలన పొందు సావ్సథ్య్ము 
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యోబు 27:14 => వారి పిలల్లు విసత్రించినయెడల అది ఖడగ్ముచేత పడుటకే గదా వారి 

సంతానమునకు చాలినంత ఆహారము దొరకదు. 

యోబు 27:15 => వారికి మిగిలినవారు తెగులువలన చచిచ్ పాతిపెటట్బడెదరు వారి విధవరాండుర్ 

రోదనము చేయకుండిరి. 

యోబు 27:16 => ధూళి అంత విసాత్రముగా వారు వెండిని పోగుచేసినను జిగటమనన్ంత 

విసాత్రముగా వసత్రములను సిదధ్పరచుకొనినను 

యోబు 27:17 => వారు దాని సిదధ్పరచుకొనుటయే గాని నీతిమంతులు దాని కటుట్కొనెదరు 

నిరపరాధులు ఆ వెండిని పంచుకొనెదరు. 

యోబు 27:18 => పురుగుల గూళల్వంటి యిండుల్ వారు కటుట్కొందురు కావలివాడు కటుట్కొను 

గుడిసెవంటి యిండుల్ వారు కటుట్కొందురు. 

యోబు 27:19 => వారు ధనముగలవారై పండుకొందురు గాని మరల లేవరు కనున్లు తెరవగానే 

లేకపోవుదురు. 

యోబు 27:20 => భయములు జలపర్వాహములవలె వారిని తరిమి పటుట్కొనును రాతిర్వేళ తుఫాను 

వారిని ఎతిత్కొనిపోవును. 

యోబు 27:21 => తూరుప్గాలి వారిని కొనిపోగా వారు సమసి పోవుదురు అది వారి 

సథ్లములోనుండి వారిని ఊడిచ్వేయును 

యోబు 27:22 => ఏమియు కరుణ చూపకుండ దేవుడు వారిమీద బాణములు వేయును వారు 

ఆయన చేతిలోనుండి తపిప్ంచుకొన గోరి ఇటు అటు పారిపోవుదురు. 

యోబు 27:23 => మనుషుయ్లు వారిని చూచి చపప్టుల్ కొటుట్దురు వారి సథ్లములోనుండి వారిని 

చీకొటిట్ తోలివేయుదురు. 

హబకూక్కు 2:6 => తనదికాని దాని నాకర్మించి యభివృదిధ్ నొందినవానికి శర్మ; తాకటుట్సొముమ్ను 

విసాత్రముగా పటుట్కొనువానికి శర్మ; వాడు ఎనాన్ళుల్ నిలుచును అని చెపుప్కొనుచు వీరందరు 

ఇతనినిబటిట్ ఉపమానరీతిగా అపహాసయ్పు సామెత ఎతుత్దురు గదా. 
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హబకూక్కు 2:7 => వడిడ్కిచుచ్వారు హఠాతుత్గా నీమీద పడుదురు, నినున్ హింస పెటట్బోవువారు 

జాగర్తత్గా వతుత్రు, నీవు వారికి దోపుడుసొముమ్గా ఉందువు. 

హబకూక్కు 2:8 => బహు జనముల ఆసిత్ని నీవు కొలల్పెటిట్యునాన్వు గనుక శేషించిన జనులు 

దేశములకును పటట్ణములకును వాటిలోని నివాసులకును నీవు చేసిన నరహతయ్ను బటిట్యు 

బలాతాక్రమును బటిట్యు నినున్ కొలల్పెటుట్దురు. 

హబకూక్కు 2:9 => తనకు అపాయము రాకుండునటుల్ తన నివాసమును బలపరచుకొని, తన 

యింటివారికొరకై అనాయ్యముగా లాభము సంపాదించుకొనువానికి శర్మ. 

హబకూక్కు 2:10 => నీవు చాలమంది జనములను నాశనము చేయుచు నీమీద నీవే నేరసాథ్పన 

చేసియునాన్వు, నీ దురాలోచనవలన నీ యింటివారికి అవమానము తెచిచ్యునాన్వు. 

హబకూక్కు 2:11 => గోడలలోని రాళుల్ మొఱఱ్ పెటుట్చునన్వి , దూలములు వాటికి 

పర్తుయ్తత్రమిచుచ్చునన్వి. 

హబకూక్కు 2:12 => నరహతయ్ చేయుటచేత పటట్ణమును కటిట్ంచువారికి శర్మ; దుషట్తవ్ము 

జరిగించుటచేత కోటను సాథ్పించు వారికి శర్మ. 

జెకరాయ్ 5 : 4 = > ఇదే సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా వాకుక్ నేనే దాని 

బయలుదేరజేయుచునాన్ను; అది దొంగల యిండల్లోను, నా నామమునుబటిట్ అబదధ్పర్మాణము 

చేయువారి యిండల్లోను పర్వేశించి వారి యిండల్లో ఉండి వాటిని వాటి దూలములను రాళల్ను 

నాశనము చేయును. 

యాకోబు 5:1 => ఇదిగో ధనవంతులారా, మీమీదికి వచెచ్డి ఉపదర్వములనుగూరిచ్ పర్లాపించి 

యేడువుడి. 

యాకోబు 5:2 => మీ ధనము చెడిపోయెను; మీ వసత్రములు చిమమ్టలు కొటిట్నవాయెను. 

యాకోబు 5:3 => మీ బంగారమును మీ వెండియు తుపుప్పటిట్నవి; వాటి తుపుప్ మీమీద సాక్షయ్ముగా 

ఉండి అగిన్వలె మీ శరీరములను తినివేయును; అంతయ్దినములయందు ధనము కూరుచ్ కొంటిరి. 
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యాకోబు 5:4 => ఇదిగో మీ చేలు కోసిన పనివారికియయ్క, మీరు మోసముగా బిగపటిట్న కూలి 

మొఱఱ్పెటుట్చునన్ది. మీ కోతవారి కేకలు సైనయ్ములకు అధిపతియగు పర్భువు యొకక్ చెవులలో 

చొచిచ్యునన్వి. 

యాకోబు 5:5 => మీరు భూమిమీద సుఖముగా జీవించి భోగాసకుత్లై వధ దినమునందు మీ 

హృదయములను పోషించుకొంటిరి. 

ఆదికాండము 1:22 => దేవుడు మీరు ఫలించి అభివృదిధ్పొంది సముదర్ జలములలో నిండి 

యుండుడనియు, పకుష్లు భూమిమీద విసత్రించునుగాకనియు, వాటిని ఆశీరవ్దించెను. 

ఆదికాండము 2:3 => కాబటిట్ దేవుడు ఆ యేడవ దినమును ఆశీరవ్దించి పరిశుదధ్పరచెను; 

ఏలయనగా దానిలో దేవుడు తాను చేసినటిట్యు, సృజించినటిట్యు తన పని అంతటినుండి 

విశర్మించెను. 

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

విషయములలోను యెహోవా అబార్హామును ఆశీరవ్దించెను. 

ఆదికాండము 26:14 => అతనికి గొఱఱ్ల ఆసిత్యు గొడల్ ఆసిత్యు దాసులు గొపప్ సమూహమును 

కలిగినందున ఫిలిషీత్యులు అతనియందు అసూయ పడిరి. 

లేవీయకాండము 25:21 => అయితే నేను ఆరవయేట నా దీవెన మీకు కలుగునటుల్ ఆజాఞ్పించెదను; 

అది మూడేండల్ పంటను మీకు కలుగజేయును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 7:13 => ఆయన నినున్ పేర్మించి ఆశీరవ్దించి అభివృదిధ్చేసి, నీకిచెచ్దనని 

నీ పితరులతో పర్మాణముచేసిన దేశములో నీ గరభ్ఫలమును, నీ భూఫలమైన నీ ససయ్మును, నీ 

దార్కాష్రసమును, నీ నూనెను, నీ పశువుల మందలను, నీ గొఱఱ్ల మందలను, మేకల మందలను 

దీవించును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 15:14 => నీవు ఐగుపుత్ దేశములో దాసుడవైయునన్పుప్డు నీ దేవుడైన 

యెహోవా నినున్ విమోచించెనని జాఞ్పకము చేసికొని, నీ మందలోను నీ కళల్ములోను నీ 

దార్క్షగానుగలోను కొంత అవశయ్ముగా వానికియయ్వలెను. నీ దేవుడైన యెహోవా నినున్ ఆశీరవ్దించి 

నీకనుగర్హించిన దానిలో కొంత వానికియయ్వలెను. 
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దివ్తీయోపదేశకాండము 16:10 => నీ దేవుడైన యెహోవాకు వారముల పండుగ ఆచరించుటకై 

నీచేతనైనంత సేవ్చాఛ్రప్ణమును సిదధ్పరచవలెను. నీ దేవుడైన యెహోవా నినున్ ఆశీరవ్దించినకొలది 

దానినియయ్వలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:4 => నీ గరభ్ఫలము నీ భూఫలము నీ పశువుల మందలు నీ 

దుకిక్టెదుద్లు నీ గొఱఱ్మేకల మందలు దీవింపబడును; 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:11 => మరియు యెహోవా నీకిచెచ్దనని నీ పితరులతో 

పర్మాణముచేసిన దేశమున యెహోవా నీ గరభ్ఫల విషయములోను నీ పశువుల విషయములోను నీ 

నేలపంట విషయములోను నీకు సమృదిధ్గా మేలు కలుగజేయును. 

1 దినవృతాత్ంతములు 4:10 => యబేబ్జు ఇశార్యేలీయుల దేవునిగూరిచ్ మొఱఱ్పెటిట్ నీవు ననున్ 

నిశచ్యముగా ఆశీరవ్దించి నా సరిహదుద్ను విశాలపరచి నీ చెయియ్ నాకు తోడుగా ఉండ దయచేసి 

నాకు కీడురాకుండ దానిలోనుండి ననున్ తపిప్ంచుము అని పార్రిథ్ంపగా దేవుడు అతడు మనవిచేసిన 

దానిని అతనికి దయచేసెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 13:14 => దేవుని మందసము ఓబేదెదోము ఇంటిలో అతని కుటుంబమునొదద్ 

మూడు నెలలుండగా యెహోవా ఓబేదెదోము ఇంటివారిని అతని సొతత్ంతటిని ఆశీరవ్దించెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 29:12 => ఐశవ్రయ్మును గొపప్తనమును నీవలన కలుగును, నీవు 

సమసత్మును ఏలువాడవు, బలమును పరాకర్మమును నీ దానములు, హెచిచ్ంచువాడవును అందరికి 

బలము ఇచుచ్వాడవును నీవే. 

2 దినవృతాత్ంతములు 25:8 => ఆలాగు పోవలెనని నీకునన్యెడల పొముమ్, యుదధ్ము బలముగా 

చేసినను దేవుడు నీ శతుర్వు ఎదుట నినున్ కూలుచ్ను; నిలువబెటుట్టయు పడవేయుటయు దేవుని 

వశమేగదా అని పర్కటింపగా 

2 దినవృతాత్ంతములు 31:10 => యెహోవా మందిరములోనికి జనులు కానుకలను తెచుచ్ట 

మొదలుపెటిట్నపప్టినుండి మేము సమృదిధ్గా భోజనము చేసినను చాలా మిగులుచునన్ది; యెహోవా 

తన జనులను ఆశీరవ్దించినందున ఇంత గొపప్రాశి మిగిలినదని రాజుతోననగా 
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2 దినవృతాత్ంతములు 32:27 => హిజిక్యాకు అతివిసాత్రమైన ఐశవ్రయ్మును ఘనతయు కలిగెను. 

అతడు వెండి బంగారములను రతన్ములను సుగంధదర్వయ్ములను డాళల్ను నానా విధములగు శేర్షఠ్మైన 

ఉపకరణములను సంపాదించి వాటికి బొకక్సములను కటిట్ంచెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 32:29 => మరియు దేవుడు అతనికి అతి విసాత్రమైన కలిమి 

దయచేసినందున పటట్ణములను విసాత్రమైన గొఱఱ్లమందలను పసులమందలను అతడు 

సంపాదించెను. 

యోబు 1:3 => అతనికి ఏడువేల గొఱఱ్లును మూడువేల ఒంటెలును ఐదువందల జతల యెడుల్ను 

ఐదువందల ఆడు గాడిదలును కలిగి, బహుమంది పనివారును అతనికి ఆసిత్గా నుండెను గనుక 

తూరుప్ దికుక్ జనులందరిలో అతడే గొపప్వాడుగా నుండెను. 

యోబు 1:10 => నీవు అతనికిని అతని యింటివారికిని అతనికి కలిగిన సమసత్మునకును చుటుట్ 

కంచె వేసితివి గదా? నీవు అతని చేతిపనిని దీవించుచుండుటచేత అతని ఆసిత్ దేశములో బహుగా 

విసత్రించియునన్ది. 

యోబు 42:12 => యెహోవా యోబును మొదట ఆశీరవ్దించినంతకంటె మరి అధికముగా 

ఆశీరవ్దించెను. అతనికి పదునాలుగువేల గొఱఱ్లును ఆరువేల ఒంటెలును వెయియ్జతల యెడుల్ను వెయియ్ 

ఆడుగాడిదలును కలిగెను. 

సామెతలు 15:6 => నీతిమంతుని యిలుల్ గొపప్ ధననిధి భకిత్హీనునికి కలుగు వచుచ్బడి శర్మకు 

కారణము. 

సామెతలు 15:16 => నెమమ్దిలేకుండ విసాత్రమైన ధనముండుటకంటె యెహోవాయందలి 

భయభకుత్లతో కూడ కొంచెము కలిగియుండుట మేలు. 

సామెతలు 21:20 => విలువగల ధనమును నూనెయు జాఞ్నుల యింటనుండును బుదిధ్హీనుడు దాని 

వయ్యపరచును. 

దానియేలు 1:15 => పది దినములైన పిమమ్ట వారి ముఖములు రాజు భోజనము భుజించు 

బాలురందరి ముఖముల కంటె సౌందరయ్ముగాను కళగాను కనబడగా 
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లూకా 6:38 => క్షమించుడి, అపుప్డు మీరు క్షమింపబడుదురు; ఇయుయ్డి, అపుప్డు మీకియయ్బడును; 

అణచి, కుదిలించి, దిగజారునటుల్ నిండు కొలతను మనుషుయ్లు మీ ఒడిలో కొలుతురు. మీరు ఏ 

కొలతతో కొలుతురో ఆ కొలతతోనే మీకు మరల కొలువబడునని చెపెప్ను. 

2 కొరిందీయులకు 9:8 => మరియు అనిన్టియందు ఎలల్పుప్డును మీలో మీరు సరవ్సమృదిధ్ గలవారై 

ఉతత్మమైన పర్తికారయ్ము చేయుటకు దేవుడు మీయెడల సమసత్ విధములైన కృపను 

విసత్రింపచేయగలడు. 

వచనము 26 

సోమరి తనను పని పెటుట్వారికి పండల్కు పులుసువంటివాడు కండల్కు పొగవంటివాడు. 

సామెతలు 14:9 => మూఢులు చేయు అపరాధపరిహారారథ్బలి వారిని అపహాసయ్ము చేయును 

యథారథ్వంతులు ఒకరియందు ఒకరు దయచూపుదురు. 

సామెతలు 15:21 => బుదిధ్లేనివానికి మూఢత సంతోషకరము వివేకము గలవాడు చకక్గా 

పర్వరిత్ంచును. 

సామెతలు 26:18 => తెగులు అముమ్లు కొరవులు విసరు వెఱి ఱ్వాడు  

సామెతలు 26:19 => తన పొరుగువాని మోసపుచిచ్ నేను నవువ్లాటకు చేసితినని పలుకువానితో 

సమానుడు. 

పర్సంగి 11:9 => యౌవనుడా, నీ యౌవనమందు సంతోషపడుము, నీ యౌవనకాలమందు నీ 

హృదయము సంతుషిట్గా ఉండనిముమ్, నీ కోరికచొపుప్నను నీ దృషిట్యొకక్ యిషట్ము చొపుప్నను 

పర్వరిత్ంపుము; అయితే వీటనిన్టి నిబటిట్ దేవుడు నినున్ తీరుప్లోనికి తెచుచ్నని జాఞ్పకముంచుకొనుము; 

2 సమూయేలు 2:14 => అబేన్రు లేచి మన యెదుట యౌవనులు మలల్చేషట్లు చేయుదురా అని 

యోవాబుతో అనగా యోవాబువారు చేయవచుచ్ననెను. 

సామెతలు 2:14 => కీడుచేయ సంతోషించుదురు అతిమూరు ఖ్ల పర్వరత్నయందు ఉలల్సించుదురు. 
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యిరిమ్యా 11:15 => దురావ్య్పారము జరిగించిన నా పిర్యురాలికి నా మందిరముతో నిమితత్మేమి? 

మొర్కుక్బళల్చేతను పర్తిషిఠ్త మాంసము తినుటచేతను నీకు రావలసిన కీడు నీవు పోగొటుట్కొందువా? 

ఆలాగైతే నీవు ఉతస్హించుదువు. 

వచనము 27 

యెహోవాయందు భయభకుత్లు కలిగియుండుట దీరాఘ్యువునకు కారణము భకిత్హీనుల ఆయుసుస్ 

తకుక్వైపోవును. 

యోబు 3:25 => ఏది వచుచ్నని నేను బహుగా భయపడితినో అదియే నాకు సంభవించుచునన్ది 

నాకు భీతి పుటిట్ంచినదే నామీదికి వచుచ్చునన్ది. 

యోబు 15:21 => భీకరమైన ధవ్నులు వాని చెవులలో బడును, కేష్మకాలమున పాడుచేయువారు 

వానిమీదికి వచెచ్దరు. 

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

దహింపబోవు తీక్షణమైన అగిన్యు నికను ఉండును. 

కీరత్నలు 21:2 => అతని మనోభీషట్ము నీవు సఫలము చేయుచునాన్వు అతని పెదవులలోనుండి 

వచిచ్న పార్రథ్న నీవు మానక అంగీకరించుచునాన్వు. 

కీరత్నలు 37:4 => యెహోవానుబటిట్ సంతోషించుము ఆయన నీ హృదయవాంఛలను తీరుచ్ను. 

కీరత్నలు 145:19 => తనయందు భయభకుత్లు గలవారి కోరిక ఆయన నెరవేరుచ్ను వారి మొఱఱ్ 

ఆలకించి వారిని రకిష్ంచును. 

మతత్యి 5:6 => నీతికొరకు ఆకలిదపుప్లు గలవారు ధనుయ్లు; వారు తృపిత్పరచబడుదురు. 

యోహాను 14:18 => మిముమ్ను అనాథలనుగా విడువను, మీయొదద్కు వతుత్ను. కొంతకాలమైన 

తరువాత లోకము ననున్ మరి ఎనన్డును చూడదు;  

యోహాను 16:24 => ఇదివరకు మీరేమియు నా పేరట అడుగలేదు; మీ సంతోషము 

పరిపూరణ్మగునటుల్ అడుగుడి, మీకు దొరకును. 
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1 యోహాను 5:14 => మనమేమి అడిగినను ఆయన మన మనవి ఆలంకించునని 

మనమెరిగినయెడల మనమాయనను వేడుకొనినవి మనకు కలిగినవని యెరుగుదుము. 

1 యోహాను 5:15 => తన సహోదరుడు మరణకరము కాని పాపము చేయగా ఎవడైనను 

చూచినయెడల అతడు వేడుకొనును; అతనిబటిట్ దేవుడు మరణకరము కాని పాపము చేసినవారికి 

జీవము దయచేయును. మరణకరమైన పాపము కలదు. అటిట్దానిగూరిచ్ వేడుకొనవలెనని నేను 

చెపుప్టలేదు. 

ఆదికాండము 25:21 => ఇసాస్కు భారయ్ గొడార్లు గనుక అతడు ఆమె విషయమై యెహోవాను 

వేడుకొనెను. యెహోవా అతని పార్రథ్న వినెను గనుక అతని భారయ్యైన రిబాక్ గరభ్వతి ఆయెను. 

యెహోషువ 10:2 => ఏలయనగా గిబియోను గొపప్ పటట్ణమై రాజధానులలో ఎంచబడినది; అది 

హాయికంటె గొపప్ది, అకక్డి జనులందరు శూరులు. అంతట యెరూషలేము రాజైన అదోనీసెదెకు 

గిబియోనీయులు యెహోషువతోను ఇశార్యేలీయులతోను సంధి చేసియునాన్రు. మీరు నాయొదద్కు 

వచిచ్ నాకు సహాయము చేసినయెడల మనము వారి పటట్ణమును నాశనము చేయుదమని 

1 సమూయేలు 28:5 => సౌలు ఫిలిషీత్యుల దండును చూచి మనసుస్నందు భయకంపము నొంది 

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

మేలు పలుకక కీడే పర్వచించునని నేను నీతో చెపప్లేదా అనగా 

యోబు 11:20 => దుషు ట్ల కనుచూపు కీష్ణించిపోవును వారికి ఆశర్యమేమియు ఉండదు పార్ణము 

ఎపుప్డు విడిచెదమా అని వారు ఎదురుచూచుచుందురు. 

కీరత్నలు 10:17 => యెహోవా, లోకులు ఇకను భయకారకులు కాకుండునటుల్ బాధపడువారి 

కోరికను నీవు వినియునాన్వు 

సామెతలు 1:27 => భయము మీమీదికి తుపానువలె వచుచ్నపుప్డు సుడిగాలి వచుచ్నటుల్ మీకు 

అపాయము కలుగునపుప్డు మీకు కషట్మును దుఃఖమును పార్పిత్ంచునపుప్డు నేను అపహాసయ్ము 

చేసెదను. 

యెషయా 66:4 => నేను పిలిచినపుప్డు ఉతత్రమిచుచ్వాడొకడును లేకపోయెను నేను 

మాటలాడినపుప్డు వినువాడొకడును లేకపోయెను నా దృషిట్కి చెడ డ్దైనదాని చేసిరి నాకిషట్ము కానిదాని 
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కోరుకొనిరి కావున నేనును వారిని మోసములో ముంచుదును వారు భయపడువాటిని వారిమీదికి 

రపిప్ంచెదను. 

యిరిమ్యా 22:25 => నీ పార్ణమును ఎవరు తీయజూచుచునాన్రో నీవెవరికి భయపడుచునాన్వో 

వారిచేతికి , అనగా బబులోనురాజైన నెబుకదెర్జరు చేతికిని కలీద్యుల చేతికిని నినున్ 

అపప్గించుచునాన్ను.  

యెహెజేక్లు 11:8 => మీరు ఖడగ్మునకు భయపడుచునాన్రే, నేనే మీమీదికి ఖడగ్ము రపిప్ంచెదను; 

ఇదే పర్భువైన యెహోవా వాకుక్. 

దానియేలు 4:28 => పైన జెపిప్నదంతయు రాజగు నెబుకదెన్జరునకు సంభవించెను. 

యోహాను 15:7 => నాయందు మీరును మీయందు నా మాటలును నిలిచియుండినయెడల మీకేది 

యిషట్మో అడుగుడి, అది మీకు అనుగర్హింపబడును. 

వచనము 28 

నీతిమంతుల ఆశ సంతోషము పుటిట్ంచును. భకిత్హీనుల ఆశ భంగమైపోవును. 

సామెతలు 1:27 => భయము మీమీదికి తుపానువలె వచుచ్నపుప్డు సుడిగాలి వచుచ్నటుల్ మీకు 

అపాయము కలుగునపుప్డు మీకు కషట్మును దుఃఖమును పార్పిత్ంచునపుప్డు నేను అపహాసయ్ము 

చేసెదను. 

యోబు 27:19 => వారు ధనముగలవారై పండుకొందురు గాని మరల లేవరు కనున్లు తెరవగానే 

లేకపోవుదురు. 

యోబు 27:20 => భయములు జలపర్వాహములవలె వారిని తరిమి పటుట్కొనును రాతిర్వేళ తుఫాను 

వారిని ఎతిత్కొనిపోవును. 

యోబు 27:21 => తూరుప్గాలి వారిని కొనిపోగా వారు సమసి పోవుదురు అది వారి 

సథ్లములోనుండి వారిని ఊడిచ్వేయును 

కీరత్నలు 37:9 => కీడు చేయువారు నిరూమ్లమగుదురు యెహోవా కొరకు కనిపెటుట్కొనువారు 

దేశమును సవ్తంతిర్ంచుకొందురు. 
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కీరత్నలు 37:10 => ఇక కొంతకాలమునకు భకిత్హీనులు లేకపోవుదురు వారి సథ్లమును జాగర్తత్గా 

పరిశీలించినను వారు కనబడకపోవుదురు. 

కీరత్నలు 58:9 => మీ కుండలకు ముళల్కంపల సెగ తగలకమునుపే అది పచిచ్దైనను ఉడికినదైనను 

ఆయన దాని నెగరగొటుట్చునాన్డు,  

కీరత్నలు 73:18 => నిశచ్యముగా నీవు వారిని కాలుజారు చోటనే ఉంచియునాన్వు వారు 

నశించునటుల్ వారిని పడవేయుచునాన్వు  

కీరత్నలు 73:19 => క్షణమాతర్ములోనే వారు పాడైపోవుదురు మహాభయముచేత వారు కడముటట్ 

నశించుదురు.  

కీరత్నలు 73:20 => మేలుకొనినవాడు తాను కనన్ కల మరచిపోవునటుల్ పర్భువా, నీవు మేలుకొని 

వారి బర్దుకును తృణీకరింతువు. 

యెషయా 40:24 => వారు నాటబడగనే వితత్బడగనే వారి మొదలు భూమిలో వేరు తనన్కమునుపే 

ఆయన వారిమీద ఊదగా వారు వాడిపోవుదురు సుడిగాలి పొటుట్ను ఎగరగొటుట్నటుల్ ఆయన వారిని 

ఎగరగొటుట్ను.  

సామెతలు 10:30 => నీతిమంతుడు ఎనన్డును కదలింపబడడు భకిత్హీనులు దేశములో నివసింపరు. 

కీరత్నలు 15:5 => తన దర్వయ్ము వడిడ్కియయ్డు నిరపరాధిని చెరుపుటకై లంచము పుచుచ్కొనడు ఈ 

పర్కారము చేయువాడు ఎనన్డును కదలచ్బడడు. 

మతత్యి 7:24 => కాబటిట్ యీ నా మాటలు విని వాటిచొపుప్న చేయు పర్తివాడును బండమీద తన 

యిలుల్ కటుట్కొనిన బుదిధ్మంతుని పోలియుండును. 

మతత్యి 7:25 => వాన కురిసెను, వరదలు వచెచ్ను, గాలి విసిరి ఆ యింటిమీద కొటెట్ను గాని దాని 

పునాది బండమీద వేయబడెను గనుక అది పడలేదు. 

మతత్యి 16:18 => మరియు నీవు పేతురువు? ఈ బండమీద నా సంఘమును కటుట్దును, 

పాతాళలోక దావ్రములు దాని యెదుట నిలువనేరవని నేను నీతో చెపుప్చునాన్ను. 

ఎఫెసీయులకు 2:20 => కీర్సుత్యేసే ముఖయ్మైన మూలరాయియై యుండగా అపొసత్లులును 

పర్వకత్లును వేసిన పునాదిమీద మీరు కటట్బడియునాన్రు. 

Page  of 755 2507



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   !"త$

1 తిమోతి 6:19 => సత కిర్యలు అను ధనము గలవారును, ఔదారయ్ము గలవారును, తమ 

ధనములో ఇతరులకు పాలిచుచ్వారునై యుండవలెనని వారికి ఆజాఞ్పించుము. 

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

తనవారిని ఎరుగును అనునదియు పర్భువు నామమును ఒపుప్కొను పర్తివాడును దురీన్తినుండి 

తొలగిపోవలెను అనునది 

దివ్తీయోపదేశకాండము 33:27 => శాశవ్తుడైన దేవుడు నీకు నివాససథ్లము నితయ్ముగనుండు 

బాహువులు నీ కిర్ందనుండును ఆయన నీ యెదుటనుండి శతుర్వును వెళళ్గొటిట్ నశింపజేయుమనెను.  

సామెతలు 12:3 => భకిత్హీనతవలన ఎవరును సిథ్రపరచబడరు నీతిమంతుల వేరు కదలదు 

సామెతలు 28:18 => యథారథ్ముగా పర్వరిత్ంచువాడు రకిష్ంపబడును మూరఖ్పర్వరత్న గలవాడు 

హఠాతుత్గా పడిపోవును. 

యిరిమ్యా 23:19 => ఇదిగో యెహోవాయొకక్ మహోగర్తయను పెనుగాలి బయలువెళుల్చునన్ది; అది 

భీకరమైన పెనుగాలి అది దుషు ట్ల తలమీదికి పెళుల్న దిగును. 

లూకా 6:48 => వాడు ఇలుల్ కటట్వలెనని యుండి లోతుగా తర్వివ్, బండమీద పునాది వేసినవాని 

పోలియుండును. వరదవచిచ్ పర్వాహము ఆ యింటిమీద వడిగా కొటిట్నను, అది బాగుగా 

కటట్బడినందున దాని కదలింపలేకపోయెను. 

1 యోహాను 2:17 => లోకమును దాని ఆశయు గతించిపోవుచునన్వి గాని, దేవుని చితత్మును 

జరిగించువాడు నిరంతరమును నిలుచును. 

వచనము 29 

యథారథ్వంతునికి యెహోవా యేరాప్టు ఆశర్యదురగ్ము పాపము చేయువారికి అది నాశనకరము. 

సామెతలు 25:13 => నమమ్కమైన దూత తనను పంపువారికి కోతకాలపు మంచుచలల్దనము 

వంటివాడు వాడు తన యజమానుల హృదయమును తెపప్రిలల్జేయును. 

సామెతలు 25:20 => దుఃఖచితుత్నికి పాటలు వినుపించువాడు చలిదినమున పైబటట్ 

తీసివేయువానితోను సురేకారముమీద చిరకపోయువానితోను సమానుడు.  
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యెషయా 65:5 => వారు మా దాపునకు రావదుద్ ఎడముగా ఉండుము నీకంటె మేము 

పరిశుదుధ్లమని చెపుప్దురు; వీరు నా నాసికారంధర్ములకు పొగవలెను దినమంతయు మండుచుండు 

అగిన్వలెను ఉనాన్రు.  

మతత్యి 25:26 => అందుకు అతని యజమానుడు వానిని చూచి సోమరివైన చెడ డ్ దాసుడా, నేను 

వితత్నిచోట కోయువాడను, చలల్నిచోట పంట కూరుచ్కొనువాడనని నీవు ఎరుగుదువా? 

రోమీయులకు 12:11 => ఆసకిత్ విషయములో మాందుయ్లు కాక, ఆతమ్యందు తీవర్తగలవారై 

పర్భువును సేవించుడి. 

హెబీర్యులకు 6:12 => మీ నిరీక్షణ పరిపూరణ్మగు నిమితత్ము మీరిదివరకు కనుపరచిన ఆసకిత్ని 

తుదమటుట్కు కనుపరచవలెనని అపేకిష్ంచుచునాన్ము. 

సామెతలు 6:6 => సోమరీ, చీమల యొదద్కు వెళుల్ము వాటి నడతలు కనిపెటిట్ జాఞ్నము 

తెచుచ్కొనుము. 

సామెతలు 13:17 => దుషు ట్డైన దూత కీడునకు లోబడును. నమమ్కమైన రాయబారి ఔషధము 

వంటివాడు. 

సామెతలు 26:6 => మూరు ఖ్నిచేత వరత్మానము పంపువాడు కాళుల్ తెగగొటుట్కొని విషము 

తార్గినవానితో సమానుడు. 

వచనము 30 

నీతిమంతుడు ఎనన్డును కదలింపబడడు భకిత్హీనులు దేశములో నివసింపరు. 

సామెతలు 3:2 => అవి దీరాఘ్యువును సుఖజీవముతో గడచు సంవతస్రములను శాంతిని నీకు 

కలుగజేయును. 

సామెతలు 3:16 => దాని కుడిచేతిలో దీరాఘ్యువును దాని యెడమచేతిలో ధనఘనతలును ఉనన్వి. 

సామెతలు 9:11 => నావలన నీకు దీరాఘ్యువు కలుగును నీవు జీవించు సంవతస్రములు 

అధికములగును. 

Page  of 757 2507



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   !"త$

కీరత్నలు 21:4 => ఆయుసుస్ నిమమ్ని అతడు నినున్ వరమడుగగా నీవు దానిని అతని కనుగర్హించి 

యునాన్వు సదాకాలము నిలుచు దీరాఘ్యువు నీవు దయచేసియునాన్వు. 

కీరత్నలు 34:11 => పిలల్లారా, మీరు వచిచ్ నా మాట వినుడి. యెహోవాయందలి భయభకుత్లు మీకు 

నేరెప్దను. 

కీరత్నలు 34:12 => బర్తుక గోరువాడెవడైన నునాన్డా? మేలునొందుచు అనేక దినములు బర్తుక 

గోరువాడెవడైన నునాన్డా? 

కీరత్నలు 34:13 => చెడ డ్ మాటలు పలుకకుండ నీ నాలుకను కపటమైన మాటలు పలుకకుండ నీ 

పెదవులను కాచుకొనుము. 

కీరత్నలు 91:16 => దీరాఘ్యువుచేత అతనిని తృపిత్పరచెదను నా రక్షణ అతనికి చూపించెదను. 

యోబు 15:32 => వారి కాలము రాకముందే అది జరుగును అపుప్డే వారి కొమమ్ వాడిపోవును. 

యోబు 15:33 => దార్క్షచెటుట్ పిందెలు రాలుచ్నటుల్ ఆయన వారిని రాలుచ్ను. ఒలీవచెటుట్ పువువ్లు 

రాలుచ్నటుల్ ఆయన వారిని రాలుచ్ను. 

యోబు 22:15 => పూరవ్మునుండి దుషు ట్లు అనుసరించిన మారగ్మును నీవు అనుసరించెదవా? 

యోబు 22:16 => వారు అకాలముగా ఒక నిమిషములో నిరూమ్లమైరివారి పునాదులు 

జలపర్వాహమువలె కొటుట్కొనిపోయెను. 

కీరత్నలు 55:23 => దేవా, నాశనకూపములో నీవు వారిని పడవేయుదువు రకాత్పరాధులును 

వంచకులును సగముకాలమైన బర్దుకరు. నేనైతే నీయందు నమిమ్కయుంచియునాన్ను. 

పర్సంగి 7:17 => అధికముగా దురామ్రగ్పు పనులు చేయకుము, బుదిధ్హీనముగా తిరుగవదుద్; నీ 

కాలమునకు ముందుగా నీ వేల చనిపోదువు? 

యిరిమ్యా 17:11 => నాయ్యవిరోధముగా ఆసిత్ సంపాదించుకొనువాడు తాను పెటట్ని గుడల్ను 

పొదుగు కౌజుపిటట్వలె నునాన్డు; సగము పార్యములో వాడు దానిని విడువవలసి వచుచ్ను; అటిట్వాడు 

కడపట వాటిని విడుచుచు అవివేకిగా కనబడును. 

లూకా 12:20 => అయితే దేవుడు వెఱి ఱ్వాడా, యీ రాతిర్ నీ పార్ణము నడుగుచునాన్రు; నీవు 

సిదధ్పరచినవి ఎవనివగునని ఆతనితో చెపెప్ను. 
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ఆదికాండము 6:7 => అపుప్డు యెహోవా నేను సృజించిన నరులును నరులతోకూడ జంతువులును 

పురుగులును ఆకాశ పకాష్య్దులును భూమిమీద నుండకుండ తుడిచివేయుదును; ఏలయనగా నేను 

వారిని సృషిట్ంచినందుకు సంతాపము నొందియునాన్ననెను 

దివ్తీయోపదేశకాండము 11:9 => యెహోవా వారికిని వారి సంతానమునకును దయచేసెదనని మీ 

పితరులతో పర్మాణము చేసిన దేశమున, అనగా పాలు తేనెలు పర్వహించు దేశమున మీరు 

దీరాఘ్యుషమ్ంతులగునటుల్ను నేను ఈ దినమున మీకాజాఞ్పించు ఆజఞ్లననిన్టిని మీరు గైకొనవలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 17:20 => తాను తన సహోదరులమీద గరివ్ంచి, యీ ధరమ్మును 

విడిచిపెటిట్ కుడికిగాని యెడమకుగాని తాను తొలగకయుండునటుల్ తన దేవుడైన యెహోవాకు భయపడి 

యీ ధరమ్శాసత్ర వాకయ్ములనిన్టిని యీ కటట్డలను అనుసరించి నడువ నేరుచ్కొనుటకు అతడు తాను 

బర్దుకు దినములనిన్టను ఆ గర్ంథమును చదువుచుండవలెను. 

యోబు 5:26 => వాటి కాలమున ధానయ్పుపనలు ఇలుల్ చేరునటుల్ పూరణ్వయసుస్గలవాడవై నీవు 

సమాధికి చేరెదవు. 

సామెతలు 19:23 => యెహోవాయందు భయభకుత్లు కలిగియుండుట జీవసాధనము అది 

కలిగినవాడు తృపుత్డై అపాయము లేకుండ బర్దుకును. 

వచనము 31 

నీతిమంతుని నోరు జాఞ్నోపదేశమును పలుకును మూరఖ్పు మాటలు పలుకు నాలుక పెరికివేయబడును. 

కీరత్నలు 16:9 => అందువలన నా హృదయము సంతోషించుచునన్ది నా ఆతమ్ హరిష్ంచుచునన్ది నా 

శరీరముకూడ సురకిష్తముగా నివసించుచునన్ది 

కీరత్నలు 73:24 => నీ ఆలోచనచేత ననున్ నడిపించెదవు. తరువాత మహిమలో నీవు ననున్ 

చేరుచ్కొందువు 

కీరత్నలు 73:25 => ఆకాశమందు నీవు తపప్ నాకెవరునాన్రు? నీవు నాకుండగా లోకములోనిది 

ఏదియు నా కకక్రలేదు. 
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కీరత్నలు 73:26 => నా శరీరము నా హృదయము కీష్ణించిపోయినను దేవుడు నితయ్ము నా 

హృదయమునకు ఆశర్య దురగ్మును సావ్సథ్య్మునైయునాన్డు. 

రోమీయులకు 5:2 => మరియు ఆయనదావ్రా మనము విశావ్సమువలన ఈ కృపయందు 

పర్వేశముగల వారమై, అందులో నిలిచియుండి, దేవుని మహిమనుగూరిచ్న నిరీక్షణనుబటిట్ 

అతిశయపడుచునాన్ము. 

రోమీయులకు 12:12 => నిరీక్షణ గలవారై సంతోషించుచు, శర్మయందు ఓరుప్ గలవారై, 

పార్రథ్నయందు పటుట్దల కలిగియుండుడి. 

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

నిరీక్షణకరత్యగు దేవుడు విశావ్సము దావ్రా సమసాత్నందముతోను సమాధానముతోను మిముమ్ను 

నింపునుగాక. 

2 దెసస్లోనీకయులకు 2:16 => మన పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ను, మనలను పేర్మించి, కృపచేత 

నితయ్మైన ఆదరణయు, శుభనిరీక్షణయు అనుగర్హించిన మన తండిర్యైన దేవుడును, 

సామెతలు 11:7 => భకిత్హీనుడు చనిపోగా వాని ఆశ నిరూమ్లమగును బలాఢుయ్లైనవారి ఆశ 

భంగమైపోవును. 

సామెతలు 14:32 => అపాయము రాగా భకిత్హీనుడు నశించును మరణకాలమందు నీతిమంతునికి 

ఆశర్యము కలదు. 

యోబు 8:13 => దేవుని మరచువారందరి గతి అటే ల్ ఉండును భకిత్హీనుని ఆశ నిరరథ్కమగును అతని 

ఆశ భంగమగును. 

యోబు 11:20 => దుషు ట్ల కనుచూపు కీష్ణించిపోవును వారికి ఆశర్యమేమియు ఉండదు పార్ణము 

ఎపుప్డు విడిచెదమా అని వారు ఎదురుచూచుచుందురు. 

కీరత్నలు 112:10 => భకిత్హీనులు దాని చూచి చింతపడుదురు వారు పండుల్ కొరుకుచు 

కీష్ణించిపోవుదురు భకిత్హీనుల ఆశ భంగమైపోవును.  

లూకా 16:23 => అపుప్డతడు పాతాళములో బాధపడుచు, కనున్లెతిత్ దూరమునుండి అబార్హామును 

అతని రొముమ్న (ఆనుకొనియునన్) లాజరును చూచి 

Page  of 760 2507



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   !"త$

లూకా 16:24 => తండిర్వైన అబార్హామా, నాయందు కనికరపడి, తన వేర్లికొనను--నీళల్లోముంచి 

నా నాలుకను చలాల్రుచ్టకు లాజరును పంపుము; నేను ఈ అగిన్జావ్లలో యాతనపడు చునాన్నని 

కేకలువేసి చెపెప్ను 

లూకా 16:25 => అందుకు అబార్హాము - కుమారుడా, నీవు నీ జీవితకాలమందు నీకిషట్మైనటుట్ 

సుఖము అనుభవించితివి, ఆలాగుననే లాజరు కషట్ము అనుభవించెనని జాఞ్పకము చేసికొనుము; 

ఇపుప్డైతే వాడు ఇకక్డ నెమమ్ది పొందుచునాన్డు, నీవు యాతన పడుచునాన్వు 

లూకా 16:26 => అంతేకాక ఇకక్డనుండి మీయొదద్కు దాటగోరువారు దాటి పోజాలకుండునటుల్ను, 

అకక్డి వారు మాయొదద్కు దాటి రాజాలకుండునటుల్ను, మాకును మీకును మధయ్ మహా 

అగాధముంచబడి యునన్దని చెపెప్ను 

యోబు 8:15 => అతడు తన యింటిమీద ఆనుకొనగా అది నిలువదు. 

యోబు 18:14 => వారి ఆశర్యమైన వారి గుడారములోనుండి పెరికివేయబడుదురు వారు 

భీకరుడగు రాజునొదద్కు కొనిపోబడుదురు. 

సామెతలు 11:23 => నీతిమంతుల కోరిక ఉతత్మమైనది భకిత్హీనుల ఆశ అహంకారయుకత్మైనది. 

పర్సంగి 9:6 => వారిక పేర్మింపరు, పగ పెటుట్కొనరు, అసూయపడరు, సూరుయ్ని కిర్ంద జరుగు 

వాటిలో దేనియందును వారికిక నెపప్టికిని వంతు లేదు. 

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

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

రక్షణారథ్ముగా పరిణమించునని నేనెరుగుదును. 

వచనము 32 

నీతిమంతుని పెదవులు ఉపయుకత్ములైన సంగతులు పలుకును భకిత్హీనుల నోట మూరఖ్పు మాటలు 

వచుచ్ను. 

కీరత్నలు 84:7 => వారు నానాటికి బలాభివృదిధ్నొందుచు పర్యాణము చేయుదురు వారిలో 

పర్తివాడును సీయోనులో దేవుని సనిన్ధిని కనబడును. 
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యెషయా 40:31 => యెహోవాకొరకు ఎదురుచూచువారు నూతన బలము పొందుదురు వారు 

పకిష్రాజులవలె రెకక్లు చాపి పైకి ఎగురుదురు అలయక పరుగెతుత్దురు సొమమ్సిలల్క నడిచిపోవుదురు. 

జెకరాయ్ 10:12 => నేను వారిని యెహోవాయందు బలశాలురగా చేయుదును, ఆయన నామము 

సమ్రించుచు వారు వయ్వహరింతురు; ఇదే యెహోవా వాకుక్. 

ఫిలిపీప్యులకు 4:13 => ననున్ బలపరచువానియందే నేను సమసత్మును చేయగలను. 

సామెతలు 21:15 => నాయ్యమైన కిర్యలు చేయుట నీతిమంతునికి సంతోషకరము పాపము 

చేయువారికి అది భయంకరము. 

యోబు 31:3 => దురామ్రుగ్లకు విపతుత్ సంభవించుటే గదా పాపము చేయువారికి దురవసథ్ 

పార్పిత్ంచుటయే గదా. 

కీరత్నలు 1:6 => నీతిమంతుల మారగ్ము యెహోవాకు తెలియును దుషు ట్ల మారగ్ము నాశనమునకు 

నడుపును. 

కీరత్నలు 36:12 => అదిగో పాపము చేయువారు అకక్డ పడియునాన్రు లేవలేకుండ వారు 

పడదోర్యబడి యునాన్రు. 

కీరత్నలు 37:20 => భకిత్హీనులు నశించిపోవుదురు యెహోవా విరోధులు మేతభూముల సొగసును 

పోలియుందురు అది కనబడకపోవునటుల్ వారు పొగవలె కనబడకపోవుదురు. 

కీరత్నలు 92:7 => నితయ్నాశనము నొందుటకే గదా భకిత్హీనులు గడిడ్వలె చిగురుచ్దురు. చెడుపనులు 

చేయువారందరు పుషిప్ంచుదురు. 

మతత్యి 7:22 => ఆ దినమందు అనేకులు ననున్ చూచి పర్భువా, పర్భువా, మేము నీ నామమున 

పర్వచింపలేదా? నీ నామమున దయయ్ములను వెళళ్గొటట్లేదా? నీ నామమున అనేకమైన అదుభ్తములు 

చేయలేదా? అని చెపుప్దురు. 

మతత్యి 7:23 => అపుప్డు నేను మిముమ్ను ఎనన్డును ఎరుగను, అకర్మము చేయువారలారా, 

నాయొదద్నుండి పొండని వారితో చెపుప్దును. 
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లూకా 13:26 => ఆయన మీరెకక్డివారో మిముమ్ను ఎరుగనని ఉతత్రము మీతో చెపుప్ను. అందుకు 

మీరు నీ సముఖమందు మేము తిని తార్గుచుంటిమే; నీవు మా వీధులలో బోధించితివే అని 

చెపప్సాగుదురు. 

లూకా 13:27 => అపుప్డాయన మీరెకక్డివారో మిముమ్ను ఎరుగనని మీతో చెపుప్చునాన్ను; 

అకర్మము చేయు మీరందరు నాయొదద్నుండి తొలగిపొండని చెపుప్ను. 

రోమీయులకు 2:8 => అయితే భేదములు పుటిట్ంచి, సతయ్మునకు లోబడక దురీన్తికి లోబడువారి 

మీదికి దేవుని ఉగర్తయు రౌదర్మును వచుచ్ను. 

రోమీయులకు 2:9 => దుషాక్య్రయ్ము చేయు పర్తి మనుషుయ్ని ఆతమ్కు, మొదట యూదునికి గీర్సు 

దేశసుథ్నికి కూడ, శర్మయు వేదనయు కలుగును. 

1 సమూయేలు 15:18 => మరియు యెహోవా నినున్ సాగనంపి నీవు పోయి పాపాతుమ్లైన 

అమాలేకీయులను నిరూమ్లము చేయుము, వారు లయమగు వరకు వారితో యుదధ్ము చేయుమని 

సెలవియయ్గా 

యోబు 34:22 => దుష కిర్యలు చేయువారు దాగుకొనుటకు చీకటియైనను మరణాంధకారమైనను 

లేదు. 

సామెతలు 24:5 => జాఞ్నము గలవాడు బలవంతుడుగా నుండును తెలివి గలవాడు శకిత్మంతుడుగా 

నుండును. 

హోషేయ 14:9 => జాఞ్నులు ఈ సంగతులు వివేచింతురు, బుదిధ్మంతులు వాటిని గర్హింతురు; 

ఏలయనగా యెహోవా మారగ్ములు చకక్నివి, నీతిమంతులు దాని ననుసరించి నడచుకొందురు గాని 

తిరుగుబాటు చేయువారి దారికి అది అడ డ్ము గనుక వారు తొటిర్లుల్దురు. 

మీకా 2:7 => యాకోబు సంతతివారని పేరు పెటట్బడిన వారలారా, యెహోవా దీరఘ్శాంతము 

తగిగ్పోయెనా? యీ కిర్యలు ఆయనచేత జరిగెనా? యథారథ్ముగా పర్వరిత్ంచువానికి నా మాటలు 

కేష్మసాధనములు కావా? 
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వచనము 1 

దొంగతార్సు యెహోవాకు హేయము సరియైన గుండు ఆయనకిషట్ము. 

సామెతలు 10:25 => సుడిగాలి వీచగా భకిత్హీనుడు లేకపోవును. నీతిమంతుడు నితయ్ము నిలుచు 

కటట్డమువలె ఉనాన్డు. 

కీరత్నలు 16:8 => సదాకాలము యెహోవాయందు నా గురి నిలుపుచునాన్ను. ఆయన నా కుడి 

పారశ్వ్మందు ఉనాన్డు గనుక నేను కదలచ్బడను. 

కీరత్నలు 37:22 => యెహోవా ఆశీరావ్దము నొందినవారు భూమిని సవ్తంతిర్ంచుకొందురు ఆయన 

శపించినవారు నిరూమ్లమగుదురు. 

కీరత్నలు 37:28 => ఏలయనగా యెహోవా నాయ్యమును పేర్మించువాడు ఆయన తన భకుత్లను 

విడువడు వారెనన్టెనన్టికి కాపాడబడుదురు గాని భకిత్హీనుల సంతానము నిరూమ్లమగును. 

కీరత్నలు 37:29 => నీతిమంతులు భూమిని సవ్తంతిర్ంచుకొందురు వారు దానిలో నితయ్ము 

నివసించెదరు. 

కీరత్నలు 112:6 => అటిట్వారు ఎపుప్డును కదలింపబడరు నీతిమంతులు నితయ్ము జాఞ్పకములో 

నుందురు. 

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

కొండవలెనుందురు. 

రోమీయులకు 8:35 => కీర్సుత్ పేర్మనుండి మనలను ఎడబాపు వాడెవడు? శర్మయైనను బాధయైనను 

హింసయైనను కరవైనను వసత్రహీనతయైనను ఉపదర్వమైనను ఖడగ్మైనను మనలను ఎడబాపునా? 

రోమీయులకు 8:36 => ఇందునుగూరిచ్ వార్యబడినదేమనగా నినున్బటిట్ దినమెలల్ మేము 

వధింపబడినవారము వధకు సిదధ్మైన గొఱఱ్లమని మేము ఎంచబడినవారము. 

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

విజయము పొందుచునాన్ము. 
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రోమీయులకు 8:38 => మరణమైనను జీవమైనను దేవదూతలైనను పర్ధానులైనను ఉనన్వియైనను 

రాబోవునవియైనను అధికారులైనను ఎతత్యినను లోతైనను సృషిట్ంపబడిన మరి ఏదైనను, 

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

ఎడబాపనేరవని రూఢిగా నముమ్చునాన్ను. 

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

చేసికొనుటకు మరి జాగర్తత్ పడుడి. మీరిటిట్ కిర్యలు చేయువారైతే ఎపుప్డును తొటిర్లల్రు.  

2 పేతురు 1:11 => ఆలాగున మన పర్భువును రక్షకుడునైన యేసుకీర్సుత్ యొకక్ నితయ్రాజయ్ములో 

పర్వేశము మీకు సమృదిధ్గా అనుగర్హింపబడును. 

కీరత్నలు 37:9 => కీడు చేయువారు నిరూమ్లమగుదురు యెహోవా కొరకు కనిపెటుట్కొనువారు 

దేశమును సవ్తంతిర్ంచుకొందురు. 

కీరత్నలు 37:10 => ఇక కొంతకాలమునకు భకిత్హీనులు లేకపోవుదురు వారి సథ్లమును జాగర్తత్గా 

పరిశీలించినను వారు కనబడకపోవుదురు. 

కీరత్నలు 37:22 => యెహోవా ఆశీరావ్దము నొందినవారు భూమిని సవ్తంతిర్ంచుకొందురు ఆయన 

శపించినవారు నిరూమ్లమగుదురు. 

కీరత్నలు 52:5 => కావున దేవుడు సదాకాలము నినున్ అణగగొటుట్ను నినున్ పటుట్కొని ఆయన నీ 

గుడారములోనుండి నినున్ పెలల్గించును సజీవుల దేశములోనుండి నినున్ నిరూమ్లము చేయును.

(సెలా.) 

యెహెజేక్లు 33:24 => నరపుతుర్డా, ఇశార్యేలు దేశములో పాడైపోయిన ఆ యా చోటల్ను 

కాపురమునన్వారు అబార్హాము ఒంటరియై యీ దేశమును సావ్సథ్య్ముగా పొందెను గదా; అనేకులమైన 

మనకును ఈ దేశము సావ్సథ్య్ముగా ఇయయ్బడదా అని అనుకొనుచునాన్రు. 

యెహెజేక్లు 33:25 => కాబటిట్ వారికీమాట పర్కటన చేయుము పర్భువగు యెహోవా 

సెలవిచుచ్నదేమనగా రకత్ము ఓడిచ్వేయక మాంసము భుజించు మీరు, మీ విగర్హములవైపు 

దృషిట్యుంచు మీరు, నరహతయ్చేయు మీరు, ఈ దేశమును సవ్తంతిర్ంచుకొందురా? 
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యెహెజేక్లు 33:26 => మీరు ఖడగ్ము నాధారము చేసికొనువారు, హేయకిర్యలు జరిగించువారు, 

పొరుగువాని భారయ్ను చెరుపువారు; మీవంటి వారు దేశమును సవ్తంతిర్ంచుకొందురా? నీవీలాగున 

వారికి చెపుప్ము పర్భువైన యెహోవా సెలవిచుచ్నదెమనగా 

మీకా 2:9 => వారికిషట్మైన యిండల్లోనుండి నా జనులయొకక్ సతరీలను మీరు వెళల్గొటుట్దురు, వారి 

బిడ డ్లయొదద్నుండి నేనిచిచ్న ఘనతను ఎనన్డును లేకుండ మీరు ఎతిత్కొనిపోవుదురు. 

మీకా 2:10 => ఈ దేశము మీ విశార్ంతిసథ్లము కాదు; మీరు లేచి వెళి ల్పోవుడి, మీకు నాశనము 

నిరూమ్లనాశనము కలుగునంతగా మీరు అపవితర్కిర్యలు జరిగించితిరి. 

మతత్యి 21:41 => అందుకు వారు ఆ దురామ్రుగ్లను కఠినముగా సంహరించి, వాటివాటి 

కాలములయందు తనకు పండల్ను చెలిల్ంచునటిట్ ఇతర కాపులకు ఆ దార్క్షతోట గుతత్కిచుచ్నని ఆయనతో 

చెపిప్రి. 

కీరత్నలు 62:6 => ఆయనే నా ఆశర్యదురగ్ము నా రక్షణాధారము నా ఎతత్యిన కోట ఆయనే, నేను 

కదలింపబడను. 

వచనము 2 

అహంకారము వెంబడి అవమానము వచుచ్ను వినయము గలవారియొదద్ జాఞ్నమునన్ది. 

సామెతలు 10:11 => నీతిమంతుని నోరు జీవపు ఊట భకిత్హీనుల నోరు బలాతాక్రము 

మరుగుపరచును. 

సామెతలు 10:13 => వివేకుని పెదవులయందు జాఞ్నము కనబడును బుదిధ్హీనుని వీపునకు బెతత్మే 

తగును. 

సామెతలు 10:20 => నీతిమంతుని నాలుక పర్శసత్మైన వెండి వంటిది భకిత్హీనుల ఆలోచన 

పనికిమాలినది. 

సామెతలు 10:21 => నీతిమంతుని పెదవులు అనేకులకు ఉపదేశించును బుదిధ్ లేకపోవుటచేత 

మూఢులు చనిపోవుదురు. 
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కీరత్నలు 37:30 => నీతిమంతుల నోరు జాఞ్నమునుగూరిచ్ వచించును వారి నాలుక నాయ్యమును 

పర్కటించును. 

కీరత్నలు 31:18 => అబదిధ్కుల పెదవులు మూయబడును గాక. వారు గరవ్మును అసహయ్మును 

అగపరచుచు నీతిమంతులమీద కఠోరమైన మాటలు పలుకుదురు.  

కీరత్నలు 63:11 => రాజు దేవునిబటిట్ సంతోషించును. ఆయనతోడని పర్మాణము చేయు 

పర్తివాడును అతిశయిలుల్ను అబదధ్ములాడువారి నోరు మూయబడును. 

కీరత్నలు 120:3 => మోసకరమైన నాలుకా, ఆయన నీకేమి చేయును? ఇంతకంటె అధికముగా 

నీకేమి చేయును? 

కీరత్నలు 120:4 => తంగేడు నిపుప్లతో కూడిన బాణములను బలాఢుయ్ల వాడిగల బాణములను 

నీమీద వేయును 

సామెతలు 8 :13 => యెహోవాయందు భయభకుత్లు గలిగియుండుట చెడుతనము 

నసహియ్ంచుకొనుటయే. గరవ్ము అహంకారము దురామ్రగ్త కుటిలమైన మాటలు నాకు అసహయ్ములు.  

సామెతలు 17:20 => కుటిలవరత్నుడు మేలుపొందడు మూరఖ్ముగా మాటలాడువాడు కీడులో 

పడును. 

సామెతలు 18:21 => జీవమరణములు నాలుక వశము దానియందు పీర్తిపడువారు దాని ఫలము 

తిందురు 

పర్సంగి 10:12 => జాఞ్నుని నోటిమాటలు ఇంపుగా ఉనన్వి, అయితే బుదిధ్హీనుని నోరు వానినే 

మింగివేయును. 

ఎఫెసీయులకు 4:29 => వినువారికి మేలు కలుగునటుల్ అవసరమునుబటిట్ కేష్మాభివృదిధ్కరమైన 

అనుకూల వచనమే పలుకుడి గాని దురాభ్ష యేదైనను మీనోట రానియయ్కుడి. 

యాకోబు 1:26 => ఎవడైనను నోటికి కళె ల్ము పెటుట్కొనక తన హృదయమును మోసపరచుకొనుచు 

భకిత్ గలవాడనని అనుకొనినయెడల వాని భకిత్ వయ్రథ్మే. 

వచనము 3 
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యథారథ్వంతుల యథారథ్త వారికి తోర్వ చూపించును దోర్హుల మూరఖ్సవ్భావము వారిని 

పాడుచేయును. 

పర్సంగి 12:10 => పర్సంగి యింపైన మాటలు చెపుప్టకు పూనుకొనెను, సతయ్మునుగూరిచ్న 

మాటలు యథారథ్భావముతో వార్యుటకు పూనుకొనెను. 

దానియేలు 4:27 => రాజా, నా యోచన నీ దృషిట్కి అంగీకారమగునుగాక; ఒకవేళ నీవు నీ 

పాపములు మాని నీతి నాయ్యములననుసరించి, నీవు బాధపెటిట్న వారియందు కరుణ చూపినయెడల 

నీకునన్ కేష్మము నీకికమీదట నుండునని దానియేలు పర్తుయ్తత్రమిచెచ్ను. 

తీతుకు 2:8 => నీ ఉపదేశము మోసము లేనిదిగాను మానయ్మైనదిగాను నిరాకేష్పమైన 

హితవాకయ్ముతో కూడినదిగాను ఉండవలెను. 

సామెతలు 11:11 => యథారథ్వంతుల దీవెనవలన పటట్ణమునకు కీరిత్ కలుగును భకిత్హీనుల 

మాటలు దానిని బోరల్దోర్యును. 

సామెతలు 12:6 => భకిత్హీనుల మాటలు నరహతయ్ చేయ పొంచువారివంటివి యథారథ్వంతుల 

నోరు వారిని విడిపించును. 

సామెతలు 12:18 => కతిత్పోటువంటి మాటలు పలుకువారు కలరు జాఞ్నుల నాలుక 

ఆరోగయ్దాయకము. 

సామెతలు 15:2 => జాఞ్నుల నాలుక మనోహరమైన జాఞ్నాంశములు పలుకును బుదిధ్హీనుల నోరు 

మూఢవాకయ్ములు కుమమ్రించును. 

సామెతలు 15:28 => నీతిమంతుని మనసుస్ యుకత్మైన పర్తుయ్తత్రమిచుచ్టకు పర్యతిన్ంచును 

భకిత్హీనుల నోరు చెడ డ్మాటలు కుమమ్రించును 

సామెతలు 18:6 => బుదిధ్హీనుని పెదవులు కలహమునకు సిదధ్ముగా నునన్వి. దెబబ్లు కావలెనని 

వాడు కేకలువేయును.  

సామెతలు 18:7 => బుదిధ్హీనుని నోరు వానికి నాశనము తెచుచ్ను వాని పెదవులు వాని 

పార్ణమునకు ఉరి తెచుచ్ను. 
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సామెతలు 18:8 => కొండెగాని మాటలు రుచిగల భోజయ్ములు అవి లోకడుపులోనికి దిగిపోవును. 

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

ఆలోచనచొపుప్న వారికి కఠినముగా పర్తుయ్తత్రమిచిచ్ యిటుల్ ఆజాఞ్పించెను 

సామెతలు 10:11 => నీతిమంతుని నోరు జీవపు ఊట భకిత్హీనుల నోరు బలాతాక్రము 

మరుగుపరచును. 

పర్సంగి 10:12 => జాఞ్నుని నోటిమాటలు ఇంపుగా ఉనన్వి, అయితే బుదిధ్హీనుని నోరు వానినే 

మింగివేయును. 

మతత్యి 15:18 => నోటనుండి బయటికి వచుచ్నవి హృదయములో నుండి వచుచ్ను; ఇవే 

మనుషుయ్ని అపవితర్పరచునవని మీరు గర్హింపరా? 

లూకా 4:22 => అపుప్డందరును ఆయనను గూరిచ్ సాక్షయ్మిచుచ్చు, ఆయన నోటనుండి వచిచ్న 

దయగల మాటలకాశచ్రయ్పడి ఈయన యోసేపు కుమారుడు కాడా? అని చెపుప్కొనుచుండగా 

ఎఫెసీయులకు 4:29 => వినువారికి మేలు కలుగునటుల్ అవసరమునుబటిట్ కేష్మాభివృదిధ్కరమైన 

అనుకూల వచనమే పలుకుడి గాని దురాభ్ష యేదైనను మీనోట రానియయ్కుడి. 

1 పేతురు 2:18 => పనివారలారా, మంచివారును సాతివ్కులునైనవారికి మాతర్ము కాక 

ముషక్రులైన మీ యజమానులకును పూరణ్భయముతో లోబడియుండుడి. 

వచనము 4 

ఉగర్తదినమందు ఆసిత్ అకక్రకు రాదు నీతి మరణమునుండి రకిష్ంచును. 

సామెతలు 16:11 => నాయ్యమైన తార్సును తూనికరాళుల్ను యెహోవా యొకక్ యేరాప్టులు 

సంచిలోని గుండల్నిన్యు ఆయన నియమించెను. 

సామెతలు 20:10 => వేరు వేరు తూనికె రాళుల్ వేరు వేరు కుంచములు ఈ రెండును యెహోవాకు 

హేయములు. 

సామెతలు 20:23 => వేరు వేరు తూనికె రాళుల్ యెహోవాకు హేయములు దొంగతార్సు అనుకూలము 

కాదు. 
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లేవీయకాండము 19:35 => తీరుప్ తీరుచ్నపుప్డు కొలతలోగాని తూనికెలోగాని పరిమాణములోగాని 

మీరు అనాయ్యము చేయకూడదు. 

లేవీయకాండము 19:36 => నాయ్యమైన తార్సులు నాయ్యమైన గుండుల్ నాయ్యమైన తూము 

నాయ్యమైన పడి మీకుండవలెను; నేను ఐగుపుత్ దేశములోనుండి మిముమ్ను రపిప్ంచిన మీ దేవుడనైన 

యెహోవాను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 25:13 => హెచుచ్తగుగ్లుగల వేరు వేరు తూనికెరాళుల్ నీ సంచిలో 

నుంచుకొనకూడదు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 25:14 => హెచుచ్తగుగ్లుగల వేరు వేరు తూములు నీ యింట 

ఉంచుకొనకూడదు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 25:15 => నీ దేవుడైన యెహోవా నీకిచుచ్చునన్ దేశములో నీవు 

దీరాఘ్యుషమ్ంతుడవగునటుల్ తకుక్వవికాని నాయ్యమైన తూనికెరాళుల్ నీవు ఉంచుకొనవలెను. 

తకుక్వదికాని నాయ్యమైన తూము నీకు ఉండవలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 25:16 => ఆలాగు చేయని పర్తివాడును, అనగా అనాయ్యముచేయు 

పర్తివాడును నీ దేవుడైన యెహోవాకు హేయుడు. 

హోషేయ 12:7 => ఎఫార్యిమువారు కనానీయుల వరత్కులవంటివారై అనాయ్యపు తార్సును 

వాడుకచేసెదరు, బాధ పెటట్వలెననన్ కోరిక వారికి కలదు. 

ఆమోసు 8:5 => తూము చినన్దిగాను రూపాయి యెకుక్వదిగాను చేసి, దొంగతార్సు చేసి, మనము 

ధానయ్మును అముమ్నటుల్ అమావాసయ్ యెపుప్డైపోవునో, మనము గోధుమలను అమమ్కము చేయునటుల్ 

విశార్ంతిదినము ఎపుప్డు గతించిపోవునో యని చెపుప్కొనువారలారా, 

ఆమోసు 8:6 => దరిదుర్లను వెండికి కొనునటుల్ను పాదరక్షలనిచిచ్ బీదవారిని కొనునటుల్ను 

చచుచ్ ధానయ్ ము ను మనము అముమ్ దము రం డ ని వి శార్ంతిది న మె పుప్ డై పో వునో అని 

చెపుప్కొనువారలారా, ఈ మాట ఆలకించుడి. 

మీకా 6:10 => అనాయ్యము చేయువారి యిండల్లో అనాయ్యముచేత సంపాదించిన సొతుత్లును, 

చినన్దిగా చేయబడిన హేయమైన కొలయు ఉనన్వి గదా. 
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మీకా 6:11 => తపుప్ తార్సును తపుప్ రాళుల్గల సంచియు ఉంచుకొని నేను పవితుర్డను అగుదునా? 

సామెతలు 16:11 => నాయ్యమైన తార్సును తూనికరాళుల్ను యెహోవా యొకక్ యేరాప్టులు 

సంచిలోని గుండల్నిన్యు ఆయన నియమించెను. 

యెహెజేక్లు 45:10 => ఖరా తార్సులను ఖరా పడిని ఖరా తూమును ఒకక్టే పడియు ఒకక్టే 

తూమును మీరుంచుకొనవలెను. 

యెహెజేక్లు 45:11 => తూము పందుములో పదియవ పాలు పటుట్నదై యుండవలెను, పందుము 

మీకు పరిమాణముగా నుండవలెను. 

యెహెజేక్లు 45:12 => తులమొకటింటికి ఇరువది చినన్ముల యెతుత్ను, అరవీసె యొకటింటికి 

ఇరువది తులముల యెతుత్ను, ఇరువదియైదు తులముల యెతుత్ను పదునైదు తులముల యెతుత్ను 

ఉండవలెను. 

నిరగ్మకాండము 20:15 => దొంగిలకూడదు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 17:1 => నీవు కళంకమైనను మరి ఏ అవలక్షణమైననుగల యెదుద్నేగాని 

గొఱఱ్మేకలనేగాని నీ దేవుడైన యెహోవాకు బలిగా అరిప్ంపకూడదు; అది నీ దేవుడైన యెహోవాకు 

హేయము. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 25:16 => ఆలాగు చేయని పర్తివాడును, అనగా అనాయ్యముచేయు 

పర్తివాడును నీ దేవుడైన యెహోవాకు హేయుడు. 

యోబు 22:3 => నీవు నీతిమంతుడవై యుండుట సరవ్శకుత్డగు దేవునికి సంతోషమా? నీవు 

యథారథ్వంతుడవై పర్వరిత్ంచుట ఆయనకు లాభకరమా? 

కీరత్నలు 37:23 => ఒకని నడత యెహోవా చేతనే సిథ్రపరచబడును వాని పర్వరత్న చూచి ఆయన 

ఆనందించును. 

సామెతలు 6:16 => యెహోవాకు అసహయ్ములైనవి ఆరు గలవు ఏడును ఆయనకు హేయములు 

సామెతలు 12:22 => అబదద్మాడు పెదవులు యెహోవాకు హేయములు సతయ్వరత్నులు 

ఆయనకిషు ట్లు. 
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సామెతలు 17:15 => నీతిమంతులు దోషులని తీరుప్ తీరుచ్వాడు వీరిదద్రును యెహోవాకు 

హేయులు. 

సామెతలు 26:24 => పగవాడు పెదవులతో మాయలు చేసి అంతరంగములో కపటము 

దాచుకొనును.  

1 కొరిందీయులకు 6:9 => అనాయ్యసుథ్లు దేవుని రాజయ్మునకు వారసులు కానేరరని మీకు 

తెలియదా? మోసపోకుడి; జారులైనను విగర్హారాధకులైనను వయ్భిచారులైనను ఆడంగితనము 

గలవారైనను పురుష సంయోగులైనను 

ఫిలిపీప్యులకు 4:8 => మెటుట్కు సహోదరులారా, యే యోగయ్తయైనను మెపైప్నను ఉండినయెడల, 

ఏవి సతయ్మైనవో, ఏవి మానయ్మైనవో, ఏవి నాయ్యమైనవో, ఏవి పవితర్మైనవో, ఏవి రమయ్మైనవో, ఏవి 

ఖాయ్తిగలవో, వాటిమీద ధాయ్నముంచుకొనుడి. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 4:6 => ఈ విషయమందెవడును అతికర్మించి తన సహోదరునికి మోసము 

చేయకుండవలెను; ఎందుకనగా మేము పూరవ్ము మీతో చెపిప్ సాక్షయ్మిచిచ్న పర్కారము పర్భువు 

వీటనిన్టి విషయమై పర్తిదండన చేయువాడు. 

వచనము 5 

యథారథ్వంతుల నీతి వారి మారగ్మును సరాళము చేయును భకిత్హీనుడు తన భకిత్హీనత చేతనే 

పడిపోవును. 

సామెతలు 3:34 => అపహాసకులను ఆయన అపహసించును దీనునియెడల ఆయన దయ చూపును. 

సామెతలు 3 : 3 5 = > జాఞ్నులు ఘనతను సవ్ తంతిర్ంచుకొందురు . బుదిధ్హీనులు 

అవమానభరితులగుదురు. 

సామెతలు 16:18 => నాశనమునకు ముందు గరవ్ము నడచును. పడిపోవుటకు ముందు 

అహంకారమైన మనసుస్ నడచును 

సామెతలు 16:19 => గరివ్షుఠ్లతో దోపుడుసొముమ్ పంచుకొనుటకంటె దీనమనసుస్ కలిగి దీనులతో 

పొతుత్చేయుట మేలు. 
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దానియేలు 4:30 => రాజు బబులోనను ఈ మహా విశాలపటట్ణము నా బలాధికారమును నా పర్భావ 

ఘనతను కనపరచుటకై నా రాజధాని నగరముగా నేను కటిట్ంచినది కాదా అని తనలో తాననుకొనెను. 

దానియేలు 4:31 => రాజు నోట ఈ మాట యుండగా ఆకాశమునుండి యొక శబద్ము వచెచ్ను, 

ఏదనగా రాజగు నెబుకదెన్జరూ, యిదే నీకు పర్కటన నీ రాజయ్ము నీయొదద్నుండి తొలగిపోయెను. 

దానియేలు 4:32 => తమయొదద్ నుండి మనుషుయ్లు నినున్ తరిమెదరు; నీవు అడవిజంతువుల మధయ్ 

నివాసము చేయుచు పశువులవలె గడిడ్ మేసెదవు; సరోవ్నన్తుడగు దేవుడు మానవుల రాజయ్ముపైన 

అధికారియై యుండి, తానెవనికి దాని అనుగర్హింప నిశచ్యించునో వానికి అనుగర్హించునని నీవు 

తెలిసికొనువరకు ఏడు కాలములు నీకీలాగు జరుగునని చెపెప్ను. 

లూకా 14:8 => నినెన్వరైనను పెండిల్విందుకు పిలిచినపుప్డు అగర్పీఠము మీద కూరుచ్ండవదుద్; 

ఒకవేళ నీకంటె ఘనుడు అతనిచేత పిలువబడగా 

లూకా 14:9 => నినున్ను అతనిని పిలిచినవాడు వచిచ్ ఇతనికి చోటిమమ్ని నీతో చెపుప్ను, అపుప్డు 

నీవు సిగుగ్పడి కడపటి చోటున కూరుచ్ండసాగుదువు. 

లూకా 14:10 => అయితే నీవు పిలువబడినపుప్డు, నినున్ పిలిచినవాడు వచిచ్ సేన్హితుడా, పైచోటికి 

పొమమ్ని నీతో చెపుప్లాగున నీవు పోయి కడపటిచోటున కూరుచ్ండుము; అపుప్డు నీతోకూడ 

కూరుచ్ండు వారందరియెదుట నీకు ఘనత కలుగును 

లూకా 14:11 => తనున్తాను హెచిచ్ంచుకొను పర్తివాడును తగిగ్ంపబడును; తనున్తాను 

తగిగ్ంచుకొనువాడు హెచిచ్ంపబడునని చెపెప్ను. 

లూకా 18:14 => అతనికంటె ఇతడు నీతిమంతుడుగా తీరచ్బడి తన యింటికి వెళె ల్నని మీతో 

చెపుప్చునాన్ను. తనున్తాను హెచిచ్ంచుకొనువాడు తగిగ్ంపబడుననియు తనున్తాను తగిగ్ంచుకొనువాడు 

హెచిచ్ంపబడుననియు చెపెప్ను 

సామెతలు 15:33 => యెహోవాయందు భయభకుత్లు కలిగియుండుట జాఞ్నాభాయ్సమునకు 

సాధనము ఘనతకు ముందు వినయముండును.  
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1 కొరిందీయులకు 8:1 => విగర్హములకు బలిగా అరిప్ంచిన వాటి విషయము: మనమందరము 

జాఞ్నము గలవారమని యెరుగుదుము. జాఞ్నము ఉపొప్ంగజేయును గాని పేర్మ కేష్మాభివృదిధ్ 

కలుగజేయును. 

1 కొరిందీయులకు 8 :2 => ఒకడు తనకేమైనను తెలియుననుకొనియుంటే , తాను 

తెలిసికొనవలసినటుట్ ఇంకను ఏమియు తెలిసికొనినవాడు కాడు. 

2 సమూయేలు 15:1 => ఇదియైన తరువాత అబాష్లోము ఒక రథమును గుఱఱ్ములను సిదధ్పరచి, 

తనయెదుట పరుగెతుత్టకై యేబదిమంది బంటులను ఏరప్రచుకొనెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 32:21 => యెహోవా ఒక దూతను పంపెను. అతడు అషూష్రు రాజు 

దండులోని పరాకర్మశాలులనందరిని సేనా నాయకులను అధికారులను నాశనము చేయగా 

అషూష్రురాజు సిగుగ్నొందినవాడై తన దేశమునకు తిరిగిపోయెను. అంతట అతడు తన దేవుని గుడిలో 

చొచిచ్నపుప్డు అతని కడుపున పుటిట్నవారే అతని అకక్డ కతిత్చేత చంపిరి. 

సామెతలు 18:3 => భకిత్హీనుడు రాగానే తిరసాక్రము వచుచ్ను అవమానము రాగానే నింద 

వచుచ్ను.  

సామెతలు 18:12 => ఆపతుత్ రాకమునుపు నరుని హృదయము అతిశయపడును ఘనతకు ముందు 

వినయముండును. 

యెహెజేక్లు 28:17 => నీ సౌందరయ్ము చూచుకొని నీవు గరివ్ంచినవాడవై, నీ తేజసుస్ చూచుకొని నీ 

జాఞ్నమును చెరుపుకొంటివి, కావున నేను నినున్ నేలను పడవేసెదను, రాజులు చూచుచుండగా నినున్ 

హేళనకపప్గించెదను.  

లూకా 14:9 => నినున్ను అతనిని పిలిచినవాడు వచిచ్ ఇతనికి చోటిమమ్ని నీతో చెపుప్ను, అపుప్డు 

నీవు సిగుగ్పడి కడపటి చోటున కూరుచ్ండసాగుదువు. 

వచనము 6 

యథారథ్వంతుల నీతి వారిని విమోచించును విశావ్సఘాతకులు తమ దురాశ వలననే పటట్బడుదురు.  
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సామెతలు 11:5 => యథారథ్వంతుల నీతి వారి మారగ్మును సరాళము చేయును భకిత్హీనుడు తన 

భకిత్హీనత చేతనే పడిపోవును. 

సామెతలు 13:6 => యథారథ్వరత్నునికి నీతియే రక్షకము భకిత్హీనత పాపులను చెరిపివేయును. 

కీరత్నలు 25:21 => నీకొరకు నేను కనిపెటుట్చునాన్ను యథారథ్తయు నిరోద్షతవ్మును ననున్ 

సంరకిష్ంచును గాక. 

కీరత్నలు 26:1 => యెహోవా, నేను యథారథ్వంతుడనై పర్వరిత్ంచుచునాన్ను నాకు తీరుప్ తీరుచ్ము 

ఏమియు సందేహపడకుండ యెహోవాయందు నేను నమిమ్క యుంచియునాన్ను.  

యోహాను 7:17 => ఎవడైనను ఆయన చితత్ము చొపుప్న చేయ నిశచ్యించుకొనినయెడల, ఆ బోధ 

దేవునివలన కలిగినదో, లేక నా యంతట నేనే బోధించుచునాన్నో, వాడు తెలిసికొనును. 

సామెతలు 21:7 => భకిత్హీనులు నాయ్యము చేయనొలల్రు వారు చేయు బలాతాక్రము వారిని 

కొటుట్కొనిపోవును. 

సామెతలు 28:18 => యథారథ్ముగా పర్వరిత్ంచువాడు రకిష్ంపబడును మూరఖ్పర్వరత్న గలవాడు 

హఠాతుత్గా పడిపోవును. 

పర్సంగి 7:17 => అధికముగా దురామ్రగ్పు పనులు చేయకుము, బుదిధ్హీనముగా తిరుగవదుద్; నీ 

కాలమునకు ముందుగా నీ వేల చనిపోదువు? 

యెషయా 1:28 => అతికర్మము చేయువారును పాపులును నిశేశ్షముగా నాశనమగుదురు 

యెహోవాను విసరిజ్ంచువారు లయమగుదురు. 

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

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

సామెతలు 5:22 => దుషు ట్ని దోషములు వానిని చికుక్లబెటుట్ను వాడు తన పాపపాశములవలన 

బంధింపబడును. 

సామెతలు 21:12 => నీతిమంతుడైన వాడు భకిత్హీనుని యిలుల్ ఏమైనది కనిపెటుట్ను భకిత్హీనులను 

ఆయన నాశనములో కూలుచ్ను. 
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వచనము 7 

భకిత్హీనుడు చనిపోగా వాని ఆశ నిరూమ్లమగును బలాఢుయ్లైనవారి ఆశ భంగమైపోవును. 

సామెతలు 10:2 => భకిత్హీనుల ధనము వారికి లాభకరము కాదు నీతి మరణమునుండి రకిష్ంచును. 

యోబు 36:18 => నీకు కోర్ధము పుటుట్చునన్ది గనుక నీవు ఒకవేళ తిరసాక్రము చేయుదువేమో 

జాగర్తత్పడుము నీవు చేయవలసిన పార్యశిచ్తత్ము గొపప్దని నీవు మోసపోయెదవేమో జాగర్తత్పడుము.  

యోబు 36:19 => నీవు మొఱఱ్పెటుట్టయు బల పర్యతన్ములు చేయుటయు బాధనొందకుండ నినున్ 

తపిప్ంచునా? 

కీరత్నలు 49:6 => తమ ఆసిత్యే పార్పకమని నమిమ్ తమ ధనవిసాత్రతనుబటిట్ పొగడుకొనువారికి 

నేనేల భయపడవలెను?  

కీరత్నలు 49:7 => ఎవడును ఏ విధముచేతనైనను తన సహోదరుని విమోచింపలేడు 

కీరత్నలు 49:8 => వాడు కుళుల్ చూడక నితయ్ము బర్తుకునటుల్ వాని నిమితత్ము దేవుని సనిన్ధిని 

పార్యశిచ్తత్ము చేయగలవాడు ఎవడును లేడు 

యెహెజేక్లు 7:19 => తమ వెండిని వీధులలో పారవేయుదురు, తమ బంగారమును నిషిదధ్మని 

యెంచుదురు, యెహోవా ఉగర్త దినమందు వారి వెండియేగాని బంగారమేగాని వారిని 

తపిప్ంచజాలదు, అది వారి దోషకిర్యలు విడువకుండ అభయ్ంతరమాయెను గనుక దానివలన వారు 

తమ ఆకలి తీరుచ్కొనజాలకపోదురు, తమ ఉదరమును పోషించుకొనజాలకపోదురు. 

జెఫనాయ్ 1:18 => యెహోవా ఉగర్తదినమున తమ వెండి బంగారములు వారిని తపిప్ంపలేకపోవును, 

రోషాగిన్చేత భూమియంతయు దహింపబడును, హఠాతుత్గా ఆయన భూనివాసులనందరిని 

సరవ్నాశనము చేయబోవుచునాన్డు.  

మతత్యి 16:26 => ఒక మనుషుయ్డు లోకమంతయు సంపాదించుకొని తన పార్ణమును 

పోగొటుట్కొంటే అతనికేమి పర్యోజనము? ఒక మనుషుయ్డు తన పార్ణమునకు పర్తిగా నేమి 

యియయ్గలడు? 
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లూకా 12:20 => అయితే దేవుడు వెఱి ఱ్వాడా, యీ రాతిర్ నీ పార్ణము నడుగుచునాన్రు; నీవు 

సిదధ్పరచినవి ఎవనివగునని ఆతనితో చెపెప్ను. 

సామెతలు 12:28 => నీతిమారగ్మునందు జీవము కలదు దాని తోర్వలో మరణమే లేదు. 

ఆదికాండము 7:1 => యెహోవా ఈ తరమువారిలో నీవే నా యెదుట నీతిమంతుడవై యుండుట 

చూచితిని గనుక నీవును నీ యింటివారును ఓడలో పర్వేశించుడి. 

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

యేలినయెడల కృపాబాహుళయ్మును నీతిదానమును పొందువారు జీవముగలవారై, మరి 

నిశచ్యముగా యేసుకీర్సత్ను ఒకని దావ్రానే యేలుదురు. 

1 తిమోతి 4:8 => శరీర సంబంధమైన సాధకము కొంచెము మటుట్కే పర్యోజనకరమవును గాని 

దైవభకిత్ యిపప్టి జీవము విషయములోను రాబోవు జీవము విషయములోను వాగాద్నముతో 

కూడినదైనందున అది అనిన్ విషయములలో పర్యోజనకరమవును. 

ఆదికాండము 7:23 => నరులతోకూడ పశువులును పురుగులును ఆకాశపకుష్లును నేలమీదనునన్ 

జీవరాసులనిన్యు తుడిచివేయబడెను. అవి భూమిమీద నుండకుండ తుడిచివేయబడెను. నోవహును 

అతనితోకూడ ఆ ఓడలో నునన్వియు మాతర్ము మిగిలియుండెను. 

యోబు 20:28 => వారి యింటికివచిచ్న ఆరజ్న కనబడకపోవును దేవుని కోపదినమున వారి ఆసిత్ 

నాశనమగును. 

యోబు 21:30 => అవి ఏవనగా దురజ్నులు ఆపతాక్లమందు కాపాడబడుదురు ఉగర్తదినమందు 

వారు తోడుకొని పోబడుదురు. 

కీరత్నలు 49:9 => వారి పార్ణవిమోచన ధనము బహు గొపప్ది అది ఎనన్టికిని తీరక 

అటుల్ండవలసినదే. 

కీరత్నలు 49:10 => జాఞ్నులు చనిపోదురను సంగతి అతనికి కనబడకుండ పోదు మూరు ఖ్లును 

పశుపార్యులును ఏకముగా నశింతురు. 

సామెతలు 8:18 => ఐశవ్రయ్ ఘనతలును సిథ్రమైన కలిమియు నీతియు నాయొదద్ నునన్వి. 
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సామెతలు 11:19 => యథారథ్మైన నీతి జీవదాయకము దుషట్కిర్యలు విడువక చేయువాడు తన 

మరణమునకే చేయును 

సామెతలు 18:11 => ధనవంతునికి వాని ఆసిత్ ఆశర్యపటట్ణము వాని దృషిట్కి అది యెతత్యిన 

పార్కారము. 

పర్సంగి 5:13 => సూరుయ్ని కిర్ంద మనసుస్నకు ఆయాసకరమైనదొకటి జరుగుట నేను చూచితిని. 

అదేదనగా ఆసిత్గలవాడు తన ఆసిత్ని దాచిపెటుట్కొని తనకు నాశనము తెపిప్ంచుకొనును. 

పర్సంగి 7:12 => జాఞ్నము ఆశర్యాసప్దము, దర్వయ్ము ఆశర్యాసప్దము; అయితే జాఞ్నము దాని 

పొందిన వారి పార్ణమును రకిష్ంచును; ఇదే జాఞ్నమువలన కలుగు లాభము. 

యెషయా 10:3 => దరశ్నదినమున దూరమునుండి వచుచ్ పర్ళయదినమున మీరేమి చేయుదురు? 

సహాయమునొందుటకు ఎవరియొదద్కు పారిపోవుదురు? మీ ఐశవ్రయ్మును ఎకక్డ దాచుకొందురు? 

యిరిమ్యా 9:23 => యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు జాఞ్ని తన జాఞ్నమునుబటిట్యు శూరుడు 

తన శౌరయ్మునుబటిట్యు అతిశయింపకూడదు , ఐశవ్రయ్వంతుడు తన ఐశవ్రయ్మునుబటిట్ 

అతిశయింపకూడదు. 

యిరిమ్యా 48:36 => వారు సంపాదించినదానిలో శేషించినది నశించిపోయెను మోయాబునుగూరిచ్ 

నా గుండె పిలల్నగోర్వివలె నాదము చేయుచునన్ది కీరహ్రెశు వారినిగూరిచ్ నా గుండె పిలల్నగోర్వివలె 

వాగుచునన్ది.  

యెహెజేక్లు 14:14 => నోవహును దానియేలును యోబును ఈ ముగుగ్రు అటిట్దేశములో నుండినను 

వారు తమ నీతిచేత తముమ్నుమాతర్మే రకిష్ంచుకొందురు, ఇదే పర్భువగు యెహోవా వాకుక్. 

యెహెజేక్లు 27:27 => అపుప్డు నీ ధనమును నీ సరకులును నీవు బదులిచుచ్ వసుత్వులును నీ 

నావికులును నీ ఓడనాయకులును నీ ఓడలు బాగుచేయువారును నీతో వరత్కము చేయువారును నీలో 

నునన్ సిపాయిలందరును నీలోనునన్ జనసమూహములనిన్యు నీవు కూలు దినమందే 

సముదర్మధయ్మందు కూలుదురు. 

జెకరాయ్ 9:4 => యెహోవా సముదర్మందుండు దాని బలమును నాశనముచేసి దాని ఆసిత్ని 

పరులచేతికపప్గించును, అది అగిన్చేత కాలచ్బడును. 
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మతత్యి 6:19 => భూమిమీద మీకొరకు ధనమును కూరుచ్కొనవదుద్; ఇకక్డ చిమెమ్టయు, తుపుప్ను 

తినివేయును, దొంగలు కనన్మువేసి దొంగిలెదరు. 

రోమీయులకు 2:5 => నీ కాఠినయ్మును, మారుప్పొందని నీ హృదయమును అనుసరించి, ఉగర్త 

దినమందు, అనగా దేవుని నాయ్యమైన తీరుప్ బయలుపరచబడు దినమందు నీకు నీవే ఉగర్తను 

సమకూరుచ్కొనుచునాన్వు. 

యాకోబు 5:1 => ఇదిగో ధనవంతులారా, మీమీదికి వచెచ్డి ఉపదర్వములనుగూరిచ్ పర్లాపించి 

యేడువుడి. 

యాకోబు 5:20 => పాపిని వాని తపుప్మారగ్మునుండి మళి ల్ంచువాడు మరణమునుండి యొక 

ఆతమ్ను రకిష్ంచి అనేక పాపములను కపిప్వేయునని తాను తెలిసికొనవలెను. 

వచనము 8 

నీతిమంతుడు బాధనుండి తపిప్ంపబడును భకిత్హీనుడు బాధపాలగును 

సామెతలు 11:3 => యథారథ్వంతుల యథారథ్త వారికి తోర్వ చూపించును దోర్హుల 

మూరఖ్సవ్భావము వారిని పాడుచేయును. 

సామెతలు 1:31 => కాబటిట్ వారు తమ పర్వరత్నకు తగిన ఫలము ననుభవించెదరు తమకు 

వెకక్సమగువరకు తమ ఆలోచనలను అనుసరించెదరు 

సామెతలు 1:32 => జాఞ్నము లేనివారు దేవుని విసరిజ్ంచి నాశనమగుదురు. బుదిధ్హీనులు కేష్మము 

కలిగినదని మైమరచి నిరూమ్లమగుదురు.  

సామెతలు 5:22 => దుషు ట్ని దోషములు వానిని చికుక్లబెటుట్ను వాడు తన పాపపాశములవలన 

బంధింపబడును. 

2 సమూయేలు 17:23 => అహీతోపెలు తాను చెపిప్న ఆలోచన జరుగకపోవుట చూచి, గాడిదకు 

గంతకటిట్ యెకిక్ తన ఊరనునన్ తన యింటికి పోయి తన యిలుల్ చకక్బెటుట్కొని ఉరిపోసికొని 

చనిపోయెను; జనులు అతని తండిర్ సమాధియందు అతనిని పాతిపెటిట్రి. 
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ఎసేత్రు 7:3 => అపుప్డు రాణియైన ఎసేత్రు ఈలాగు పర్తుయ్తత్రమిచెచ్ను రాజా, నీ దృషిట్కి నేను 

దయపొందినదాననైనయెడల రాజవైన తమకు సమమ్తియైతే, నా విజాఞ్పననుబటిట్ నా పార్ణమును, నా 

మనవినిబటిట్ నా జనులును, నా కనుగర్హింపబడుదురు గాక. 

ఎసేత్రు 7:4 => సంహరింపబడుటకును, హతము చేయబడి నశించుటకును, నేనును నా జనులును 

కూడ అమమ్బడినవారము. మేము దాసులముగాను దాసురాండర్ముగాను అమమ్బడినయెడల నేను 

మౌనముగా నుందును; ఏలయనగా మా విరోధిని తపిప్ంచుకొనుటకై మేము రాజవగు తమరిని 

శర్మపరచుట యుకత్ముకాదు. 

ఎసేత్రు 7:5 => అందుకు రాజైన అహషేవ్రోషు ఈ కారయ్ము చేయుటకు తన మనసుస్ 

ధృఢపరచుకొనన్వాడెవడు? వాడేడి? అని రాణియగు ఎసేత్రు నడుగగా 

ఎసేత్రు 7:6 => ఎసేత్రు మా విరోధియగు ఆ పగవాడు దుషు ట్డైన యీ హామానే అనెను. అంతట 

హామాను రాజు ఎదుటను రాణి యెదుటను భయాకార్ంతుడాయెను. 

ఎసేత్రు 7:7 => రాజు ఆగర్హమొంది దార్కాష్రసపు విందును విడిచి నగరు వనమునకు పోయెను. 

అయితే రాజు తనకు ఏదో హానిచేయ నుదేద్శించెనని హామాను తెలిసికొని, రాణియైన ఎసేత్రు ఎదుట 

తన పార్ణముకొరకు వినన్పము చేయుటకై నిలిచెను. 

ఎసేత్రు 7:8 => నగరువనములోనుండి దార్కాష్రసపు విందుసథ్లమునకు రాజు తిరిగి రాగా ఎసేత్రు 

కూరుచ్ండియునన్ శయయ్మీద హామాను బడియుండుట చూచి వీడు ఇంటిలో నా సముఖము ఎదుటనే 

రాణిని బలవంతము చేయునా? అని చెపెప్ను; ఆ మాట రాజు నోట రాగానే బంటులు హామాను 

ముఖమునకు ముసుకు వేసిరి. 

ఎసేత్రు 7:9 => రాజుముందర నుండు షండులలో హరోబ్నా అనునొకడు ఏలినవాడా చితత్గించుము, 

రాజు మేలుకొరకు మాటలాడిన మొరెద్కైని ఉరితీయుటకు హామాను చేయించిన యేబది మూరల 

యెతుత్గల ఉరికొయయ్ హామాను ఇంటియొదద్ నాటబడి యునన్దనగా రాజు దానిమీద వాని 

ఉరితీయుడని ఆజఞ్ ఇచెచ్ను. 

ఎసేత్రు 7:10 => కాగా హామాను మొరెద్కైకి సిదధ్ముచేసిన ఉరి కొయయ్మీద వారు అతనినే ఉరితీసిరి. 

అపుప్డు రాజు యొకక్ ఆగర్హము చలాల్రెను. 
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కీరత్నలు 9:15 => తాము తర్వివ్న గుంటలో జనములు మునిగిపోయిరి. తాము ఒడిడ్న వలలో వారి 

కాలు చికుక్బడియునన్ది. 

కీరత్నలు 9:16 => యెహోవా పర్తయ్క్షమాయెను, ఆయన తీరుప్ తీరిచ్యునాన్డు. దుషు ట్లు తాము 

చేసికొనినదానిలో చికిక్యునాన్రు(హిగాగ్యోన  సెలా.) 

మతత్యి 27:4 => నేను నిరపరాధ రకత్మును అపప్గించి పాపము చేసితినని చెపెప్ను. వారు దానితో 

మాకేమి? నీవే చూచుకొనుమని చెపప్గా 

మతత్యి 27:5 => అతడు ఆ వెండి నాణములు దేవాలయములో పారవేసి, పోయి ఉరిపెటుట్కొనెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 18:19 => ఇశార్యేలు రాజైన అహాబు రామోతిగ్లాదుమీదికి పోయి 

పడిపోవునటుల్ ఎవడు అతని పేర్రేపించునని యెహోవా అడుగగా, ఒకడు ఈ విధముగాను ఇంకొకడు ఆ 

విధముగాను పర్తుయ్తత్రమిచిచ్రి. 

ఎసేత్రు 7:9 => రాజుముందర నుండు షండులలో హరోబ్నా అనునొకడు ఏలినవాడా చితత్గించుము, 

రాజు మేలుకొరకు మాటలాడిన మొరెద్కైని ఉరితీయుటకు హామాను చేయించిన యేబది మూరల 

యెతుత్గల ఉరికొయయ్ హామాను ఇంటియొదద్ నాటబడి యునన్దనగా రాజు దానిమీద వాని 

ఉరితీయుడని ఆజఞ్ ఇచెచ్ను. 

సామెతలు 13:6 => యథారథ్వరత్నునికి నీతియే రక్షకము భకిత్హీనత పాపులను చెరిపివేయును. 

సామెతలు 13:23 => బీదలు సేదయ్పరచు కొర్తత్ భూమి విసాత్రముగా పండును అనాయ్యమువలన 

నశించువారు కలరు. 

సామెతలు 21:29 => భకిత్హీనుడు తన ముఖమును మాడుచ్కొనును యథారథ్వంతుడు తన 

పర్వరత్నను చకక్ పరచుకొనును. 

సామెతలు 29:6 => దుషు ట్ని మారగ్మున బోనులు ఉంచబడును నీతిమంతుడు సంతోషగానములు 

చేయును. 

హోషేయ 5:5 => ఇశార్యేలు యొకక్ అతిశయాసప్దము అతని మీద సాక్షయ్మిచుచ్ను. ఇశార్యేలు 

వారును ఎఫార్యిము వారును తమ దోషములో చికుక్పడి తొటిర్లుల్చునాన్రు; వారితోకూడ యూదా 

వారును తొటిర్లుల్చునాన్రు. 
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వచనము 9 

భకిత్హీనుడు తన నోటి మాటచేత తన పొరుగువారికి నాశనము తెపిప్ంచును తెలివిచేత నీతిమంతులు 

తపిప్ంచుకొందురు. 

ఆదికాండము 30:33 => ఇకమీదట నాకు రావలసిన జీతమునుగూరిచ్ నీవు చూడ వచిచ్నపుప్డు నా 

నాయ్యపర్వరత్నయే నాకు సాక్షయ్మగును; మేకలలో పొడలైనను మచచ్లైనను లేనివనిన్యు, 

గొఱఱ్పిలల్లలో నలుపు లేనివనిన్యు నాయొదద్నునన్యెడల నేను దొంగిలితినని చెపప్వచుచ్ననెను. 

ఆదికాండము 31:37 => నీవు నా సమసత్ సామగిర్ తడివి చూచిన తరువాత నీ యింటి 

వసుత్వులనిన్టిలో ఏది దొరికెను? నావారి యెదుటను నీవారి యెదుటను అది యిటుల్ తెచిచ్పెటుట్ము; 

వారు మన ఉభయుల మధయ్ తీరుప్ తీరుచ్దురు. 

1 సమూయేలు 12:3 => ఇదిగో నేనునాన్ను, నేనెవని యెదుద్నైన తీసికొంటినా? ఎవని గారద్భమునైన 

పటుట్కొంటినా? ఎవనికైన అనాయ్యము చేసితినా? ఎవనినైన బాధపెటిట్తినా? నాయ్యము నాకు 

అగపడకుండ ఎవనియొదద్నైన లంచము పుచుచ్కొంటినా? ఆలాగు చేసినయెడల యెహోవా సనిన్ధిని 

ఆయన అభిషేకము చేయించినవాని యెదుటను వాడు నా మీద సాక్షయ్ము పలుకవలెను, అపుప్డు నేను 

మీ యెదుట దానిని మరల నితుత్ననెను. 

1 సమూయేలు 12:4 => నీవు మాకు ఏ అనాయ్యమైనను ఏ బాధనైనను చేయలేదు; ఏ మనుషుయ్ని 

యొదద్గాని నీవు దేనినైనను తీసికొనలేదని వారు చెపప్గా 

సామెతలు 5:22 => దుషు ట్ని దోషములు వానిని చికుక్లబెటుట్ను వాడు తన పాపపాశములవలన 

బంధింపబడును. 

1 రాజులు 2:32 => నేరు కుమారుడును ఇశార్యేలు వారి సమూహాధిపతియునైన అబేన్రును, 

యెతెరు కుమారుడును యూదావారి సేనాధిపతియునైన అమాశాయును అను తనకంటె నీతిపరులును 

యోగుయ్లునగు ఈ ఇదద్రు మనుషుయ్లమీద పడి యోవాబు నా తండిర్యైన దావీదు ఎరుగకుండ కతిత్చేత 

వారిని చంపివేసెను గనుక అతడు ధారపోసిన రకత్ము యెహోవా అతని తలమీదికే రపిప్ంచును. 
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1 రాజులు 2:33 => మరియు వీరు పార్ణదోషమునకు యోవాబును అతని సంతతివారును 

సదాకాలము ఉతత్రవాదులు గాని, దావీదునకును అతని సంతతికిని అతని కుటుంబికులకును అతని 

సింహాసనమునకును సమాధానము యెహోవావలన ఎనన్టెనన్టికిని కలిగియుండును. 

1 రాజులు 2:44 => నీవు మా తండిర్యైన దావీదునకు చేసినటుట్ నీ హృదయములో మెదులుచునన్ 

కీడంతయు నీకు తెలియును. నీవు చేసిన కీడు యెహోవా నీ తలమీదికే రపిప్ంచును. 

కీరత్నలు 7:16 => వాడు తలంచిన చేటు వాని నెతిత్మీదికే వచుచ్ను వాడు యోచించిన బలాతాక్రము 

వాని నడినెతిత్మీదనే పడును. 

పర్సంగి 10:8 => గొయియ్ తర్వువ్వాడు దానిలో పడును; కంచె కొటుట్వానిని పాము కరుచును. 

ఎసేత్రు 7:9 => రాజుముందర నుండు షండులలో హరోబ్నా అనునొకడు ఏలినవాడా చితత్గించుము, 

రాజు మేలుకొరకు మాటలాడిన మొరెద్కైని ఉరితీయుటకు హామాను చేయించిన యేబది మూరల 

యెతుత్గల ఉరికొయయ్ హామాను ఇంటియొదద్ నాటబడి యునన్దనగా రాజు దానిమీద వాని 

ఉరితీయుడని ఆజఞ్ ఇచెచ్ను. 

కీరత్నలు 59:12 => వారి పెదవుల మాటలనుబటిట్యు వారి నోటి పాపమునుబటిట్యు వారు పలుకు 

శాపములనుబటిట్యు అబదధ్ములనుబటిట్యు వారు తమ గరవ్ములో చికుక్బడుదురుగాక.  

సామెతలు 6:12 => కుటిలమైన మాటలు పలుకువాడు పనికిమాలినవాడును దుషు ట్డునైయునాన్డు 

సామెతలు 13:6 => యథారథ్వరత్నునికి నీతియే రక్షకము భకిత్హీనత పాపులను చెరిపివేయును. 

సామెతలు 13:23 => బీదలు సేదయ్పరచు కొర్తత్ భూమి విసాత్రముగా పండును అనాయ్యమువలన 

నశించువారు కలరు. 

సామెతలు 29:6 => దుషు ట్ని మారగ్మున బోనులు ఉంచబడును నీతిమంతుడు సంతోషగానములు 

చేయును. 

వచనము 10 

నీతిమంతులు వరిథ్లుల్ట పటట్ణమునకు సంతోషకరము భకిత్హీనులు నశించునపుప్డు ఉతాస్హధవ్ని 

పుటుట్ను. 
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సామెతలు 10:28 => నీతిమంతుల ఆశ సంతోషము పుటిట్ంచును. భకిత్హీనుల ఆశ 

భంగమైపోవును. 

సామెతలు 14:32 => అపాయము రాగా భకిత్హీనుడు నశించును మరణకాలమందు నీతిమంతునికి 

ఆశర్యము కలదు. 

నిరగ్మకాండము 15:9 => తరిమెదను కలిసికొనియెదను దోపుడుసొముమ్ పంచుకొనియెదను 

వాటివలన నా ఆశ తీరుచ్కొనియెదను నా కతిత్ దూసెదను నా చెయియ్ వారిని నాశనము చేయునని 

శతుర్వనుకొనెను. 

నిరగ్మకాండము 15:10 => నీవు నీ గాలిని విసరజేసితివి సముదర్ము వారిని కపెప్ను వారు మహా 

అగాధమైన నీళల్లో సీసమువలె మునిగిరి. 

యోబు 8:13 => దేవుని మరచువారందరి గతి అటే ల్ ఉండును భకిత్హీనుని ఆశ నిరరథ్కమగును అతని 

ఆశ భంగమగును. 

యోబు 8:14 => అతడు ఆశర్యించునది సాలెపురుగు పటే ట్.  

యోబు 11:20 => దుషు ట్ల కనుచూపు కీష్ణించిపోవును వారికి ఆశర్యమేమియు ఉండదు పార్ణము 

ఎపుప్డు విడిచెదమా అని వారు ఎదురుచూచుచుందురు. 

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

నాడే నశించును. 

యెహెజేక్లు 28:9 => నేను దేవుడనని నినున్ చంపువానియెదుట నీవు చెపుప్దువా? నినున్ 

చంపువానిచేతిలో నీవు మానవుడవే కాని దేవుడవు కావు గదా. 

లూకా 12:19 => నా పార్ణముతో పార్ణమా, అనేక సంవతస్రములకు, విసాత్రమైన ఆసిత్ నీకు 

స మ కూ రచ్ బ డి యు నన్ ది ; సు ఖిం చు ము , తి ను ము , తార్ గు ము , సం తో షిం చు మ ని 

చెపుప్కొందుననుకొనెను. 

లూకా 12:20 => అయితే దేవుడు వెఱి ఱ్వాడా, యీ రాతిర్ నీ పార్ణము నడుగుచునాన్రు; నీవు 

సిదధ్పరచినవి ఎవనివగునని ఆతనితో చెపెప్ను. 
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కీరత్నలు 112:10 => భకిత్హీనులు దాని చూచి చింతపడుదురు వారు పండుల్ కొరుకుచు 

కీష్ణించిపోవుదురు భకిత్హీనుల ఆశ భంగమైపోవును.  

సామెతలు 11:23 => నీతిమంతుల కోరిక ఉతత్మమైనది భకిత్హీనుల ఆశ అహంకారయుకత్మైనది. 

యోహాను 8:21 => మరియొకపుప్డు ఆయన నేను వెళి ల్పోవుచునాన్ను; మీరు ననున్ వెదకుదురు గాని 

మీ పాపములోనే యుండి చనిపోవుదురు; నేను వెళుల్చోటికి మీరు రాలేరని వారితో చెపెప్ను. 

వచనము 11 

యథారథ్వంతుల దీవెనవలన పటట్ణమునకు కీరిత్ కలుగును భకిత్హీనుల మాటలు దానిని బోరల్దోర్యును. 

సామెతలు 21:18 => నీతిమంతునికొరకు భకిత్హీనులు పార్యశిచ్తత్మగుదురు యథారథ్వంతులకు 

పర్తిగా విశావ్సఘాతకులు కూలుదురు 

ఎసేత్రు 7:9 => రాజుముందర నుండు షండులలో హరోబ్నా అనునొకడు ఏలినవాడా చితత్గించుము, 

రాజు మేలుకొరకు మాటలాడిన మొరెద్కైని ఉరితీయుటకు హామాను చేయించిన యేబది మూరల 

యెతుత్గల ఉరికొయయ్ హామాను ఇంటియొదద్ నాటబడి యునన్దనగా రాజు దానిమీద వాని 

ఉరితీయుడని ఆజఞ్ ఇచెచ్ను. 

ఎసేత్రు 7:10 => కాగా హామాను మొరెద్కైకి సిదధ్ముచేసిన ఉరి కొయయ్మీద వారు అతనినే ఉరితీసిరి. 

అపుప్డు రాజు యొకక్ ఆగర్హము చలాల్రెను. 

యెషయా 43:3 => యెహోవానగు నేను నీకు దేవుడను, ఇశార్యేలు పరిశుదధ్ దేవుడనైన నేనే నినున్ 

రకిష్ంచువాడను నీపార్ణరక్షణ కర్యముగా ఐగుపుత్ను ఇచిచ్యునాన్ను నీకు బదులుగా కూషును సెబాను 

ఇచిచ్యునాన్ను.  

యెషయా 43:4 => నీవు నా దృషిట్కి పిర్యుడవైనందున ఘనుడవైతివి నేను నినున్ పేర్మించుచునాన్ను 

గనుక నీకు పర్తిగా మనుషుయ్లను అపప్గించుచునాన్ను నీ పార్ణమునకు పర్తిగా జనములను 

అపప్గించుచునాన్ను. 
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దానియేలు 6:23 => రాజు ఇందునుగూరిచ్ యతి సంతోషభరితుడై దానియేలును గుహలోనుండి పైకి 

తీయుడని ఆజఞ్ ఇయయ్గా బంటౌర్తులు దానియేలును బయటికి తీసిరి. అతడు తన దేవునియందు 

భకిత్గలవాడైనందున అతనికి ఏ హానియు కలుగలేదు. 

దానియేలు 6:24 => రాజు ఆజఞ్ ఇయయ్గా దానియేలుమీద నింద మోపిన ఆ మనుషుయ్లను వారు 

తోడుకొనివచిచ్ సింహముల గుహలో పడదోర్సిరి, వారిని వారి కుమారులను వారి భారయ్లను 

పడదోర్సిరి. వారా గుహ అడుగునకు రాకమునుపే సింహముల పాలైరి, సింహములు వారి 

యెముకలను సహితము పగులగొరికి పొడిచేసెను.  

యోబు 2:3 => అందుకు యెహోవా నీవు నా సేవకుడైన యోబు సంగతి ఆలోచించితివా? అతడు 

యథారథ్వరత్నుడును నాయ్యవంతుడునై దేవునియందు భయభకుత్లు కలిగి చెడుతనము 

విసరిజ్ంచినవాడు, భూమిమీద అతనివంటి వాడెవడును లేడు. నిషాక్రణముగా అతనిని 

పాడుచేయుటకు నీవు ననున్ పేర్రేపించినను అతడు ఇంకను తన యథారథ్తను వదలక నిలకడగా 

నునాన్డనగా 

కీరత్నలు 141:10 => నేను తపిప్ంచుకొని పోవుచుండగా భకిత్హీనులు తమ వలలలో చికుక్కొందురు 

గాక. 

సామెతలు 12:13 => పెదవులవలని దోషము అపాయకరమైన ఉరి నీతిమంతుడు ఆపదను 

తపిప్ంచుకొనును. 

యెషయా 51:23 => నినున్ బాధపరచువారి చేతిలో దాని పెటెట్దను మేము దాటిపోవునటుల్ కిర్ందికి 

వంగి సాగిలపడుమని వారు నీతో చెపప్గా నీవు నీ వీపును దాటువారికి దారిగాచేసి నేలకు దానిని 

వంచితివి గదా వారికే ఆ పాతర్ను తార్గనిచెచ్దను.  

దానియేలు 3:22 => రాజాజఞ్ తీవర్మైనందునను గుండము మికిక్లి వేడిమిగలదైనందునను షదర్కు, 

మేషాకు, అబేదెన్గోలను విసిరివేసిన ఆ మనుషుయ్లు అగిన్జావ్లలచేత కాలచ్బడి చనిపోయిరి. 

వచనము 12 

తన పొరుగువానిని తృణీకరించువాడు బుదిధ్లేనివాడు. వివేకియైనవాడు మౌనముగా నుండును. 
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1 రాజులు 13:18 => అందుకతడు నేనును నీవంటి పర్వకత్నే; మరియు దేవదూత యొకడు 

యెహోవాచేత సెలవుపొంది అనన్పానములు పుచుచ్కొనుటకై అతని నీ యింటికి తోడుకొనిరమమ్ని 

నాతో చెపెప్నని అతనితో అబదధ్మాడగా 

1 రాజులు 13:19 => అతడు తిరిగి అతనితోకూడ మరలిపోయి అతని యింట అనన్పానములు 

పుచుచ్కొనెను. 

1 రాజులు 13:20 => వారు భోజనము చేయుచుండగా అతనిని వెనుకకు తోడుకొని వచిచ్న ఆ 

పర్వకత్కు యెహోవా వాకుక్ పర్తయ్క్షమాయెను. 

1 రాజులు 13:21 => అంతట అతడు యూదాదేశములోనుండి వచిచ్న దైవజనుని పిలిచి యెహోవా 

ఈలాగున ఆజఞ్ ఇచుచ్చునాన్డు నీ దేవుడైన యెహోవా నీకు ఆజాఞ్పించినదానిని గైకొనక 

1 రాజులు 13:22 => ఆయన సెలవిచిచ్న నోటి మాట మీద తిరుగబడి నీవు వెనుకకు వచిచ్, నీవు 

అచచ్ట అనన్ పానములు పుచుచ్కొనవలదని ఆయన సెలవిచిచ్న సథ్లమున భోజనము చేసియునాన్వు 

గనుక, నీ కళేబరము నీ పితరుల సమాధిలోనికి రాకపోవునని యెలుగెతిత్ చెపెప్ను. 

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

యుదధ్ము చేయుటకు రామోతిగ్లాదుమీదికి పోదునా పోకుందునా అని వారినడిగెను. అందుకు 

యెహోవా దానిని రాజైన నీచేతికి అపప్గించును గనుక 

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

పేర్రేపించునని యెహోవా సెలవియయ్గా, ఒకడు ఈ విధముగాను మరియొకడు ఆ విధముగాను 

యోచన చెపుప్చుండిరి. 

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

అతనిని పేర్రేపించెదననగా యెహోవా ఏ పర్కారము నీవతని పేర్రేపించుదువని అతని నడిగెను. 

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

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

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

ఉంచియునాన్డు. 

యోబు 8:13 => దేవుని మరచువారందరి గతి అటే ల్ ఉండును భకిత్హీనుని ఆశ నిరరథ్కమగును అతని 

ఆశ భంగమగును. 

యోబు 34:30 => భకిత్హీనులు రాజయ్పరిపాలన చేయకుండునటుల్ వారు పర్జలను 

చికిక్ంచుకొనకుండునటుల్ బలవంతులను ఆయన నిరూమ్లము చేయుచునాన్డు  

కీరత్నలు 55:12 => ననున్ దూషించువాడు శతుర్వు కాడు శతుర్వైనయెడల నేను దాని 

సహింపవచుచ్ను నామీద మిటిట్పడువాడు నాయందు పగపటిట్నవాడు కాడు అటిట్వాడైతే నేను 

దాగియుండవచుచ్ను. 

కీరత్నలు 55:20 => తమతో సమాధానముగా నునన్వారికి వారు బలాతాక్రము చేయుదురు తాము 

చేసిన నిబంధన నతికర్మింతురు.  

కీరత్నలు 55:21 => వారి నోటి మాటలు వెనన్వలె మృదువుగా నునన్వి అయితే వారి హృదయములో 

కలహమునన్ది. వారి మాటలు చమురుకంటె నునుపైనవి అయితే అవి వరదీసిన కతుత్లే.  

మతత్యి 7:15 => అబదధ్ పర్వకత్లనుగూరిచ్ జాగర్తత్పడుడి. వారు గొఱఱ్ల చరమ్ములు వేసికొని 

మీయొదద్కు వతుత్రు కాని లోపల వారు కూర్రమైన తోడేళుల్. 

మతత్యి 15:5 => మీరైతే ఒకడు తన తండిర్నైనను తలిల్నైనను చూచి నావలన నీకేది 

పర్యోజనమగునో అది దేవారిప్తమని చెపిప్నయెడల అతడు తన తండిర్నైనను తలిల్నైనను 

ఘనపరచనకక్రలేదని చెపుప్చునాన్రు. 

మతత్యి 15:6 => మీరు మీ పారంపరాయ్చారము నిమితత్మై దేవుని వాకయ్మును నిరరథ్కము 

చేయుచునాన్రు. 

మతత్యి 15:7 => వేషధారులారా  

మతత్యి 15:8 => ఈ పర్జలు తమ పెదవులతో ననున్ ఘనపరచుదురు గాని వారి హృదయము నాకు 

దూరముగా ఉనన్ది;  
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మతత్యి 15:9 => మనుషుయ్లు కలిప్ంచిన పదధ్తులు దైవోపదేశములని బోధించుచు వారు ననున్ 

వయ్రథ్ముగా ఆరాధించుచునాన్రు అని యెషయా మిముమ్నుగూరిచ్ పర్వచించిన మాట సరియే అని 

వారితో చెపిప్ 

మతత్యి 15:10 => జనసమూహములను పిలిచి మీరు విని గర్హించుడి; 

మతత్యి 15:11 => నోటపడునది మనుషుయ్ని అపవితర్పరచదు గాని నోటనుండి వచుచ్నదియే 

మనుషుయ్ని అపవితర్పరచునని వారితో చెపెప్ను. 

మతత్యి 15:12 => అంతట ఆయన శిషుయ్లు వచిచ్ పరిసయుయ్లు ఆ మాట విని అభయ్ంతరపడిరని 

నీకు తెలియునా అని ఆయనను అడుగగా 

మతత్యి 15:13 => ఆయన పరలోకమందునన్ నా తండిర్ నాటని పర్తి మొకక్యు పెలల్గింపబడును. 

మతత్యి 15:14 => వారి జోలికి పోకుడి; వారు గుర్డిడ్వారైయుండి గుర్డిడ్వారికి తోర్వ చూపువారు. 

గుర్డిడ్వాడు గుర్డిడ్వానికి తోర్వ చూపినయెడల వారిదద్రు గుంటలో పడుదురు గదా అనెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 20:30 => మరియు శిషుయ్లను తమవెంట ఈడుచ్కొని పోవలెనని వంకర 

మాటలు పలుకు మనుషుయ్లు మీలోనే బయలుదేరుదురు. 

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

ధరించుకొనువారైయుండి, దొంగ అపొసత్లులును మోసగాండర్గు పనివారునై యునాన్రు. 

2 కొరిందీయులకు 11:14 => ఇది ఆశచ్రయ్ము కాదు; సాతాను తానే వెలుగుదూత వేషము 

ధరించుకొనుచునాన్డు  

2 కొరిందీయులకు 11:15 => గనుక వాని పరిచారకులును నీతి పరిచారకుల వేషము 

ధరించుకొనుట గొపప్ సంగతికాదు. వారి కిర్యల చొపుప్న వారికంతము కలుగును. 

2 దెసస్లోనీకయులకు 2:8 => అపుప్డా ధరమ్విరోధి బయలుపరచబడును. పర్భువైన యేసు తన నోటి 

యూపిరిచేత వానిని సంహరించి తన ఆగమన పర్కాశముచేత నాశనము చేయును. 

2 దెసస్లోనీకయులకు 2:9 => నశించుచునన్వారు తాము రకిష్ంపబడుటకై సతయ్విషయమైన పేర్మను 

అవలంబింపకపోయిరి గనుక, వారి రాక అబదధ్ విషయమైన సమసత్ బలముతోను, నానావిధములైన 

సూచక కిర్యలతోను, మహతాక్రయ్ములతోను 
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2 దెసస్లోనీకయులకు 2:10 => దురీన్తిని పుటిట్ంచు సమసత్ మోసముతోను, నశించుచునన్ వారిలో 

సాతాను కనుపరచు బలమును అనుసరించి యుండును 

1 తిమోతి 4:1 => అయితే కడవరి దినములలో కొందరు అబదిధ్కుల వేషధారణవలన మోసపరచు 

ఆతమ్ల యందును 

1 తిమోతి 4:2 => దయయ్ముల బోధ యందును లక్షయ్ముంచి, విశావ్స భర్షు ట్లగుదురని ఆతమ్ తేటగా 

చెపుప్చునాన్డు. 

1 తిమోతి 4:3 => ఆ అబదిధ్కులు, వాత వేయబడిన మనసాస్కిష్ గలవారై, వివాహము నిషేధించుచు, 

సతయ్విషయమై అనుభవజాఞ్నము గల విశావ్సులు కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచి పుచుచ్కొను నిమితత్ము 

దేవుడు సృజించిన ఆహారవసుత్వులను కొనిన్టిని తినుట మానవలెనని చెపుప్చుందురు. 

2 పేతురు 2:1 => మరియు అబదధ్ పర్వకత్లు పర్జలలో ఉండిరి. అటువలెనే మీలోను అబదద్ 

బోధకులుందురు; వీరు తముమ్ను కొనిన పర్భువును కూడ విసరిజ్ంచుచు, తమకు తామే శీఘర్ముగా 

నాశనము కలుగజేసికొనుచు, నాశనకరమగు భినాన్భిపార్యములను రహసయ్ముగా బోధించుదురు. 

2 పేతురు 2:2 => మరియు అనేకులు వారి పోకిరి చేషట్లను అనుసరించి నడుతురు; వీరినిబటిట్ 

సతయ్మారగ్ము దూషింపబడును. 

2 పేతురు 2:3 => వారు అధిక లోభులై, కలప్నా వాకయ్ములు చెపుప్చు, మీవలన లాభము 

సంపాదించుకొందురు; వారికి పూరవ్మునుండి విధింపబడిన తీరుప్ ఆలసయ్ము చేయదు, వారి 

నాశనము కునికి నిదర్పోదు. 

సామెతలు 2:10 => జాఞ్నము నీ హృదయమున జొచుచ్ను తెలివి నీకు మనోహరముగా నుండును 

సామెతలు 2:11 => బుదిధ్ నినున్ కాపాడును వివేచన నీకు కావలి కాయును. 

సామెతలు 2:12 => అది దుషు ట్ల మారగ్ము నుండియు మూరఖ్ముగా మాటలాడువారి చేతిలో 

నుండియు నినున్ రకిష్ంచును. 

సామెతలు 2:13 => అటిట్వారు చీకటి తోర్వలలో నడువవలెనని యథారథ్ మారగ్ములను 

విడిచిపెటెట్దరు 

సామెతలు 2:14 => కీడుచేయ సంతోషించుదురు అతిమూరు ఖ్ల పర్వరత్నయందు ఉలల్సించుదురు. 
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సామెతలు 2:15 => వారు నడుచుకొను తోర్వలు వంకరవి వారు కుటిలవరత్నులు 

సామెతలు 2:16 => మరియు అది జారసతరీనుండి మృదువుగా మాటలాడు పరసతరీనుండి నినున్ 

రకిష్ంచును. 

సామెతలు 4:5 => జాఞ్నము సంపాదించుకొనుము బుదిధ్ సంపాదించుకొనుము నా నోటి మాటలను 

మరువకుము. వాటినుండి తొలగిపోకుము. 

సామెతలు 4:6 => జాఞ్నమును విడువక యుండినయెడల అది నినున్ కాపాడును దాని 

పేర్మించినయెడల అది నినున్ రకిష్ంచును. 

సామెతలు 6:23 => ఆజఞ్ దీపముగాను ఉపదేశము వెలుగుగాను ఉండును. శికాష్రథ్మైన గదిద్ంపులు 

జీవమారగ్ములు. 

సామెతలు 6:24 => చెడు సతరీయొదద్కు పోకుండను పర సతరీ పలుకు ఇచచ్కపు మాటలకు 

లోబడకుండను అవి నినున్ కాపాడును. 

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

చూచునపుప్డు చదువువాడు గర్హించుగాక యూదయలో ఉండువారు కొండలకు పారిపోవలెను; 

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

ఏరప్రచబడినవారిని మోసపుచుచ్టకై సూచక కిర్యలను మహతాక్రయ్ములను అగపరచెదరు. 

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

చెపిప్యునాన్ను. 

ఎఫెసీయులకు 4:13 => పరిశుదుధ్లు సంపూరుణ్లగునటుల్ కీర్సుత్ శరీరము కేష్మాభివృదిధ్ చెందుటకును, 

పరిచరయ్ ధరమ్ము జరుగుటకును, ఆయన కొందరిని అపొసత్లులనుగాను, కొందరిని పర్వకత్లనుగాను, 

కొందరిని సువారిత్కులనుగాను, కొందరిని కాపరులనుగాను ఉపదేశకులనుగాను నియమించెను. 

ఎఫెసీయులకు 4:14 => అందువలన మనమికమీదట పసిపిలల్లమై యుండి, మనుషుయ్ల 

మాయోపాయములచేత వంచనతోను , తపుప్మారగ్మునకు లాగు కుయుకిత్తోను , గాలికి 

కొటుట్కొనిపోవునటుల్, కలిప్ంపబడిన పర్తి ఉపదేశమునకు ఇటు అటు కొటుట్కొనిపోవుచు అలలచేత 

ఎగురగొటట్బడినవారమైనటుల్ండక 
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2 పేతురు 3:16 => వీటినిగూరిచ్ తన పతిర్కలనిన్టిలోను బోధించుచునాన్డు; అయితే వాటిలో 

కొనిన్సంగతులు గర్హించుటకు కషట్మైనవి. వీటిని విదాయ్విహీనులును, అసిథ్రులైనవారును, తకిక్న 

లేఖనములను అపారథ్ము చేసినటుల్, తమ సవ్కీయ నాశనమునకు అపారథ్ము చేయుదురు. 

2 పేతురు 3:17 => పిర్యులారా, మీరు ఈ సంగతులు ముందుగా తెలిసికొనియునాన్రు గనుక 

మీరు నీతివిరోధుల తపుప్బోధవలన తొలగింపబడి, మీకు కలిగిన సిథ్రమనసుస్ను విడిచి పడిపోకుండ 

కాచుకొనియుండుడి. 

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

జాఞ్నమందును అభివృదిధ్ పొందుడి. ఆయనకు ఇపుప్డును యుగాంతదినము వరకును మహిమ 

కలుగును గాక. ఆమేన . 

1 యోహాను 2:21 => మీరు సతయ్మెరుగనివారైనందున నేను వార్యలేదు గాని, మీరు దానిని 

ఎరిగియునన్ందునను, ఏ అబదధ్మును సతయ్సంబంధమైనది కాదని యెరిగియునన్ందునను మీకు 

వార్యుచునాన్ను.  

1 యోహాను 2:27 => అయితే ఆయనవలన మీరు పొందిన అభిషేకము మీలో నిలుచుచునన్ది 

గనుక ఎవడును మీకు బోధింపనకక్రలేదు; ఆయన ఇచిచ్న అభిషేకము సతయ్మే గాని అబదధ్ము కాదు; 

అది అనిన్టినిగూరిచ్ మీకు భోదించుచునన్ పర్కారముగాను, ఆయన మీకు భోదించిన పర్కారముగాను, 

ఆయనలో మీరు నిలుచుచునాన్రు (నిలిచియుండుడి). 

1 సమూయేలు 14:24 => నేను నా శతుర్వులమీద పగ తీరుచ్కొనక మునుపు, సాయంతర్ము 

కాకమునుపు భోజనము చేయువాడు శపింపబడును అని సౌలు జనులచేత పర్మాణము చేయించెను, 

అందువలన జనులు ఏమియు తినకుండిరి. 

2 సమూయేలు 15:6 => తీరుప్నొందుటకై రాజునొదద్కు వచిచ్న ఇశార్యేలీయులకందరికి అబాష్లోము 

ఈ పర్కారము చేసి ఇశార్యేలీయులనందరిని తనతటుట్ తిర్పుప్కొనెను.  

నెహెమాయ్ 6:10 => అటుతరువాత మెహేతబేలునకు పుటిట్న దెలాయాయ్ కుమారుడైన షెమయా 

యొకక్ యింటికి వచిచ్తిని. అతడు బయటికి రాకుండ నిరభ్ందింపబడెను. అతడు రాతిర్కాలమందు 
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నినున్ చంపుటకు వారు వచెచ్దరు గనుక, దేవుని మందిర గరాభ్లయము లోపలికి మనముపోయి 

తలుపులు వేసికొనెదము రండని చెపప్గా 

కీరత్నలు 120:4 => తంగేడు నిపుప్లతో కూడిన బాణములను బలాఢుయ్ల వాడిగల బాణములను 

నీమీద వేయును 

లూకా 13:15 => అందుకు పర్భువు వేషధారులారా, మీలో పర్తివాడును విశార్ంతిదినమున తన 

యెదుద్నైనను గాడిదనైనను గాడియొదద్నుండి విపిప్, తోలుకొనిపోయి, నీళుల్ పెటుట్ను గదా. 

వచనము 13 

కొండెగాడై తిరుగులాడువాడు పరుల గుటుట్ బయటపెటుట్ను నమమ్కమైన సవ్భావము గలవాడు సంగతి 

దాచును. 

సామెతలు 28:12 => నీతిమంతులకు జయము కలుగుట మహాఘనతకు కారణము దుషు ట్లు 

గొపప్వారగునపుప్డు జనులు దాగియుందురు. 

సామెతలు 28:28 => దుషు ట్లు గొపప్వారగునపుప్డు జనులు దాగుకొందురు వారు నశించునపుప్డు 

నీతిమంతులు ఎకుక్వగుదురు. 

ఎసేత్రు 8:15 => అపుప్డు మొరెద్కై ఊదావరణ్మును తెలుపువరణ్మును గల రాజవసత్రమును బంగారపు 

పెదద్కిరీటమును అవిసెనారతో చేయబడిన ధూమర్వరణ్ముగల వసత్రములను ధరించుకొనినవాడై రాజు 

సముఖమునుండి బయలుదేరెను; అందునిమితత్ము షూషను పటట్ణము ఆనందించి సంతోషమొందెను. 

ఎసేత్రు 8:16 => మరియు యూదులకు కేష్మమును ఆనందమును సంతుషిట్యు ఘనతయు కలిగెను. 

నిరగ్మకాండము 15:21 => మిరాయ్ము వారితో కలిసి యిటుల్ పలల్వి యెతిత్ పాడెను యెహోవాను 

గానము చేయుడి ఆయన మిగుల అతిశయించి జయించెను గుఱఱ్మును దాని రౌతును సముదర్ములో 

ఆయన పడదోర్సెను. 

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

పేర్మించువారు బలముతో ఉదయించు సూరుయ్నివలె నుందురు అని పాడిరి. తరువాత దేశము 

నలువది సంవతస్రములు నిమమ్ళముగా నుండెను.  
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యోబు 27:23 => మనుషుయ్లు వారిని చూచి చపప్టుల్ కొటుట్దురు వారి సథ్లములోనుండి వారిని 

చీకొటిట్ తోలివేయుదురు. 

కీరత్నలు 58:10 => పర్తిదండన కలుగగా నీతిమంతులు చూచి సంతోషించుదురు భకిత్హీనుల 

రకత్ములో వారు తమ పాదములను కడుగుకొందురు. 

కీరత్నలు 58:11 => కావున నిశచ్యముగా నీతిమంతులకు ఫలము కలుగుననియు నిశచ్యముగా 

నాయ్యము తీరుచ్ దేవుడు లోకములో నునాన్డనియు మనుషుయ్లు ఒపుప్కొందురు. 

పర్కటన 19:1 => అటుతరువాత బహు జనుల శబద్మువంటి గొపప్ సవ్రము పరలోకమందు 

ఈలాగు చెపప్గా వింటిని పర్భువును సుత్తించుడి, రక్షణ మహిమ పర్భావములు మన దేవునికే చెలుల్ను; 

పర్కటన 19:2 => ఆయన తీరుప్లు సతయ్ములును నాయ్యములునై యునన్వి; తన వయ్భిచారముతో 

భూలోకమును చెరిపిన గొపప్ వేశయ్కు ఆయన తీరుప్ తీరిచ్ తన దాసుల రకత్మునుబటిట్ దానికి 

పర్తిదండన చేసెను; మరి రెండవసారి వారు పర్భువును సుత్తించుడి అనిరి. 

పర్కటన 19:3 => ఆ పటట్ణపు పొగ యుగయుగములు పైకి లేచుచునన్ది. 

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

పర్భువును సుత్తించుడి అని చెపుప్చు సింహాసనాసీనుడగు దేవునికి నమసాక్రము చేసిరి. 

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

గొపప్వారేమి మీరందరు ఆయనను సుత్ తించుడి అని చెపుప్చునన్  యొక సవ్ రము 

సింహాసనమునొదద్నుండి వచెచ్ను. 

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

బలమైన ఉరుముల శబద్మును పోలిన యొక సవ్రము సరావ్ధికారియు పర్భువునగు మన దేవుడు 

ఏలుచునాన్డు 

పర్కటన 19:7 => ఆయనను సుత్తించుడి, గొఱఱ్పిలల్ వివాహోతస్వ సమయము వచిచ్నది, ఆయన 

భారయ్ తనున్తాను సిదధ్పరచుకొనియునన్ది; గనుక మనము సంతోషపడి ఉతస్హించి ఆయనను 

మహిమపరచెదమని చెపప్గా వింటిని. 
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2 రాజులు 11:20 => మరియు వారు రాజనగరు దగగ్ర అతలాయ్ను ఖడగ్ముచేత చంపిన తరువాత 

దేశపు జనులందరును సంతోషించిరి, పటట్ణమును నిమమ్ళముగా ఉండెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 12:40 => ఇశార్యేలీయులకు సంతోషము కలిగియుండెను గనుక 

ఇశాశ్ఖారు జెబూలూను నఫాత్లి అనువారి పొలిమేరలవరకు వారికి సమీపమైనవారు గాడిదలమీదను 

ఒంటెలమీదను కంచరగాడిదల మీదను ఎదుద్ల మీదను ఆహారవసుత్వులైన పిండివంటకములను 

అంజూరపు అడలను ఎండిన దార్క్షపండల్ గెలలను దార్కాష్రసమును నూనెను గొఱఱ్లను పశువులను 

విసాత్రముగా తీసికొనివచిచ్రి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 23:13 => పర్వేశసథ్లము దగగ్రనునన్ అతనికి ఏరాప్టైన సత్ంభమునొదద్ రాజు 

నిలువబడి యుండుటయు, అధిపతులును బూరలు ఊదువారును రాజునొదద్ నుండుటయు, దేశపు 

జనులందరును సంతోషించుచు బూరలతో నాదములు చేయుచుండుటయు, గాయకులును 

వాదయ్ములతో సుత్తిపాటలు పాడుచుండుటయు చూచి వసత్రములు చింపుకొని దోర్హము దోర్హమని 

అరచెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 23:21 => దేశజనులందరు సంతోషించిరి. వారు అతలాయ్ను చంపిన 

తరువాత పటట్ణము నెమమ్దిగా ఉండెను. 

యోబు 22:19 => మన విరోధులు నిశచ్యముగా నిరూమ్లమైరనియు వారి సంపదను అగిన్ 

కాలిచ్వేసెననియు పలుకుచు 

సామెతలు 29:2 => నీతిమంతులు పర్బలినపుప్డు పర్జలు సంతోషింతురు దుషు ట్డు ఏలునపుప్డు 

పర్జలు నిటూ ట్రుప్లు విడుతురు. 

యెషయా 14:7 => భూలోకమంతయు నిమమ్ళించి విశర్మించుచునన్ది జనములు పాడసాగుదురు. 

నీవు పండుకొనినపప్టినుండి నరుకువాడెవడును మా మీదికి రాలేదని 

యిరిమ్యా 51:48 => దానిని పాడుచేయువారు ఉతత్రదికుక్నుండి దానియొదద్కు వచుచ్చునాన్రని 

ఆకాశమును భూమియు వాటిలోని సమసత్మును బబులోను గతినిగూరిచ్ సంతోషించును ఇదే 

యెహోవా వాకుక్  
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పర్కటన 18:20 => పరలోకమా, పరిశుదుధ్లారా, అపొసత్లులారా, పర్వకత్లారా, దానిగూరిచ్ 

ఆనందించుడి, ఏలయనగా దానిచేత మీకు కలిగిన తీరుప్కు పర్తిగా దేవుడు ఆ పటట్ణమునకు తీరుప్ 

తీరిచ్యునాన్డు. 

వచనము 14 

నాయకులు లేని జనులు చెడిపోవుదురు ఆలోచనకరత్లు అనేకులుండుట రక్షణకరము. 

సామెతలు 14:34 => నీతి జనములు ఘనతకెకుక్టకు కారణము పాపము పర్జలకు అవమానము 

తెచుచ్ను. 

సామెతలు 29:8 => అపహాసకులు పటట్ణము తలల్డిలల్జేయుదురు జాఞ్నులు కోపము చలాల్రెచ్దరు. 

ఆదికాండము 41:38 => అతడు తన సేవకులను చూచి ఇతనివలె దేవుని ఆతమ్గల మనుషుయ్ని 

కనుగొనగలమా అని యనెను. 

ఆదికాండము 41:39 => మరియు ఫరో దేవుడు ఇదంతయు నీకు తెలియపరచెను గనుక నీవలె 

వివేకజాఞ్నములు గలవారెవరును లేరు. 

ఆదికాండము 41:40 => నీవు నా యింటికి అధికారివై యుండవలెను, నా పర్జలందరు నీకు 

విధేయులై యుందురు; సింహాసన విషయములో మాతర్మే నేను నీకంటె పైవాడనై యుందునని 

యోసేపుతో చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 41:41 => మరియు ఫరోచూడుము, ఐగుపుత్ దేశమంతటి మీద నినున్ 

నియమించియునాన్నని యోసేపుతో చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 41:42 => మరియు ఫరో తనచేతినునన్ తన ఉంగరము తీసి యోసేపుచేతిని పెటిట్, 

సనన్పు నారబటట్లు అతనికి తొడిగించి, అతని మెడకు బంగారు గొలుసు వేసి 

ఆదికాండము 45:8 => కాబటిట్ దేవుడే గాని మీరు ననిన్కక్డికి పంపలేదు. ఆయన ననున్ ఫరోకు 

తండిర్గాను అతని యింటివారికందరికి పర్భువుగాను ఐగుపుత్ దేశమంతటిమీద ఏలికగాను 

నియమించెను. 
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2 దినవృతాత్ంతములు 32:20 => రాజైన హిజిక్యాయును ఆమోజు కుమారుడైన యెషయా అను 

పర్వకత్యును ఇందును గురించి పార్రిథ్ంచి ఆకాశముతటుట్ చూచి మొఱఱ్పెటట్గా 

2 దినవృతాత్ంతములు 32:21 => యెహోవా ఒక దూతను పంపెను. అతడు అషూష్రు రాజు 

దండులోని పరాకర్మశాలులనందరిని సేనా నాయకులను అధికారులను నాశనము చేయగా 

అషూష్రురాజు సిగుగ్నొందినవాడై తన దేశమునకు తిరిగిపోయెను. అంతట అతడు తన దేవుని గుడిలో 

చొచిచ్నపుప్డు అతని కడుపున పుటిట్నవారే అతని అకక్డ కతిత్చేత చంపిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 32:22 => ఈ పర్కారము యెహోవా హిజిక్యాను యెరూషలేము 

కాపురసుథ్లను అషూష్రు రాజైన సనె హ్రీబు చేతిలోనుండియు అందరి చేతిలోనుండియు రకిష్ంచి, 

అనిన్వైపులను వారిని కాపాడినందున 

యోబు 22:30 => నిరోద్షికానివానినైనను ఆయన విడిపించును. అతడు నీచేతుల శుదిధ్వలన 

విడిపింపబడును. 

పర్సంగి 9:15 => అయితే అందులో జాఞ్నముగల యొక బీదవాడుండి తన జాఞ్నముచేత ఆ 

పటట్ణమును రకిష్ంచెను, అయినను ఎవరును ఆ బీదవానిని జాఞ్పకముంచుకొనలేదు. 

2 సమూయేలు 20:1 => బెనాయ్మీనీయుడగు బికిర్ కుమారుడైన షెబయను పనికిమాలినవాడొకడు 

అచచ్టనుండెను. వాడు దావీదునందు మనకు భాగము లేదు, యెషష్యి కుమారునియందు మనకు 

సావ్సథ్య్ము ఎంతమాతర్మును లేదు; ఇశార్యేలు వారలారా, మీరందరు మీ మీ గుడారములకు పొండని 

బాకా ఊది పర్కటన చేయగా 

ఎసేత్రు 3 : 8 = > అంతట హామాను అహషేవ్రోషుతో చెపిప్నదేమనగా మీ రాజయ్ 

సంసాథ్నములనిన్టియందుండు జనులలో ఒక జాతివారు చెదరియునాన్రు; వారి విధులు సకలజనుల 

విధులకు వేరుగా ఉనన్వి; వారు రాజుయొకక్ ఆజఞ్లను గైకొనువారు కారు; కాబటిట్ వారిని ఉండనిచుచ్ట 

రాజునకు పర్యోజనకరము కాదు. 

ఎసేత్రు 3:9 => రాజునకు సమమ్తియైతే వారు హతము చేయబడునటుల్ను, నేను ఆ పనిచేయువారికి 

ఇరువదివేల మణుగుల వెండిని రాజుయొకక్ ఖజానాలో ఉంచుటకు తూచి అపప్గించునటుల్ను, చటట్ము 

పుటిట్ంచుమనగా 
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ఎసేత్రు 3:10 => రాజు తనచేతి ఉంగరము తీసి దానిని హమెమ్దాతా కుమారుడైన అగాగీయుడగు 

హామానున కిచిచ్ 

ఎసేత్రు 3:11 => ఆ వెండి నీ కియయ్బడియునన్ది; నీ దృషిట్కి ఏది అనుకూలమో అది ఆ జనులకు 

చేయునటుల్గా వారును నీకు అపప్గింపబడి యునాన్రని రాజు సెలవిచెచ్ను. ఈ హామాను యూదులకు 

శతుర్వు. 

ఎసేత్రు 3:12 => మొదటి నెల పదమూడవ దినమందు రాజుయొకక్ వార్తగాండుర్ పిలువబడిరి; 

హామాను ఆజాఞ్పించిన పర్కారము అంతయు ఆ యా సంసాథ్నములమీద నుంచబడిన రాజుయొకక్ 

అధిపతులకును అధికారులకును, ఆ యా సంసాథ్నములలోని జనములమీద నుంచబడిన 

అధిపతులకును అధికారులకును, వారి వారి లిపినిబటిట్యు, ఆ యా జనముల భాషనుబటిట్యు, రాజైన 

అహషేవ్రోషు పేరట ఆ వార్తగాండర్చేత తాకీదులు వార్యింపబడి రాజు ఉంగరముచేత 

ముదిర్ంపబడెను. 

ఎసేత్రు 3:13 => అదారు అను పండెర్ండవ నెల పదమూడవ దినమందు యౌవనులనేమి 

వృదుధ్లనేమి శిశువులనేమి సతరీలనేమి యూదులనందరిని ఒకక్దినమందే బొతిత్గా నిరూమ్లము చేసి వారి 

సొముమ్ కొలల్పుచుచ్కొమమ్ని తాకీదులు అంచెవారిచేత రాజయ్ సంసాథ్నములనిన్టికిని పంపబడెను. 

ఎసేత్రు 3:14 => మరియు ఒకానొక దినమునకు వారు సిదధ్పడవలెనను ఆ ఆజఞ్కు ఒక పర్తి 

పర్బలింపబడినదై పర్తి సంసాథ్నములోనునన్ సమసత్ జనులకు ఇయయ్బడుటకు పంపబడెను. 

ఎసేత్రు 3:15 => అంచెవారు రాజాజఞ్చేత తవ్రపెటట్బడి బయలువెళి ల్రి. ఆ యాజఞ్ షూషను కోటలో 

ఇయయ్బడెను, దాని విని షూషను పటట్ణము కలతపడెను. అంతట రాజును హామానును విందుకు 

కూరుచ్ండిరి. 

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

పండెర్ండవ నెల పదమూడవ దినమున యూదులను జయింపగలుగుదుమని వారి పగవారు 

నిశచ్యించుకొనిన దినముననే యూదులు తమ పగవారిమీద అధికారము నొందినటుల్ అగుపడెను. 
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ఎసేత్రు 9:2 => యూదులు రాజైన అహషేవ్రోషు యొకక్ సంసాథ్నములనిన్టిలో నుండు 

పటట్ణములయందు తమకు కీడు చేయవలెనని చూచినవారిని హతము చేయుటకు కూడుకొనిరి. 

వారినిగూరిచ్ సకలజనులకు భయము కలిగినందున ఎవరును వారి ముందర నిలువలేకపోయిరి. 

ఎసేత్రు 9:3 => మొరెద్కైనిగూరిచ్న భయము తమకు కలిగినందున సంసాథ్నముల యొకక్ 

అధిపతులును అధికారులును పర్భువులును రాజు పని నడిపించువారును యూదులకు సహాయము 

చేసిరి. 

ఎసేత్రు 9:4 => మొరెద్కై రాజుయొకక్ నగరులో గొపప్వాడాయెను. ఈ మొరెద్కై అనువాడు అంతకంతకు 

గొపప్వాడగుటచేత అతని కీరిత్ సంసాథ్నములనిన్టియందు వాయ్పించెను. 

ఎసేత్రు 9:5 => యూదులు తమ శతుర్వులనందరిని కతిత్వాత హతముచేసి వారిని నాశనముచేసి 

మనసుస్తీర తమ విరోధులకు చేసిరి. 

ఎసేత్రు 9:6 => షూషను కోటయందు యూదులు ఐదువందలమందిని చంపి నాశనము చేసిరి. 

ఎసేత్రు 9:7 => హమెమ్దాతా కుమారుడై యూదులకు శతుర్వగు హామాను యొకక్ పదిమంది 

కుమారులైన పరష్ందాతా 

ఎసేత్రు 9:8 => దలోప్ను అసాప్తా పోరాతా 

ఎసేత్రు 9:9 => అదలాయ్ అరీదాతా పరమ్షాత్ 

ఎసేత్రు 9:10 => అరీసై అరీదై వైజాతా అను వారిని చంపిరి; అయితే కొలల్సొముమ్ వారు 

పటుట్కొనలేదు. 

ఎసేత్రు 9:11 => ఆ దినమున షూషను కోటయందు చంపబడినవారి లెకక్ రాజునకు తెలియజెపప్గా 

ఎసేత్రు 9:12 => రాజు రాణియైన ఎసేత్రుతో యూదులు షూషను కోటయందు ఐదువందలమందిని 

హామాను యొకక్ పదిమంది కుమారులను బొతిత్గా నాశనము చేసియునాన్రు; రాజుయొకక్ కొదువ 

సంసాథ్నములలో వారు ఏమిచేసి యుందురో; ఇపుప్డు నీ మనవి ఏమిటి? అది నీకనుగర్హింపబడును, 

నీవు ఇంకను అడుగునదేమి? అది దయచేయబడునని సెలవియయ్గా 
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ఎసేత్రు 9:13 => ఎసేత్రు రాజవైన తమకు సమమ్తమైనయెడల ఈ దినము జరిగిన చొపుప్న 

షూషనునందునన్ యూదులు రేపును చేయునటుల్గాను, హామాను యొకక్ పదిమంది కుమారులు 

ఉరికొయయ్మీద ఉరితీయింపబడునటుల్గాను సెలవియుయ్డనెను. 

ఎసేత్రు 9:14 => ఆలాగు చేయవచుచ్నని రాజు సెలవిచెచ్ను. షూషనులో ఆజఞ్ పర్కటింపబడెను; 

హామాను యొకక్ పదిమంది కుమారులు ఉరితీయింపబడిరి. 

ఎసేత్రు 9:15 => షూషనునందునన్ యూదులు అదారు మాసమున పదు నాలుగవ దినమందు 

కూడుకొని, షూషనునందు మూడు వందలమందిని చంపివేసిరి; అయితే వారు కొలల్సొముమ్ 

పటుట్కొనలేదు. 

ఎసేత్రు 9:16 => రాజు సంసాథ్నములయందుండు తకిక్న యూదులు కూడుకొని, తమ పార్ణములను 

రకిష్ంచుకొనుటకై పూనుకొని అదారు మాసము పదమూడవ దినమందు తమ విరోధులలో డెబబ్ది 

యయిదువేల మందిని చంపివేసి, తమ పగవారివలన బాధలేకుండ నెమమ్దిపొందిరి; అయితే వారును 

కొలల్సొముమ్ పటుట్కొనలేదు. 

యాకోబు 3:6 => నాలుక అగిన్యే, నాలుక మన అవయవములలో ఉంచబడిన పాప పర్పంచమై 

సరవ్శరీరమునకు మాలినయ్ము కలుగజేయుచు, పర్కృతి చకర్మునకు చిచుచ్పెటుట్ను; అది నరకముచేత 

చిచుచ్ పెటట్బడును. 

2 రాజులు 2:12 => ఎలీషా అది చూచి నా తండీర్ నా తండీర్, ఇశార్యేలువారికి రథమును 

రౌతులును నీవే అని కేకలువేసెను; అంతలో ఏలీయా అతనికి మరల కనబడకపోయెను. అపుప్డు 

ఎలీషా తన వసత్రమును పటుట్కొని రెండు తునకలుగా చేసెను. 

2 రాజులు 13:14 => అంతట ఎలీషా మరణకరమైన రోగముచేత పీడితుడైయుండగా ఇశార్యేలు 

రాజైన యెహోయాషు అతనియొదద్కు వచిచ్ అతని చూచి కనీన్రు విడుచుచు నా తండీర్ నా తండీర్, 

ఇశార్యేలువారికి రథమును రౌతులును నీవే అని యేడెచ్ను. 

సామెతలు 10:32 => నీతిమంతుని పెదవులు ఉపయుకత్ములైన సంగతులు పలుకును భకిత్హీనుల 

నోట మూరఖ్పు మాటలు వచుచ్ను. 
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వచనము 15 

ఎదుటివానికొరకు పూటబడినవాడు చెడిపోవును. పూటబడ నొపప్నివాడు నిరభ్యముగా నుండును. 

నాయ్యాధిపతులు 9:27 => వారు పొలములలోనికి పోయి వారి దార్క్షపండల్ను ఏరుకొని వాటిని 

తొర్కిక్ కృతజఞ్తారప్ణమును చెలిల్ంచి తమ దేవతల మందిరములోనికి పోయి అనన్పానములు 

పుచుచ్కొనుచు అబీమెలెకును దూషింపగా 

నాయ్యాధిపతులు 9:28 => ఎబెదు కుమారుడైన గాలు ఇటల్నెను అబీమెలెకు ఏపాటివాడు? షెకెము 

ఏపాటివాడు? మనము అతనికెందుకు దాసులము కావలెను? అతడు యెరుబబ్యలు కుమారుడు 

కాడా? జెబులు అతని ఉదోయ్గి కాడా? షెకెము తండిర్యైన హమోరువారికి దాసులమగుదము గాని 

మనము అతనికెందుకు దాసులము కావలెను? 

నాయ్యాధిపతులు 9:29 => ఈ జనము నాచేతిలో ఉండినయెడల ఆహా నేను అబీమెలెకును 

తొలగింతును గదా అనెను. తరువాత అతడు అబీమెలెకుతో నీ సేనను ఎకుక్వ చేసి బయలుదేరి 

రమమ్నెను. 

నాయ్యాధిపతులు 9:38 => జెబులు అతనితో ఆహాహా మనము అతని సేవింపవలసినందుకు 

అబీమెలెకు ఎవడనిన నీమాట యేమాయెను? ఇది నీవు తృణీకరించిన జనము కాదా? పోయి వారితో 

యుదధ్ము చేయుడనగా 

నెహెమాయ్ 4:2 => షోమోర్ను దండువారి యెదుటను తన సేన్హితుల యెదుటను ఇటల్నెను 

దురబ్లులైన యీ యూదులు ఏమి చేయుదురు? తమంతట తామే యీ పని ముగింతురా? బలులు 

అరిప్ంచి బలపరచుకొందురా? ఒక దినమందే ముగింతురా? కాలచ్బడిన చెతత్ను కుపప్లుగా పడిన 

రాళల్ను మరల బలమైనవిగా చేయుదురా? 

నెహెమాయ్ 4:3 => మరియు అమోమ్నీయుడైన టోబీయా అతనియొదద్ను ఉండివారు కటిట్నదానిపైకి 

ఒక నకక్ యెగిరినటట్యిన వారి రాతిగోడ పడిపోవుననెను. 
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నెహెమాయ్ 4:4 => మా దేవా ఆలకించుము, మేము తిరసాక్రము నొందినవారము; వారి నింద వారి 

తలలమీదికి వచుచ్నటుల్చేసి, వారు చెరపటట్బడినవారై వారు నివసించు దేశములోనే వారిని దోపునకు 

అపప్గించుము. 

కీరత్నలు 123:3 => యెహోవా, మేము అధిక తిరసాక్రము పాలైతివిు అహంకారుల నిందయు 

గరివ్షుఠ్ల తిరసాక్రమును మామీదికి అధికముగా వచిచ్యునన్వి. 

కీరత్నలు 123:4 => మముమ్ను కరుణింపుము మముమ్ను కరుణింపుము. 

లూకా 16:14 => ధనాపేక్షగల పరిసయుయ్లు ఈ మాటలనిన్యు విని ఆయనను 

అపహసించుచుండగా 

లూకా 18:9 => తామే నీతిమంతులని తముమ్ నముమ్కొని యితరులను తృణీకరించు కొందరితో 

ఆయన ఈ ఉపమానము చెపెప్ను. 

యోహాను 7:48 => అధికారులలో గాని పరిసయుయ్లలో గాని యెవడైనను ఆయనయందు 

విశావ్సముంచెనా? 

యోహాను 7:49 => అయితే ధరమ్శాసత్రమెరుగని యీ జనసమూహము శాపగర్సత్మైనదని వారితో 

అనిరి. 

యోహాను 7:50 => అంతకుమునుపు ఆయనయొదద్కు వచిచ్న నీకొదేము వారిలో ఒకడు. 

యోహాను 7:51 => అతడు ఒక మనుషుయ్ని మాట వినక మునుపును, వాడు చేసినది తెలిసికొనక 

మునుపును, మన ధరమ్శాసత్రము అతనికి తీరుప్ తీరుచ్నా అని అడుగగా 

యోహాను 7:52 => వారు నీవును గలిలయుడవా? విచారించి చూడుము, గలిలయలో ఏ పర్వకత్యు 

పుటట్డనిరి. 

సామెతలు 10:19 => విసాత్రమైన మాటలలో దోషముండక మానదు తన పెదవులను 

మూసికొనువాడు బుదిధ్మంతుడు. 

1 సమూయేలు 10:27 => పనికిమాలినవారు కొందరు ఈ మనుషుయ్డు మనలను ఏలాగు 

రకిష్ంపగలడని చెపుప్కొనుచు అతని నిరల్క్షయ్ము చేసి అతనికి కానుకలు తీసికొని రాకుండగా అతడు 

చెవిటివాడైనటుట్ ఊరకుండెను. 
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2 రాజులు 18:36 => అయితే అతనికి పర్తుయ్తత్రమియయ్వదద్ని రాజు సెలవిచిచ్యుండుటచేత జనులు 

ఎంతమాతర్మును పర్తుయ్తత్రమియయ్క ఊరకుండిరి. 

1 పేతురు 2:23 => ఆయన దూషింపబడియు బదులు దూషింపలేదు; ఆయన శర్మ పెటట్బడియు 

బెదిరింపక, నాయ్యముగా తీరుప్ తీరుచ్ దేవునికి తనున్ తాను అపప్గించుకొనెను. 

కీరత్నలు 120:4 => తంగేడు నిపుప్లతో కూడిన బాణములను బలాఢుయ్ల వాడిగల బాణములను 

నీమీద వేయును 

సామెతలు 14:2 => యథారథ్ముగా పర్వరిత్ంచువాడు యెహోవాయందు భయభకుత్లు గలవాడు 

కుటిలచితుత్డు ఆయనను తిరసక్రించువాడు, 

సామెతలు 14:21 => తన పొరుగువాని తిరసక్రించువాడు పాపము చేయువాడు బీదలను 

కటాకిష్ంచువాడు ధనుయ్డు. 

సామెతలు 15:21 => బుదిధ్లేనివానికి మూఢత సంతోషకరము వివేకము గలవాడు చకక్గా 

పర్వరిత్ంచును. 

1 కొరిందీయులకు 4:10 => మేముకీర్సుత్ నిమితత్ము వెఱి ఱ్వారము, మీరు కీర్సుత్నందు బుదిధ్మంతులు; 

మేము బలహీనులము, మీరు బలవంతులు; మీరు ఘనులు, మేము ఘనహీనులము. 

వచనము 16 

నెనరుగల సతరీ ఘనతనొందును. బలిషుఠ్లు ఐశవ్రయ్ము చేపటుట్దురు. 

సామెతలు 20:19 => కొండెగాడై తిరుగులాడువాడు పరుల గుటుట్ బయటపెటుట్ను కావున 

వదరుబోతుల జోలికి పోకుము. 

లేవీయకాండము 19:16 => నీ పర్జలలో కొండెములాడుచు ఇంటింటికి తిరుగకూడదు, నీ 

సహోదరునికి పార్ణహాని చేయ చూడకూడదు, నేను యెహోవాను. 

సామెతలు 25:9 => నీ పొరుగువానితో నీవు వాయ్జెయ్మాడవచుచ్ను గాని పరుని గుటుట్ 

బయటపెటట్కుము. 
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సామెతలు 26:20 => కటెట్లు లేనియెడల అగిన్ ఆరిపోవును కొండెగాడు లేనియెడల జగడము 

చలాల్రును. 

సామెతలు 26:21 => వేడిబూడిదెకు బొగుగ్లు అగిన్కి కటెట్లు కలహములు పుటిట్ంచుటకు 

కలహపిర్యుడు. 

సామెతలు 26:22 => కొండెగాని మాటలు రుచిగల పదారథ్ములవంటివి అవి లోకడుపులోనికి 

దిగిపోవును. 

నెహెమాయ్ 6:17 => ఆ దినములలో యూదుల పర్ధానులు టోబీయాయొదద్కు మాటిమాటికి పతిర్కలు 

పంపుచు వచిచ్రి; అతడును వారికి పతిర్కలు పంపుచుండెను. 

నెహెమాయ్ 6:18 => అతడు ఆరహు కుమారుడైన షెకనాయ్కు అలుల్డు. ఇదియుగాక యోహానాను అను 

తన కుమారుడు బెరెకాయ్ కుమారుడైన మెషులాల్ము కుమారెత్ను వివాహము చేసికొనియుండెను గనుక 

యూదులలో అనేకులు అతని పక్షమున నుండెదమని పర్మాణము చేసిరి. 

నెహెమాయ్ 6:19 => వారు నా యెదుట అతని గుణాతిశయములనుగూరిచ్ మాటలాడుచు వచిచ్రి, 

నేను చెపిప్న మాటలు ఆతనికి తెలియజేసిరి. ననున్ భయపెటుట్టకే టోబీయా పతిర్కలు పంపెను. 

సామెతలు 14:5 => నమమ్కమైన సాకిష్ అబదధ్మాడడు కూటసాకిష్కి అబదధ్ములు పిర్యములు. 

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

చావకుండునటుల్ మీ పార్ణములకు బదులుగా మా పార్ణమిచెచ్దము, యెహోవా ఈ దేశమును 

మాకిచుచ్నపుప్డు నిజముగా మేము నీకు ఉపకారము చేసెదమనిరి. 

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

పర్మాణము విషయములో మేము దోషులము కామనిరి. 

యిరిమ్యా 38:27 => అంతట అధిపతులందరు యిరీమ్యాయొదద్కు వచిచ్ యడుగగా అతడు రాజు 

సెలవిచిచ్న మాటల పర్కారముగా వారికుతత్రమిచిచ్ ఆ సంగతి వారికి తెలియజేయనందున వారు 

అతనితో మాటలాడుట మానిరి. 

నిరగ్మకాండము 20:16 => నీ పొరుగువానిమీద అబదధ్సాక్షయ్ము పలుకకూడదు. 
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సామెతలు 12:23 => వివేకియైనవాడు తన విదయ్ను దాచిపెటుట్ను అవివేక హృదయులు తమ 

మూఢతవ్ము వెలల్డి చేయుదురు. 

వచనము 17 

దయగలవాడు తనకే మేలు చేసికొనును కూర్రుడు తన శరీరమునకు బాధ తెచుచ్కొనును 

సామెతలు 15:22 => ఆలోచన చెపుప్వారు లేనిచోట ఉదేద్శములు వయ్రథ్మగును ఆలోచన చెపుప్వారు 

బహుమంది యునన్యెడల ఉదేద్శములు దృఢపడును. 

సామెతలు 16:22 => తెలివి గలవానికి వాని తెలివి జీవపు ఊట మూఢులకు వారి మూఢతవ్మే శిక్ష 

సామెతలు 24:6 => వివేకముగల నాయకుడవై యుదధ్ము చేయుము. ఆలోచన చెపుప్వారు 

అనేకులుండుట రక్షణకరము 

1 రాజులు 12:1 => రెహబామునకు పటాట్భిషేకము చేయుటకు ఇశార్యేలీయులందరును 

షెకెమునకు రాగా రెహబాము షెకెమునకు పోయెను. 

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

ఐగుపుత్లో నివాసము చేయుచుండెను; యరొబాము ఇంక ఐగుపుత్లోనేయుండి ఆ సమాచారము వినెను. 

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

సమాజమంతయును వచిచ్ రెహబాముతో నీలాగు మనవిచేసిరి. 

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

దాసయ్మును మామీద అతడు ఉంచిన బరువైన కాడిని నీవు చులకన చేసినయెడల మేము నీకు 

సేవచేయుదుము. 

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

తిరిగిరండని సెలవియయ్గా జనులు వెళి ల్పోయిరి. 

1 రాజులు 12:6 => అపుప్డు రాజైన రెహబాము తన తండిర్యైన సొలొమోను బర్దికియునన్పుప్డు 

అతని సముఖమందు సేవచేసిన పెదద్లతో ఆలోచన చేసి ఈ జనులకు ఏమి పర్తుయ్తత్రమిచెచ్దనని వారి 

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

మాటలతో వారికి పర్తుయ్తత్రమిచిచ్నయెడల వారు సదాకాలము నీకు దాసులగుదురనిరి. 

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

పెరిగిన యౌవనులను పిలిచి ఆలోచననడిగి, వారికీలాగు పర్శన్వేసెను 

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

జనులకు పర్తుయ్తత్రమిచుచ్టకు ఏ ఆలోచన మీరు చెపుప్దురు? 

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

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

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

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

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

శికిష్ంచుదును. 

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

యరొబామును జనులందరును మూడవ దినమున రెహబాము నొదద్కు వచిచ్రి. 

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

ఆలోచనచొపుప్న వారికి కఠినముగా పర్తుయ్తత్రమిచిచ్ యిటుల్ ఆజాఞ్పించెను 

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

చేయుదును, నా తండిర్ చబుకులతో మిముమ్ను శికిష్ంచెను గాని నేను కొరడాలతో మిముమ్ను 

శికిష్ంచుదును. 

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

షిలోనీయుడైన అహీయాదావ్రా నెబాతు కుమారుడైన యరొబాముతో తాను పలికించిన మాట 

నెరవేరచ్వలెనని యెహోవా ఈలాగున జరిగించెను. 

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

తెలిసికొని రాజుకీలాగు పర్తుయ్తత్రమిచిచ్రి దావీదులో మాకు భాగమేది? యెషష్యి కుమారునియందు 
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మాకు సావ్సథ్య్ము లేదు; ఇశార్యేలువారలారా, మీ మీ గుడారములకు పోవుడి; దావీదు 

సంతతివారలారా, మీ వారిని మీరే చూచుకొనుడి అని చెపిప్ ఇశార్యేలువారు తమ గుడారములకు 

వెళి ల్పోయిరి. 

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

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

పంపగా ఇశార్యేలువారందరును రాళల్తో అతని కొటిట్నందున అతడు మరణమాయెను, కాబటిట్ రాజైన 

రెహబాము యెరూషలేమునకు పారిపోవలెనని తన రథముమీద తవ్రగా ఎకెక్ను. 

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

సంతతివారిమీద తిరుగుబాటు చేసిరి. 

యెషయా 19:11 => ఫరోయొకక్ జాఞ్నులైన ఆలోచనకరత్లు సోయను అధిపతులు కేవలము 

అవివేకులైరి. ఆలోచనశకిత్ పశుపార్యమాయెను నేను జాఞ్ని కుమారుడను పూరవ్పురాజుల 

కుమారుడనని ఫరోతో మీరెటుల్ చెపుప్దురు?  

యెషయా 19:12 => నీ జాఞ్నులు ఏమైరి? సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా ఐగుపుత్నుగూరిచ్ 

నిరణ్యించినదానిని వారు గర్హించి నీతో చెపప్వలెను గదా? 

యెషయా 19:13 => సోయను అధిపతులు అవివేకులైరి నోపు అధిపతులు మోసపోయిరి. ఐగుపుత్ 

గోతర్ నిరావ్హకులు అది మారగ్ము తపుప్నటుల్ చేసిరి 

యెషయా 19:14 => యెహోవా ఐగుపుత్మీద మూరఖ్తగల ఆతమ్ను కుమమ్రించియునాన్డు మతుత్డు 

తన వాంతిలో తూలిపడునటుల్ ఐగుపుత్ను తన పని అంతటి విషయమై వారు తూలచేసియునాన్రు 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 15:6 => అపుప్డు అపొసత్లులును పెదద్లును ఈ సంగతినిగూరిచ్ 

ఆలోచించుటకు కూడివచిచ్రి. బహు తరక్ము జరిగిన తరువాత పేతురు లేచి వారితో ఇటల్నెను 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 15:7 => సహోదరులారా, ఆరంభమందు అనయ్జనులు నా నోట సువారత్ 

వాకయ్ము విని విశవ్సించులాగున మీలో ననున్ దేవుడేరప్రచుకొనెనని మీకు తెలియును. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 15:8 => మరియు హృదయములను ఎరిగిన దేవుడు మనకు 

అనుగర్హించినటుట్గానే వారికిని పరిశుదాధ్తమ్ను అనుగర్హించి, వారినిగూరిచ్ సాక్షయ్మిచెచ్ను. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 15:9 => వారి హృదయములను విశావ్సమువలన పవితర్ పరచి మనకును 

వారికిని ఏ భేదమైనను కనుపరచలేదు 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 15:10 => గనుక మన పితరులైనను మనమైనను మోయలేని కాడిని 

శిషుయ్ల మెడమీద పెటిట్ మీరెందుకు దేవుని శోధించుచునాన్రు? 

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

నముమ్చునాన్ము గదా? అలాగే వారును రక్షణ పొందుదురు అనెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 15:12 => అంతట ఆ సమూహమంతయు ఊరకుండి, బరన్బాయు 

పౌలును తమ దావ్రా దేవుడు అనయ్జనులలో చేసిన సూచక కిర్యలను అదుభ్తములను వివరించగా 

ఆలకించెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 15:13 => వారు చాలించిన తరువాత యాకోబు ఇటల్నెను సహోదరులారా, 

నా మాట ఆలకించుడి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 15:14 => అనయ్జనులలోనుండి దేవుడు తన నామముకొరకు ఒక 

జనమును ఏరప్రచుకొనుటకు వారిని ఏలాగు మొదట కటాకిష్ంచెనో సుమెయోను వివరించియునాన్డు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 15:15 => ఇందుకు పర్వకత్ల వాకయ్ములు సరిపడియునన్వి; ఎటల్నగా 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 15:16 => ఆ తరువాత నేను తిరిగివచెచ్దను; మనుషుయ్లలో కడమవారును 

నా నామము ఎవరికి పెటట్బడెనొ ఆ సమసత్మైన అనయ్జనులును పర్భువును వెదకునటుల్ 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 15:17 => పడిపోయిన దావీదు గుడారమును తిరిగి కటెట్దను దాని 

పాడైనవాటిని తిరిగికటిట్ దానిని నిలువబెటెట్దనని అనాదికాలమునుండి ఈ సంగతులను తెలియ  

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

అపోసత్లుల కారయ్ములు 15:19 => కాబటిట్ అనయ్జనులలోనుండి దేవునివైపు తిరుగుచునన్వారిని 

మనము కషట్పెటట్క 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 15:20 => విగర్హ సంబంధమైన అపవితర్తను, జారతవ్మును, గొంతుపిసికి 

చంపినదానిని, రకత్మును, విసరిజ్ంచుటకు వారికి పతిర్క వార్సి పంపవలెనని నా అభిపార్యము. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 15:21 => ఏలయనగా, సమాజమందిరములలో పర్తి విశార్ంతిదినమున 

మోషే లేఖనములు చదువుటవలన మునుపటి తరములనుండి అతని నియమమును పర్కటించువారు 

పర్తి పటట్ణములో ఉనాన్రని చెపెప్ను. 

నాయ్యాధిపతులు 19:30 => అపుప్డు దాని చూచినవారందరు, ఇశార్యేలీయులు ఐగుపుత్దేశములో 

నుండి వచిచ్న దినము మొదలుకొని నేటివరకు ఈలాటిపని జరుగుటయైనను వినబడుటయైనను లేదు; 

మీరు ఇది మనసుస్కు తెచుచ్కొని దీనినిబటిట్ ఆలోచనచేసి దీనినిగూరిచ్ మాటలాడుడని ఒకరితో నొకరు 

చెపుప్కొనిరి. 

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

రకిష్ంచుకొనుటకై నేను నీకొక ఆలోచన చెపెప్దను వినుము. 

1 రాజులు 20:7 => కాగా ఇశార్యేలు రాజు దేశపు పెదద్లనందరిని పిలువనంపించి బెనహ్దదు నీ 

భారయ్లను పిలల్లను వెండి బంగారములను పటుట్కొందునని వరత్మానము పంపగా నేను ఇయయ్నని 

చెపప్లేదు; ఆ మనుషుయ్డు చేయగోరుచునన్ మోసము ఎటిట్దో అది మీరు తెలిసికొనుడనెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 20:21 => మరియు అతడు జనులను హెచచ్రిక చేసిన తరువాత 

యెహోవాను సుత్తించుటకు గాయకులను ఏరప్రచి, వారు పరిశుదాధ్లంకారములు ధరించి సైనయ్ము 

ముందర నడచుచు యెహోవా కృప నిరంతరముండును, ఆయనను సుత్తించుడి అని సోత్తర్ము 

చేయుటకు వారిని నియమించెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 30:2 => సేవకు చాలినంతమంది యాజకులు తముమ్ను తాము 

పర్తిషిఠ్ంచుకొనకుండుటచేతను , జనులు యెరూషలేములో కూడుకొనకుండుటచేతను , 

మొదటినెలయందు పసాక్పండుగ జరుగకపోగా 

వచనము 18 

భకిత్హీనుని సంపాదన వానిని మోసము చేయును నీతిని వితుత్వాడు శాశవ్తమైన బహుమానము 

నొందును. 
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సామెతలు 6:1 => నా కుమారుడా, నీ చెలికాని కొరకు పూటపడినయెడల పరుని చేతిలో నీవు నీ 

చేయి వేసినయెడల 

సామెతలు 6:2 => నీ నోటి మాటలవలన నీవు చికుక్బడియునాన్వు నీ నోటి మాటలవలన 

పటట్బడియునాన్వు 

సామెతలు 6:3 => నా కుమారుడా, నీ చెలికానిచేత చికుక్బడితివి. నీవు తవ్రపడి వెళి ల్ విడిచిపెటుట్మని 

నీ చెలికానిని బలవంతము చేయుము. 

సామెతలు 6:4 => ఈలాగు చేసి తపిప్ంచుకొనుము నీ కనున్లకు నిదర్యైనను నీ కనురెపప్లకు 

కునుకుపాటైనను రానియయ్కుము. 

సామెతలు 6:5 => వేటకాని చేతినుండి లేడి తపిప్ంచుకొనునటుల్ను ఎరుకువాని చేతినుండి పకిష్ 

తపిప్ంచుకొనునటుల్ను తపిప్ంచుకొనుము. 

సామెతలు 17:18 => తన పొరుగువానికి జామీను ఉండి పూటపడువాడు తెలివిమాలినవాడు. 

సామెతలు 20:16 => అనుయ్నికొరకు పూటబడిన వాని వసత్రమును పుచుచ్కొనుము పరులకొరకు 

వానినే కుదువ పెటిట్ంచుము 

సామెతలు 22:26 => చేతిలో చెయియ్ వేయువారితోను అపుప్లకు పూటబడువారితోను చేరకుము. 

సామెతలు 22:27 => చెలిల్ంచుటకు నీయొదద్ ఏమియు లేకపోగా వాడు నీ కిర్ందనుండి నీ పరుపు 

తీసికొనిపోనేల? 

యోబు 17:3 => ఏరాప్టు చేయుము దయచేసి నా నిమితత్ము నీ అంతట నీవే పూటపడుము మరి 

యెవడు నా నిమితత్ము పూటపడును? 

వచనము 19 

యథారథ్మైన నీతి జీవదాయకము దుషట్కిర్యలు విడువక చేయువాడు తన మరణమునకే చేయును 

సామెతలు 31:30 => అందము మోసకరము, సౌందరయ్ము వయ్రథ్ము యెహోవాయందు భయభకుత్లు 

కలిగిన సతరీ కొనియాడబడును 
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సామెతలు 31:31 => చేసిన పనినిబటిట్ అటిట్దానికి పర్తిఫలమియయ్దగును గవునులయొదద్ ఆమె 

పనులు ఆమెను కొనియాడును. 

1 సమూయేలు 25:32 => అందుకు దావీదు నాకు ఎదురుపడుటకై నినున్ పంపిన ఇశార్యేలీయుల 

దేవుడైన యెహోవాకు సోత్తర్ము కలుగును గాక. 

1 సమూయేలు 25:33 => నేను పగ తీరుచ్కొనకుండను ఈ దినమున పార్ణము తీయకుండను ననున్ 

ఆపినందుకై నీవు ఆశీరావ్దము నొందుదువు గాక. నీవు చూపిన బుదిధ్ విషయమై నీకు ఆశీరావ్దము 

కలుగును గాక. 

2 సమూయేలు 20:16 => అపుప్డు యుకిత్గల యొక సతరీ పార్కారము ఎకిక్ ఓహో ఆలకించుడి, 

ఆలకించుడి, నేను అతనితో మాటలాడునటుల్ యోవాబును ఇకక్డికి రమమ్ని చెపుప్డని కేకవేయగా 

యోవాబు ఆమె దగగ్రకు వచెచ్ను. 

2 సమూయేలు 20:17 => అంతట ఆమె యోవాబువు నీవేనా అని అతని నడుగగా అతడు నేనే 

అనెను. అందుకామె నీ దాసురాలనగు నేను నీతో మాటలాడుదునా అని అడుగగా అతడు 

మాటలాడవచుచ్ననెను. 

2 సమూయేలు 20:18 => అంతట ఆమె పూరవ్కాలమున జనులు ఆబేలునందు సంగతి 

విచారింపవలెనని చెపుప్ట కదుద్; ఆలాగున చేసి కారయ్ములు ముగించుచు వచిచ్రి. 

2 సమూయేలు 20:19 => నేను ఇశార్యేలునందు నిమమ్ళసుథ్లలోను యధారథ్వంతులలోను 

చేరికయైనదానను; ఇశార్యేలీయుల పటట్ణములలో పర్ధానమగు ఒక పటట్ణమును లయము 

చేయవలెనని నీవు ఉదేద్శించుచునాన్వు; యెహోవా సావ్సథ్య్మును నీవెందుకు నిరూమ్లము చేయుదువని 

చెపప్గా 

2 సమూయేలు 20:20 => యోవాబు నిరూమ్లము చేయను, లయపరచను, ఆలాగున చేయనే 

చేయను, సంగతి అది కానే కాదు. 

2 సమూయేలు 20:21 => బికిర్ కుమారుడగు షెబ అను ఎఫార్యిము మనయ్పువాడు ఒకడు రాజైన 

దావీదుమీద దోర్హము చేసియునాన్డు; మీరు వానిని మాతర్ము అపప్గించుడి; తోడనే నేను ఈ 
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పటట్ణము విడిచిపోవుదునని చెపప్గా ఆమె యోవాబుతో చితత్ము, వాని తల పార్కారము పైనుండి 

పడవేయబడునని చెపిప్ పోయి 

2 సమూయేలు 20:22 => తాను యోవాబుతో పలికిన యుకిత్గల మాటలను జనులందరికి తెలియ 

జేయగా, వారు బికిర్ కుమారుడగు షెబయొకక్ తలను ఛేదించి యోవాబు దగగ్ర దాని పడవేసిరి. కాగా 

అతడు బాకా ఊదించిన తరువాత జనులందరును ఆ పటట్ణమును విడిచి యెవరి గుడారములకు వారు 

పోయిరి; యోవాబు యెరూషలేమునకు రాజునొదద్కు తిరిగివచెచ్ను. 

ఎసేత్రు 9:25 => ఎసేత్రు, రాజు ఎదుటికి వచిచ్న తరువాత రాజు అతడు యూదులకు విరోధముగా 

తలపెటిట్న చెడుయోచన తన తలమీదికే వచుచ్నటుల్గా చేసి, వాడును వాని కుమారులును 

ఉరికొయయ్మీద ఉరితీయబడునటుల్గా ఆజఞ్ వార్యించి ఇచెచ్ను. 

మతత్యి 26:13 => సరవ్లోకమందు ఈ సువారత్ ఎకక్డ పర్కటింపబడునో, అకక్డ ఈమె చేసినదియు 

ఈమె జాఞ్పకారథ్ముగా పర్శంసింపబడునని మీతో నిశచ్యముగా చెపుప్చునాన్నని వారితో అనెను. 

లూకా 8:3 => వీరును ఇతరులనేకులును, తమకు కలిగిన ఆసిత్తో వారికి ఉపచారము చేయుచు 

వచిచ్రి. 

లూకా 10:42 => మరియ ఉతత్మమైనదానిని ఏరప్రచుకొనెను, అది ఆమె యొదద్నుండి 

తీసివేయబడదని ఆమెతో చెపెప్ను. 

లూకా 21:2 => ఒక బీద విధవరాలు రెండు కాసులు అందులో వేయుచుండగా చూచి 

లూకా 21:3 => ఈ బీద విధవరాలు అందరికంటె ఎకుక్వ వేసెనని మీతో నిజముగా చెపుప్చునాన్ను. 

లూకా 21:4 => వారందరు తమకు కలిగిన సమృదిధ్లోనుండి కానుకలు వేసిరిగాని యీమె తన 

లేమిలో తనకు కలిగిన జీవనమంతయు వేసెనని వారితో చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:39 => పేతురు లేచి వారితోకూడ వెళి ల్ అకక్డ చేరినపుప్డు, వారు 

మేడగదిలోనికి అతనిని తీసికొని వచిచ్రి; విధవరాండర్ందరు వచిచ్ యేడుచ్చు, దొరాక్ తమతోకూడ 

ఉనన్పుప్డు కుటిట్న అంగీలును వసత్రములును చూపుచు అతని యెదుట నిలిచిరి. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 16:14 => అపుప్డు లూదియయను దైవభకిత్గల యొక సతరీ వినుచుండెను. 

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

పౌలు చెపిప్న మాటలయందు లక్షయ్ముంచెను 

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

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

వేడుకొని మముమ్ను బలవంతము చేసెను. 

రోమీయులకు 16:2 => ఆమెకు మీవలన కావలసినది ఏదైన ఉనన్యెడల సహాయము చేయవలెనని 

ఆమెనుగూరిచ్ మీకు సిఫారసు చేయుచునాన్ను; ఆమె అనేకులకును నాకును సహాయురాలైయుండెను. 

రోమీయులకు 16:3 => కీర్సుత్ యేసునందు నా జతపనివారైన పిర్సిక్లల్కును, అకులకును నా 

వందనములు చెపుప్డి. 

రోమీయులకు 16:4 => వారు నా పార్ణముకొరకు తమ పార్ణములను ఇచుచ్టకైనను తెగించిరి. 

మరియు, వారి యింట ఉనన్ సంఘమునకును వందనములు చెపుప్డి; నేను మాతర్ము కాదు 

అనయ్జనులలోని సంఘములవారందరు వీరికి కృతజుఞ్లైయునాన్రు. 

రోమీయులకు 16:6 => మీకొరకు బహుగా పర్యాసపడిన మరియకు వందనములు. 

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

చెపిప్ వార్యునది. 

లూకా 11:21 => బలవంతుడు ఆయుధములు ధరించుకొని, తన ఆవరణమును కాచుకొనునపుప్డు, 

అతని సొతుత్ భదర్ముగా ఉండును. 

లూకా 11:22 => అయితే అతనికంటె బలవంతుడైన ఒకడు అతని పైబడి జయించునపుప్డు, అతడు 

నముమ్కొనిన ఆయుధములననిన్టిని లాగుకొని అతని ఆసిత్ని పంచిపెటుట్ను. 

సామెతలు 4:23 => నీ హృదయములోనుండి జీవధారలు బయలుదేరును కాబటిట్ అనిన్టికంటె 

ముఖయ్ముగా నీ హృదయమును భదర్ముగా కాపాడుకొనుము 

వచనము 20 
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మూరఖ్చితుత్లు యెహోవాకు హేయులు యథారథ్ముగా పర్వరిత్ంచువారు ఆయనకిషు ట్లు. 

కీరత్నలు 41:1 => బీదలను కటాకిష్ంచువాడు ధనుయ్డు ఆపతాక్లమందు యెహోవా వానిని 

తపిప్ంచును. 

కీరత్నలు 41:2 => యెహోవా వానిని కాపాడి బర్దికించును భూమిమీద వాడు ధనుయ్డగును వాని 

శతుర్వుల యిచఛ్కు నీవు వానిని అపప్గింపవు.  

కీరత్నలు 41:3 => రోగశయయ్మీద యెహోవా వానిని ఆదరించును రోగము కలుగగా నీవే వానిని 

సవ్సథ్పరచుదువు. 

కీరత్నలు 41:4 => యెహోవా నీ దృషిట్యెదుట నేను పాపము చేసియునాన్ను ననున్ కరుణింపుము నా 

పార్ణమును సవ్సథ్పరచుము అని మనవి చేసియునాన్ను.  

కీరత్నలు 112:4 => యథారథ్వంతులకు చీకటిలో వెలుగుపుటుట్ను వారు కటాక్షమును వాతస్లయ్తయు 

నీతియు గలవారు. 

కీరత్నలు 112:5 => దయాళులును అపిప్చుచ్వారును భాగయ్వంతులు నాయ్యవిమరశ్లో వారి 

వాయ్జెయ్ము గెలుచును 

కీరత్నలు 112:6 => అటిట్వారు ఎపుప్డును కదలింపబడరు నీతిమంతులు నితయ్ము జాఞ్పకములో 

నుందురు. 

కీరత్నలు 112:7 => వాని హృదయము యెహోవాను ఆశర్యించి సిథ్రముగా నుండును వాడు 

దురావ్రత్కు జడియడు. 

కీరత్నలు 112:8 => వాని మనసుస్ సిథ్రముగా నుండును తన శతుర్వుల విషయమైన తన కోరిక 

నెరవేరువరకు వాడు భయపడడు. 

కీరత్నలు 112:9 => వాడు దాతృతవ్ము కలిగి బీదలకిచుచ్ను వాని నీతి నితయ్ము నిలుచును వాని 

కొముమ్ ఘనతనొంది హెచిచ్ంపబడును.  

యెషయా 32:7 => మోసకారి సాధనములును చెడ డ్వి నిరుపేదలు నాయ్యవాదన చేసినను 

కలల్మాటలతో దీనులను నాశనము చేయుటకు వారు దురాలోచనలు చేయుదురు.  
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యెషయా 32:8 => ఘనులు ఘనకారయ్ములు కలిప్ంచుదురు వారు ఘనకారయ్ములనుబటిట్ 

నిలుచుదురు. 

యెషయా 57:1 => నీతిమంతులు నశించుట చూచి యెవరును దానిని మనసుస్న పెటట్రు 

భకుత్లైనవారు తీసికొనిపోబడుచునాన్రు కీడు చూడకుండ నీతిమంతులు కొనిపోబడుచునాన్రని 

యెవనికిని తోచదు.  

యెషయా 58:7 => నీ ఆహారము ఆకలిగొనినవారికి పెటుట్టయు నీ రకత్సంబంధికి ముఖము 

తపిప్ంపకుండుటయు దికుక్మాలిన బీదలను నీ యింట చేరుచ్కొనుటయు  

యెషయా 58:8 => వసత్రహీనుడు నీకు కనబడినపుప్డు వానికి వసత్రములిచుచ్టయు ఇదియే గదా 

నాకిషట్మైన ఉపవాసము? ఆలాగున నీవు చేసినయెడల నీ వెలుగు వేకువచుకక్వలె ఉదయించును 

సవ్సథ్త నీకు శీఘర్ముగా లభించును నీ నీతి నీ ముందర నడచును యెహోవా మహిమ నీ సైనయ్పు 

వెనుకటి భాగమును కావలికాయును.  

యెషయా 58:9 => అపుప్డు నీవు పిలువగా యెహోవా ఉతత్రమిచుచ్ను నీవు మొఱఱ్పెటట్గా ఆయన 

నేనునాన్ననును. ఇతరులను బాధించుటయు వేర్లుపెటిట్ చూపి తిరసక్రించుటయు చెడ డ్దానినిబటిట్ 

మాటలాడుటయు నీవు మాని  

యెషయా 58:10 => ఆశించినదానిని ఆకలిగొనిన వానికిచిచ్ శర్మపడినవానిని తృపిత్పరచినయెడల 

చీకటిలో నీ వెలుగు పర్కాశించును అంధకారము నీకు మధాయ్హన్మువలె నుండును.  

యెషయా 58:11 => యెహోవా నినున్ నితయ్ము నడిపించును కాష్మకాలమున ఆయన నినున్ 

తృపిత్పరచి నీ యెముకలను బలపరచును నీవు నీరుకటిట్న తోటవలెను ఎపుప్డును ఉబుకుచుండు నీటి 

ఊటవలెను ఉండెదవు.  

యెషయా 58:12 => పూరవ్కాలమునుండి పాడైపోయిన సథ్లములను నీ జనులు కటెట్దరు 

అనేకతరముల కిర్ందట పాడైపోయిన పునాదులను నీవు మరల కటెట్దవు విరుగబడినదానిని 

బాగుచేయువాడవనియు దేశములో నివసించునటుల్గా తోర్వలు సిదధ్పరచువాడవనియు నీకు పేరు 

పెటట్బడును. ఆయన నీతియే ఆయనకు ఆధారమాయెను. 
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దానియేలు 4:27 => రాజా, నా యోచన నీ దృషిట్కి అంగీకారమగునుగాక; ఒకవేళ నీవు నీ 

పాపములు మాని నీతి నాయ్యములననుసరించి, నీవు బాధపెటిట్న వారియందు కరుణ చూపినయెడల 

నీకునన్ కేష్మము నీకికమీదట నుండునని దానియేలు పర్తుయ్తత్రమిచెచ్ను. 

మతత్యి 5:7 => కనికరము గలవారు ధనుయ్లు; వారు కనికరము పొందుదురు.  

మతత్యి 6:14 => మనుషుయ్ల అపరాధములను మీరు క్షమించినయెడల, మీ పరలోకపు తండిర్యు 

మీ అపరాధములను క్షమించును 

మతత్యి 6:15 => మీరు మనుషుయ్ల అపరాధములను క్షమింపక పోయినయెడల మీ తండిర్యు మీ 

అపరాధములను క్షమింపడు. 

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

ఆశీరవ్దింపబడిన వారలారా, రండి; లోకము పుటిట్నది మొదలుకొని మీకొరకు సిదధ్పరచబడిన 

రాజయ్మును సవ్తంతిర్ంచుకొనుడి. 

మతత్యి 25:35 => నేను ఆకలిగొంటిని, మీరు నాకు భోజనము పెటిట్తిరి; దపిప్గొంటిని, నాకు 

దాహమిచిచ్తిరి, పరదేశినై యుంటిని ననున్ చేరుచ్కొంటిరి; 

మతత్యి 25:36 => దిగంబరినై యుంటిని, నాకు బటట్లిచిచ్తిరి; రోగినైయుంటిని, ననున్ 

చూడవచిచ్తిరి; చెరసాలలో ఉంటిని నాయొదద్కు వచిచ్తిరని చెపుప్ను 

మతత్యి 25:37 => అందుకు నీతిమంతులు పర్భువా, యెపుప్డు నీవు ఆకలిగొని యుండుట చూచి 

నీకాహారమిచిచ్తివిు? నీవు దపిప్గొని యుండుట చూచి యెపుప్డు దాహమిచిచ్తివిు? 

మతత్యి 25:38 => ఎపుప్డు పరదేశివై యుండుట చూచి నినున్ చేరుచ్కొంటిమి? దిగంబరివై 

యుండుట చూచి బటట్లిచిచ్తివిు? 

మతత్యి 25:39 => ఎపుప్డు రోగివై యుండుటయైనను, చెరసాలలో ఉండుటయైనను, చూచి, 

నీయొదద్కు వచిచ్తిమని ఆయనను అడిగెదరు. 

మతత్యి 25:40 => అందుకు రాజు మికిక్లి అలుప్లైన యీ నా సహోదరులలో ఒకనికి మీరు చేసితిరి 

గనుక నాకు చేసితిరని నిశచ్యముగా మీతో చెపుప్చునాన్నని వారితో అనును. 
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లూకా 6:38 => క్షమించుడి, అపుప్డు మీరు క్షమింపబడుదురు; ఇయుయ్డి, అపుప్డు మీకియయ్బడును; 

అణచి, కుదిలించి, దిగజారునటుల్ నిండు కొలతను మనుషుయ్లు మీ ఒడిలో కొలుతురు. మీరు ఏ 

కొలతతో కొలుతురో ఆ కొలతతోనే మీకు మరల కొలువబడునని చెపెప్ను. 

2 కొరిందీయులకు 9:6 => కొంచెముగా వితుత్వాడు కొంచెముగా పంటకోయును, సమృదిధ్గా 

వితుత్వాడు సమృదిధ్గా పంటకోయును అని యీ విషయమై చెపప్వచుచ్ను. 

2 కొరిందీయులకు 9:7 => సణుగుకొనకయు బలవంతముగా కాకయు పర్తివాడును తన 

హృదయములో నిశచ్యించుకొనిన పర్కారము ఇయయ్వలెను; దేవుడు ఉతాస్హముగా ఇచుచ్వానిని 

పేర్మించును. 

2 కొరిందీయులకు 9:8 => మరియు అనిన్టియందు ఎలల్పుప్డును మీలో మీరు సరవ్సమృదిధ్ గలవారై 

ఉతత్మమైన పర్తికారయ్ము చేయుటకు దేవుడు మీయెడల సమసత్ విధములైన కృపను 

విసత్రింపచేయగలడు. 

2 కొరిందీయులకు 9:9 => ఇందువిషయమై అతడు వెదజలిల్ దరిదుర్లకిచెచ్ను అతని నీతి 

నిరంతరము నిలుచును అని వార్యబడియునన్ది. 

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

మీకు వితత్నము దయచేసి విసత్రింపచేసి, మీరు పర్తి విషయములో పూరౌణ్దారయ్భాగయ్ము 

గలవారగునటుల్, మీ నీతిఫలములు వృదిధ్పొందించును. 

2 కొరిందీయులకు 9:11 => ఇటిట్, ఔదారయ్మువలన మాదావ్రా దేవునికి కృతజఞ్తాసుత్తులు 

చెలిల్ంపబడును. 

2 కొరిందీయులకు 9:12 => ఏలయనగా ఈ సేవనుగూరిచ్న పరిచరయ్ పరిశుదుధ్ల అకక్రలకు 

సహాయము కలుగజేయుట మాతర్ము కాకుండ, అనేకులు దేవునికి చెలిల్ంచు కృతజఞ్తాసుత్తుల 

మూలముగా విసత్రించుచునన్ది. 

2 కొరిందీయులకు 9:13 => ఏలాగనగా కీర్సుత్ సువారత్ను అంగీకరింతుమని ఒపుప్కొనుటయందు 

మీరు విధేయులైనందుచేతను, వారి విషయమును అందరి విషయమును ఇంత ఔదారయ్ముగా ధరమ్ము 
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చేసినందుచేతను, ఈ పరిచరయ్ మూలముగా మీ యోగయ్త కనబడినందున వారు దేవుని 

మహిమపరచుచునాన్రు. 

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

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

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

విసాత్రఫలము రావలెనని అపేకిష్ంచి చెపుప్చునాన్ను. 

సామెతలు 15:27 => లోభి తన యింటివారిని బాధపెటుట్ను లంచము నసహియ్ంచుకొనువాడు 

బర్దుకును. 

యోబు 20:19 => వారు బీదలను ముంచి విడిచిపెటిట్నవారు వారు బలాతాక్రముచేత ఒక యింటిని 

ఆకర్మించుకొనినను దానిని కటిట్ పూరిత్చేయరు. 

యోబు 20:20 => వారు ఎడతెగక ఆశించినవారు తమ యిషట్వసుత్వులలో ఒకదానిచేతనైనను 

తముమ్ను తాము రకిష్ంచుకొనజాలరు. 

యోబు 20:21 => వారు మింగివేయనిది ఒకటియు లేదు గనుక వారి కేష్మసిథ్తి నిలువదు. 

యోబు 20:22 => వారికి సంపాదయ్ము పూరణ్ముగా కలిగిన సమయమున వారు ఇబబ్ంది పడుదురు 

దురవసథ్లోనుండు వారందరి చెయియ్ వారిమీదికి వచుచ్ను. 

యోబు 20:23 => వారు కడుపు నింపుకొననైయుండగా దేవుడు వారిమీద తన కోపాగిన్ 

కురిపించును వారు తినుచుండగా దాని కురిపించును. 

పర్సంగి 4:8 => ఒంటరిగానునన్ ఒకడు కలడు, అతనికి జతగాడు లేడు కుమారుడు లేడు 

సహోదరుడు లేడు; అయినను అతడు ఎడతెగక కషట్పడును; అతని కనున్ ఐశవ్రయ్ముచేత 

తృపిత్పొందదు, అతడు సుఖమనునది నేనెరుగక ఎవరి నిమితత్ము కషట్పడుచునాన్నని అనుకొనడు; 

ఇదియు వయ్రథ్మైనదై బహు చింత కలిగించును. 

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

మించి అతిశయపడును. 
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యాకోబు 5:1 => ఇదిగో ధనవంతులారా, మీమీదికి వచెచ్డి ఉపదర్వములనుగూరిచ్ పర్లాపించి 

యేడువుడి. 

యాకోబు 5:2 => మీ ధనము చెడిపోయెను; మీ వసత్రములు చిమమ్టలు కొటిట్నవాయెను. 

యాకోబు 5:3 => మీ బంగారమును మీ వెండియు తుపుప్పటిట్నవి; వాటి తుపుప్ మీమీద సాక్షయ్ముగా 

ఉండి అగిన్వలె మీ శరీరములను తినివేయును; అంతయ్దినములయందు ధనము కూరుచ్ కొంటిరి. 

యాకోబు 5:4 => ఇదిగో మీ చేలు కోసిన పనివారికియయ్క, మీరు మోసముగా బిగపటిట్న కూలి 

మొఱఱ్పెటుట్చునన్ది. మీ కోతవారి కేకలు సైనయ్ములకు అధిపతియగు పర్భువు యొకక్ చెవులలో 

చొచిచ్యునన్వి. 

యాకోబు 5:5 => మీరు భూమిమీద సుఖముగా జీవించి భోగాసకుత్లై వధ దినమునందు మీ 

హృదయములను పోషించుకొంటిరి. 

ఆదికాండము 34:30 => అపుప్డు యాకోబు షిమోయ్నును లేవీని చూచి మీరు ననున్ బాధపెటిట్ యీ 

దేశ నివాసులైన కనానీయులలోను పెరిజీజ్యులలోను అసహుయ్నిగా చేసితిరి; నా జనసంఖయ్ కొంచెమే; 

వారు నామీదికి గుంపుగా వచిచ్ ననున్ చంపెదరు. నేనును నా యింటివారును నాశనమగుదుమని 

చెపెప్ను 

పర్సంగి 4:5 => బుదిధ్హీనుడు చేతులు ముడుచుకొని తన మాంసము భకిష్ంచును. 

ఎఫెసీయులకు 5:29 => తన శరీరమును దేవ్షించినవాడెవడును లేడు గాని పర్తివాడును దానిని 

పోషించి సంరకిష్ంచుకొనును. 

వచనము 21 

నిశచ్యముగా భకిత్హీనునికి శిక్ష తపప్దు. నీతిమంతుల సంతానము విడిపింపబడును. 

సామెతలు 1:18 => వారు సవ్నాశనమునకే పొంచియుందురు తముమ్ను తామే పటుట్కొనుటకై 

దాగియుందురు. 

సామెతలు 5:22 => దుషు ట్ని దోషములు వానిని చికుక్లబెటుట్ను వాడు తన పాపపాశములవలన 

బంధింపబడును. 
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యోబు 27:13 => దేవునివలన భకిత్హీనులకు నియమింపబడిన భాగము ఇది ఇది బాధించువారు 

సరవ్శకుత్నివలన పొందు సావ్సథ్య్ము 

యోబు 27:14 => వారి పిలల్లు విసత్రించినయెడల అది ఖడగ్ముచేత పడుటకే గదా వారి 

సంతానమునకు చాలినంత ఆహారము దొరకదు. 

యోబు 27:15 => వారికి మిగిలినవారు తెగులువలన చచిచ్ పాతిపెటట్బడెదరు వారి విధవరాండుర్ 

రోదనము చేయకుండిరి. 

యోబు 27:16 => ధూళి అంత విసాత్రముగా వారు వెండిని పోగుచేసినను జిగటమనన్ంత 

విసాత్రముగా వసత్రములను సిదధ్పరచుకొనినను 

యోబు 27:17 => వారు దాని సిదధ్పరచుకొనుటయే గాని నీతిమంతులు దాని కటుట్కొనెదరు 

నిరపరాధులు ఆ వెండిని పంచుకొనెదరు. 

యోబు 27:18 => పురుగుల గూళల్వంటి యిండుల్ వారు కటుట్కొందురు కావలివాడు కటుట్కొను 

గుడిసెవంటి యిండుల్ వారు కటుట్కొందురు. 

యోబు 27:19 => వారు ధనముగలవారై పండుకొందురు గాని మరల లేవరు కనున్లు తెరవగానే 

లేకపోవుదురు. 

యోబు 27:20 => భయములు జలపర్వాహములవలె వారిని తరిమి పటుట్కొనును రాతిర్వేళ తుఫాను 

వారిని ఎతిత్కొనిపోవును. 

యోబు 27:21 => తూరుప్గాలి వారిని కొనిపోగా వారు సమసి పోవుదురు అది వారి 

సథ్లములోనుండి వారిని ఊడిచ్వేయును 

యోబు 27:22 => ఏమియు కరుణ చూపకుండ దేవుడు వారిమీద బాణములు వేయును వారు 

ఆయన చేతిలోనుండి తపిప్ంచుకొన గోరి ఇటు అటు పారిపోవుదురు. 

యోబు 27:23 => మనుషుయ్లు వారిని చూచి చపప్టుల్ కొటుట్దురు వారి సథ్లములోనుండి వారిని 

చీకొటిట్ తోలివేయుదురు. 

పర్సంగి 10:8 => గొయియ్ తర్వువ్వాడు దానిలో పడును; కంచె కొటుట్వానిని పాము కరుచును. 
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యెషయా 59:5 => వారు మిడునాగుల గుడల్ను పొదుగుదురు సాలెపురుగు వల నేయుదురు ఆ గుడుల్ 

తినువాడు చచుచ్ను వాటిలో ఒకదానిని ఎవడైన తొర్కిక్నయెడల విష సరప్ము పుటుట్ను.  

యెషయా 59:6 => వారి పటుట్బటట్ నేయుటకు పనికిరాదు వారు నేసినది ధరించుకొనుటకు ఎవనికిని 

వినియోగింపదు వారి కిర్యలు పాపకిర్యలే వారు బలాతాక్రము చేయువారే.  

యెషయా 59:7 => వారి కాళుల్ పాపముచేయ పరుగెతుత్చునన్వి నిరపరాధులను చంపుటకు అవి 

తవ్రపడును వారి తలంపులు పాపహేతుకమైన తలంపులు పాడును నాశనమును వారి తోర్వలలో 

ఉనన్వి  

యెషయా 59:8 => శాంతవరత్నమును వారెరుగరు వారి నడవడులలో నాయ్యము కనబడదు వారు 

తమకొరకు వంకరతోర్వలు కలిప్ంచుకొనుచునాన్రు వాటిలో నడచువాడెవడును శాంతినొందడు.  

ఎఫెసీయులకు 4:22 => కావున మునుపటి పర్వరత్న విషయములోనైతే, మోసకరమైన దురాశవలన 

చెడిపోవు మీ పార్చీనసవ్భావమును వదలుకొని 

సామెతలు 22:8 => దౌషట్య్మును వితుత్వాడు కీడును కోయును వాని కోర్ధమను దండము 

కాలిపోవును. 

కీరత్నలు 126:5 => కనీన్ళుల్ విడుచుచు వితుత్వారు సంతోషగానముతో పంట కోసెదరు. 

కీరత్నలు 126:6 => పడికెడు వితత్నములు చేతపటుట్కొని యేడుచ్చు పోవు వితుత్వాడు సంతోషగానము 

చేయుచు పనలు మోసికొనివచుచ్ను. 

హోషేయ 10:12 => నీతి ఫలించునటుల్ మీరు వితత్నము వేయుడి పేర్మయను కోత మీరు కోయుడి, 

యెహోవాను వెదకుటకు ఇదే సమయము గనుక ఆయన పర్తయ్క్షమై మీమీద నీతివరష్ము 

కురిపించునటుల్ ఇదివరకెనన్డును దునన్ని బీడుభూమి దునున్డి. 

హోషేయ 10:13 => నీ పర్వరత్ననాధారము చేసికొని నీ బలాఢుయ్లను నముమ్కొని నీవు చెడుతనపు 

పంటకై దునిన్తివి గనుక మీరు పాపమను కోత కోసియునాన్రు. అబదధ్మునకు ఫలము 

పొందియునాన్రు.  

గలతీయులకు 6:8 => ఏలాగనగా తన శరీరేచఛ్లనుబటిట్ వితుత్వాడు తన శరీరమునుండి క్షయమను 

పంట కోయును, ఆతమ్నుబటిట్ వితుత్వాడు ఆతమ్నుండి నితయ్జీవమను పంట కోయును. 
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గలతీయులకు 6:9 => మనము మేలుచేయుటయందు విసుకక యుందము. మనము అలయక 

మేలు చేసితిమేని తగినకాలమందు పంట కోతుము. 

యాకోబు 3:18 => నీతిఫలము సమాధానము చేయువారికి సమాధానమందు వితత్బడును. 

ఆదికాండము 15:1 => ఇవి జరిగిన తరువాత యెహోవా వాకయ్ము అబార్మునకు దరశ్నమందు వచిచ్ 

అబార్మా, భయపడకుము; నేను నీకు కేడెము, నీ బహుమానము అతయ్ధికమగునని చెపెప్ను. 

నిరగ్మకాండము 1:20 => దేవుడు ఆ మంతర్సానులకు మేలుచేసెను. ఆ జనము విసత్రించి మికిక్లి 

పర్బలెను. 

రూతు 2:12 => యెహోవా నీవు చేసినదానికి పర్తిఫలమిచుచ్ను; ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన యెహోవా 

రెకక్లకిర్ంద సురకిష్తముగా నుండునటుల్ నీవు వచిచ్తివి ; ఆయన నీకు సంపూరణ్మైన 

బహుమానమిచుచ్నని ఆమె కుతత్రమిచెచ్ను. 

2 సమూయేలు 1:15 => యెహోవా అభిషేకించిన వానిని నేను చంపితినని నీవు చెపిప్తివే;  

కీరత్నలు 18:20 => నా నీతినిబటిట్ యెహోవా నాకు పర్తిఫలమిచెచ్ను నా నిరోద్షతవ్మునుబటిట్ నాకు 

పర్తిఫలమిచెచ్ను. 

కీరత్నలు 19:11 => వాటివలన నీ సేవకుడు హెచచ్రికనొందును వాటిని గైకొనుటవలన గొపప్ 

లాభము కలుగును. 

కీరత్నలు 120:4 => తంగేడు నిపుప్లతో కూడిన బాణములను బలాఢుయ్ల వాడిగల బాణములను 

నీమీద వేయును 

సామెతలు 11:24 => వెదజలిల్ అభివృదిధ్ పొందువారు కలరు తగినదానికనన్ తకుక్వ ఇచిచ్ లేమికి 

వచుచ్వారు కలరు. 

సామెతలు 14:8 => తమ పర్వరత్నను కనిపెటిట్యుండుట వివేకుల జాఞ్నమునకు లక్షణము 

మోసకృతయ్ములే బుదిధ్హీనులు కనుపరచు మూఢత. 

పర్సంగి 11:1 => నీ ఆహారమును నీళల్మీద వేయుము,చాలా దినములైన తరువాత అది నీకు 

కనబడును. 
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దానియేలు 11:23 => అతడు సంధి చేసినను మోసపుచుచ్ను. అతడు సవ్లప్జనము గలవాడైనను 

ఎదురాడి బలము పొందును. 

మతత్యి 5:12 => సంతోషించి ఆనందించుడి, పరలోకమందు మీ ఫలము అధికమగును. ఈలాగున 

వారు మీకు పూరవ్మందుండిన పర్వకత్లను హింసించిరి. 

మారుక్ 4:26 => మరియు ఆయన ఒక మనుషుయ్డు భూమిలో వితత్నము చలిల్,  

రోమీయులకు 2:10 => సత  కిర్య చేయు పర్తివానికి, మొదట యూదునికి గీర్సు దేశసుథ్నికి కూడ, 

మహిమయు ఘనతయు సమాధానమును కలుగును. 

2 కొరిందీయులకు 9:6 => కొంచెముగా వితుత్వాడు కొంచెముగా పంటకోయును, సమృదిధ్గా 

వితుత్వాడు సమృదిధ్గా పంటకోయును అని యీ విషయమై చెపప్వచుచ్ను. 

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

మీకు వితత్నము దయచేసి విసత్రింపచేసి, మీరు పర్తి విషయములో పూరౌణ్దారయ్భాగయ్ము 

గలవారగునటుల్, మీ నీతిఫలములు వృదిధ్పొందించును. 

గలతీయులకు 6:7 => మోసపోకుడి, దేవుడు వెకిక్రింపబడడు; మనుషుయ్డు ఏమి వితుత్నో ఆ పంటనే 

కోయును. 

ఎఫెసీయులకు 6:8 => దాసుడైనను సవ్తంతుర్డైనను మీలో పర్తివాడును ఏ సతాక్రయ్ము చేయునో 

దాని ఫలము పర్భువువలన పొందునని మీరెరుగుదురు. 

కొలొసస్యులకు 3:24 => మీరేమి చేసినను అది మనుషుయ్ల నిమితత్ము కాక పర్భువు నిమితత్మని 

మనసూఫ్రిత్గా చేయుడి, మీరు పర్భువైన కీర్సుత్నకు దాసులై యునాన్రు. 

హెబీర్యులకు 11:6 => విశావ్సము లేకుండ దేవునికి ఇషు ట్డైయుండుట అసాధయ్ము; దేవునియొదద్కు 

వచుచ్వాడు ఆయన యునాన్డనియు, తనున్ వెదకువారికి ఫలము దయచేయువాడనియు నమమ్వలెను 

గదా. 

హెబీర్యులకు 11:26 => ఫరో కుమారెత్ యొకక్ కుమారుడని అనిపించుకొనుటకు ఒపుప్కొనలేదు; 

ఏలయనగా అతడు పర్తిఫలముగా కలుగబోవు బహుమానమందు దృషిట్ యుంచెను. 
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వచనము 22 

వివేకములేని సుందర సతరీ పంది ముకుక్ననునన్ బంగారు కమిమ్వంటిది. 

సామెతలు 11:4 => ఉగర్తదినమందు ఆసిత్ అకక్రకు రాదు నీతి మరణమునుండి రకిష్ంచును. 

సామెతలు 10:16 => నీతిమంతుని కషాట్రిజ్తము జీవదాయకము భకిత్హీనునికి కలుగు వచుచ్బడి 

పాపము పుటిట్ంచును. 

సామెతలు 12:28 => నీతిమారగ్మునందు జీవము కలదు దాని తోర్వలో మరణమే లేదు. 

సామెతలు 19:23 => యెహోవాయందు భయభకుత్లు కలిగియుండుట జీవసాధనము అది 

కలిగినవాడు తృపుత్డై అపాయము లేకుండ బర్దుకును. 

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

నడుచుకొనువానిని ఆయన అంగీకరించును. 

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

నీతిమంతుడై యునన్టుట్ నీతిని జరిగించు పర్తివాడును నీతిమంతుడు. 

1 యోహాను 3:10 => దీనినిబటిట్ దేవుని పిలల్లెవరో అపవాది పిలల్లెవరో తేటపడును. నీతిని 

జరిగించని పర్తివాడును, తన సహోదరుని పేర్మింపని పర్తివాడును దేవుని సంబంధులు కారు. 

సామెతలు 1:16 => కీడు చేయుటకై వారి పాదములు పరుగులెతుత్ను నరహతయ్ చేయుటకై వారు 

తవ్రపడుచుందురు. 

సామెతలు 1:17 => పకిష్ చూచుచుండగా వల వేయుట వయ్రథ్ము. 

సామెతలు 1:18 => వారు సవ్నాశనమునకే పొంచియుందురు తముమ్ను తామే పటుట్కొనుటకై 

దాగియుందురు. 

సామెతలు 1:19 => ఆశాపాతకులందరి గతి అటిట్దే దానిని సీవ్కరించువారి పార్ణము అది తీయును. 

సామెతలు 7:22 => వెంటనే పశువు వధకు పోవునటుల్ను పరులచే జికిక్నవాడు సంకెళల్లోనికి 

పోవునటుల్ను 
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సామెతలు 7:23 => తనకు పార్ణహానికరమైనదని యెరుగక ఉరియొదద్కు పకిష్ తవ్రపడునటుల్ను వాని 

గుండెను అంబు చీలుచ్వరకు వాడు దానివెంట పోయెను. 

సామెతలు 8 :36 => ననున్ కనుగొననివాడు తనకే హాని చేసికొనును నాయందు 

అసహయ్పడువారందరు మరణమును సేన్హించుదురు. 

రోమీయులకు 2:8 => అయితే భేదములు పుటిట్ంచి, సతయ్మునకు లోబడక దురీన్తికి లోబడువారి 

మీదికి దేవుని ఉగర్తయు రౌదర్మును వచుచ్ను. 

రోమీయులకు 2:9 => దుషాక్య్రయ్ము చేయు పర్తి మనుషుయ్ని ఆతమ్కు, మొదట యూదునికి గీర్సు 

దేశసుథ్నికి కూడ, శర్మయు వేదనయు కలుగును. 

1 రాజులు 18:18 => అతడు నేను కాను, యెహోవా ఆజఞ్లను గైకొనక బయలుదేవత ననుసరించు 

నీవును, నీ తండిర్ యింటివారును ఇశార్యేలువారిని శర్మపెటుట్వారై యునాన్రు. 

2 రాజులు 1:4 => కాగా యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా నీవెకిక్న మంచము మీదనుండి 

దిగిరాకుండ నీవు నిశచ్యముగా మరణమవుదువు అని ఏలీయా వారితో చెపిప్ వెళి ల్పోయెను. 

సామెతలు 5:6 => అది జీవమారగ్మును ఏమాతర్మును విచారింపదు దానికి తెలియకుండనే దాని 

పాదములు ఇటు అటు తిరుగును. 

సామెతలు 15:27 => లోభి తన యింటివారిని బాధపెటుట్ను లంచము నసహియ్ంచుకొనువాడు 

బర్దుకును. 

వచనము 23 

నీతిమంతుల కోరిక ఉతత్మమైనది భకిత్హీనుల ఆశ అహంకారయుకత్మైనది. 

సామెతలు 6:14 => వాని హృదయము అతిమూరఖ్ సవ్భావము గలది వాడెలల్పుప్డు కీడు కలిప్ంచుచు 

జగడములు పుటిట్ంచును. 

సామెతలు 6:16 => యెహోవాకు అసహయ్ములైనవి ఆరు గలవు ఏడును ఆయనకు హేయములు 

సామెతలు 6:17 => అవేవనగా, అహంకార దృషిట్యు కలల్లాడు నాలుకయు నిరపరాధులను చంపు 

చేతులును 
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సామెతలు 6:18 => దురోయ్చనలు యోచించు హృదయమును కీడు చేయుటకు తవ్రపడి పరుగులెతుత్ 

పాదములును 

సామెతలు 6:19 => లేనివాటిని పలుకు అబదధ్సాకిష్యు అనన్దముమ్లలో జగడములు 

పుటిట్ంచువాడును. 

సామెతలు 8 :13 => యెహోవాయందు భయభకుత్లు గలిగియుండుట చెడుతనము 

నసహియ్ంచుకొనుటయే. గరవ్ము అహంకారము దురామ్రగ్త కుటిలమైన మాటలు నాకు అసహయ్ములు.  

కీరత్నలు 18:25 => దయగలవారియెడల నీవు దయచూపించుదువు యథారథ్వంతులయెడల 

యథారథ్వంతుడవుగా నుందువు 

కీరత్నలు 18:26 => సదాభ్వముగలవారియెడల నీవు సదాభ్వము చూపుదువు. మూరు ఖ్లయెడల నీవు 

వికటముగా నుందువు 

సామెతలు 9:7 => అపహాసకులకు బుదిధ్చెపుప్వాడు తనకే నింద తెచుచ్కొనును. భకిత్హీనులను 

గదిద్ంచువానికి అవమానమే కలుగును. 

సామెతలు 15:8 => భకిత్హీనులు అరిప్ంచు బలులు యెహోవాకు హేయములు యథారథ్వంతుల 

పార్రథ్న ఆయనకు ఆనందకరము. 

సామెతలు 16:17 => చెడుతనము విడిచి నడచుటయే యథారథ్వంతులకు రాజమారగ్ము తన 

పర్వరత్న కనిపెటుట్వాడు తన పార్ణమును కాపాడుకొనును. 

సామెతలు 21:29 => భకిత్హీనుడు తన ముఖమును మాడుచ్కొనును యథారథ్వంతుడు తన 

పర్వరత్నను చకక్ పరచుకొనును. 

కీరత్నలు 11:7 => యెహోవా నీతిమంతుడు, ఆయన నీతిని పేర్మించువాడు యథారథ్వంతులు ఆయన 

ముఖదరశ్నము చేసెదరు. 

కీరత్నలు 51:6 => నీవు అంతరంగములో సతయ్ము కోరుచునాన్వు ఆంతరయ్మున నాకు జాఞ్నము 

తెలియజేయుదువు. 

కీరత్నలు 140:13 => నిశచ్యముగా నీతిమంతులు నీ నామమునకు కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచెదరు 

యథారథ్వంతులు నీ సనిన్ధిని నివసించెదరు.  
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1 దినవృతాత్ంతములు 29:17 => నా దేవా , నీవు హృదయ పరిశోధనచేయుచు 

యథారథ్వంతులయందు ఇషట్పడుచునాన్వని నేనెరుగుదును; నేనైతే యథారథ్హృదయము గలవాడనై 

యివి యనిన్యు మనఃపూరవ్కముగా ఇచిచ్యునాన్ను; ఇపుప్డు ఇకక్డనుండు నీ జనులును నీకు 

మనఃపూరవ్కముగా ఇచుచ్ట చూచి సంతోషించుచునాన్ను. 

యోబు 22:3 => నీవు నీతిమంతుడవై యుండుట సరవ్శకుత్డగు దేవునికి సంతోషమా? నీవు 

యథారథ్వంతుడవై పర్వరిత్ంచుట ఆయనకు లాభకరమా? 

కీరత్నలు 7:10 => దుషు ట్ల చెడుతనము మానుప్ము నీతిగలవారిని సిథ్రపరచుము యథారథ్ 

హృదయులను రకిష్ంచు దేవుడే నా కేడెమును మోయువాడైయునాన్డు. 

కీరత్నలు 37:23 => ఒకని నడత యెహోవా చేతనే సిథ్రపరచబడును వాని పర్వరత్న చూచి ఆయన 

ఆనందించును. 

కీరత్నలు 101:4 => మూరఖ్చితుత్డు నాయొదద్నుండి తొలగిపోవలెను దౌషట్య్మును నేననుసరింపను. 

కీరత్నలు 147:11 => తనయందు భయభకుత్లు గలవారియందు తన కృపకొరకు 

కనిపెటుట్వారియందు యెహోవా ఆనందించువాడైయునాన్డు. 

కీరత్నలు 149:4 => యెహోవా తన పర్జలందు పీర్తిగలవాడు. ఆయన దీనులను రక్షణతో 

అలంకరించును. 

సామెతలు 3:32 => కుటిలవరత్నుడు యెహోవాకు అసహుయ్డు యథారథ్వంతులకు ఆయన తోడుగా 

నుండును. 

సామెతలు 12:22 => అబదద్మాడు పెదవులు యెహోవాకు హేయములు సతయ్వరత్నులు 

ఆయనకిషు ట్లు. 

1 పేతురు 2:18 => పనివారలారా, మంచివారును సాతివ్కులునైనవారికి మాతర్ము కాక 

ముషక్రులైన మీ యజమానులకును పూరణ్భయముతో లోబడియుండుడి. 

వచనము 24 

వెదజలిల్ అభివృదిధ్ పొందువారు కలరు తగినదానికనన్ తకుక్వ ఇచిచ్ లేమికి వచుచ్వారు కలరు. 
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సామెతలు 16:5 => గరవ్ హృదయులందరు యెహోవాకు హేయులు నిశచ్యముగా వారు శిక్ష 

నొందుదురు. 

నిరగ్మకాండము 23:2 => దుషాక్రయ్ము జరిగించుటకై సమూహమును వెంబడించవదుద్, 

నాయ్యమును తిర్పిప్వేయుటకు సమూహముతో చేరి వాయ్జెయ్ములో సాక్షయ్ము పలుకకూడదు; 

సామెతలు 13:22 => మంచివాడు తన పిలల్ల పిలల్లను ఆసిత్కరత్లనుగా చేయును పాపాతుమ్ల ఆసిత్ 

నీతిమంతులకు ఉంచబడును. 

ఆదికాండము 17:7 => నేను నీకును నీ తరువాత నీ సంతానమునకును దేవుడనై యుండునటుల్, 

నాకును నీకును, నీ తరువాతవారి తరములలో నీ సంతతికిని మధయ్ నా నిబంధనను నితయ్నిబంధనగా 

సిథ్రపరచెదను. 

ఆదికాండము 17:8 => నీకును నీ తరువాత నీ సంతతికిని నీవు పరదేశివైయునన్ దేశమును, అనగా 

కనానను దేశమంతటిని నితయ్సావ్సథ్య్ముగా ఇచిచ్ వారికి దేవుడనై యుందునని అతనితో చెపెప్ను. 

కీరత్నలు 37:26 => దినమెలల్ వారు దయాళురై అపుప్ ఇచుచ్చుందురు వారి సంతానపువారు 

ఆశీరవ్దింపబడుదురు. 

కీరత్నలు 112:1 => యెహోవాను సుత్తించుడి యెహోవాయందు భయభకుత్లు గలవాడు ఆయన 

ఆజఞ్లనుబటిట్ అధికముగా ఆనందించువాడు ధనుయ్డు. 

కీరత్నలు 112:2 => వాని సంతతివారు భూమిమీద బలవంతులగుదురు యథారథ్వంతుల 

వంశపువారు దీవింపబడుదురు 

యెషయా 27:4 => నాయందు కోర్ధము లేదు గచచ్పొదలును బలురకక్సి చెటుల్ను ఒకవేళ 

నుండినయెడల యుదధ్ము చేయువానివలె నేను వాటిలోనికి వడిగా జొచిచ్ తపప్క వాటిని 

కాలిచ్వేయుదును. 

యిరిమ్యా 32:39 => మరియు వారికిని వారి కుమారులకును మేలు కలుగుటకై వారు నితయ్ము 

నాకు భయపడునటుల్ నేను వారికి ఏకహృదయమును ఏక మారగ్మును దయచేయుదును. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:39 => ఈ వాగాద్నము మీకును మీ పిలల్లకును దూరసుథ్లందరికిని, 

అనగా పర్భువైన మన దేవుడు తనయొదద్కు పిలిచిన వారికందరికిని చెందునని వారితో చెపెప్ను. 
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యెహోషువ 9:2 => వారు యెహోషువతోను ఇశార్యేలీయులతోను యుదధ్ము చేయుటకు 

కూడివచిచ్రి. 

2 సమూయేలు 18:7 => ఇశార్యేలువారు దావీదు సేవకుల యెదుట నిలువలేక ఓడిపోయిరి; ఆ 

దినమున ఇరువది వేలమంది అకక్డ హతులైరి. 

యోబు 36:19 => నీవు మొఱఱ్పెటుట్టయు బల పర్యతన్ములు చేయుటయు బాధనొందకుండ నినున్ 

తపిప్ంచునా? 

సామెతలు 12:7 => భకిత్హీనులు పాడై లేకపోవుదురు నీతిమంతుల యిలుల్ నిలుచును. 

యెషయా 8:9 => జనులారా, రేగుడి మీరు ఓడిపోవుదురు; దూరదేశసుథ్లారా, మీరందరు 

ఆలకించుడి మీరు నడుము కటుట్కొనినను ఓడిపోవుదురు నడుము కటుట్కొనినను ఓడిపోవుదురు. 

యిరిమ్యా 25:29 => నా పేరు పెటట్బడిన పటట్ణమునకు నేను కీడుచేయ మొదలుపెటట్గా మీకు 

శిక్షలేకుండ పోవునా? మీరు శికిష్ంపబడకపోరు. భూలోక నివాసులందరిమీదికి నేను ఖడగ్మును 

రపిప్ంచుచునాన్ను; ఇదే సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా వాకుక్. 

యిరిమ్యా 44:15 => అపుప్డు తమ భారయ్లు అనయ్దేవతలకు ధూపము వేయుదురని యెరిగియునన్ 

పురుషులందరును, అకక్డ నిలిచియునన్ సతరీలును,  

యిరిమ్యా 44:19 => మేము ఆకాశరాణికి ధూపము వేయగాను, ఆమెకు పానారప్ణములు 

అరిప్ంపగాను, మా పురుషుల సెలవులేకుండ ఆమెకు పిండివంటలు చేయుచునాన్మా? ఆమెకు 

పానారప్ణములు పోయుచునాన్మా? అని వారు చెపప్గా 

యెహెజేక్లు 33:8 => దురామ్రుగ్డా, నీవు నిశచ్యముగా మరణము నొందుదువు అని దురామ్రుగ్నికి 

నేను సెలవియయ్గా, అతడు తన దురామ్రగ్తను విడిచి జాగర్తత్పడునటుల్ నీవు ఆ దురామ్రుగ్నికి నా మాట 

తెలియజేయనియెడల ఆ దురామ్రుగ్డు తన దోషమునుబటిట్ మరణము నొందును గాని అతని 

పార్ణమునుగూరిచ్ నినున్ విచారణ చేయుదును. 

హోషేయ 2:10 => దాని విటకాండుర్ చూచుచుండగా నేను దాని పోకిరితనమును బయలుపరతును, 

నాచేతిలో నుండి దాని విడిపించువాడొకడును లేకపోవును. 
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హోషేయ 5:5 => ఇశార్యేలు యొకక్ అతిశయాసప్దము అతని మీద సాక్షయ్మిచుచ్ను. ఇశార్యేలు 

వారును ఎఫార్యిము వారును తమ దోషములో చికుక్పడి తొటిర్లుల్చునాన్రు; వారితోకూడ యూదా 

వారును తొటిర్లుల్చునాన్రు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:9 => అందుకు పేతురు పర్భువు యొకక్ ఆతమ్ను శోధించుటకు మీరెందుకు 

ఏకీభవించితిరి? ఇదిగో నీ పెనిమిటిని పాతిపెటిట్నవారి పాదములు వాకిటనే యునన్వి; వారు నినున్ను 

మోసికొనిపోవుదురని ఆమెతో చెపెప్ను 

రోమీయులకు 2:3 => అటిట్ కారయ్ములు చేయువారికి తీరుప్ తీరుచ్చు వాటినే చేయుచునన్ 

మనుషుయ్డా, నీవు దేవుని తీరుప్ తపిప్ంచుకొందువని అనుకొందువా? 

వచనము 25 

ఔదారయ్ము గలవారు పుషిట్ నొందుదురు. నీళుల్ పోయువారికి నీళుల్ పోయబడును 

సామెతలు 31:30 => అందము మోసకరము, సౌందరయ్ము వయ్రథ్ము యెహోవాయందు భయభకుత్లు 

కలిగిన సతరీ కొనియాడబడును 

యెహెజేక్లు 16:15 => అయితే నీ సౌందరయ్మును నీవు ఆధారము చేసికొని, నీకు కీరిత్ వచిచ్నందున 

నీవు వేశయ్వై దారినిపోవు పర్తి వానితో బహుగా వయ్భిచరించుచు వచిచ్తివి, పిలిచిన వానితోనెలల్ పోతివి. 

యెహెజేక్లు 16:16 => మరియు నీ వసత్రములలో కొనిన్ తీసి, చితర్ముగా అలకరింపబడిన ఉనన్త 

సథ్లములను ఏరప్రచి, వాటిమీద పండుకొని వయ్భిచారము చేసితివి; అటిట్ కారయ్ములు ఎంతమాతర్మును 

జరుగకూడనివి, అటిట్వియు నిక జరుగవు. 

యెహెజేక్లు 16:17 => నేను నీకిచిచ్న బంగారువియు వెండివియునైన ఆభరణములను తీసికొని 

నీవు పురుషరూప విగర్హములను చేసికొని వాటితో వయ్భిచరించితివి. 

యెహెజేక్లు 16:18 => మరియు నీ విచితర్ వసత్రములను తీసి వాటికి ధరింపజేసి, నా తైలమును నా 

ధూపమును వాటికరిప్ంచితివి. 
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యెహెజేక్లు 16:19 => భోజనమునకై నేనిచిచ్న ఆహారమును గోధుమ పిండిని నూనెను తేనెను 

తీసికొని యింపైన సువాసన కలుగునటుల్ నీవు ఆ బొమమ్లకు అరిప్ంచితివి, ఆలాగున జరిగెను గదా? 

యిదే పర్భువగు యెహోవా వాకుక్.  

యెహెజేక్లు 16:20 => మరియు నీవు నాకు కనిన కుమారులను కుమారెత్లను ఆ బొమమ్లు 

మింగివేయునటుల్ వాటి పేరట వారిని వధించితివి, 

యెహెజేక్లు 16:21 => నీ జారతవ్ము చాలకపోయెననియు నా పిలల్లను వధించి వాటికి పర్తిషిఠ్ంచి 

యపప్గించితివి. 

యెహెజేక్లు 16:22 => నీ బాలయ్ కాలమందు నీవు దిగంబరివై వసత్రహీనముగానుండి నీ రకత్ములో 

నీవు పొరుల్చుండిన సంగతి మనసుస్నకు తెచుచ్కొనక ఇనిన్ హేయకిర్యలను ఇంక జారతవ్మును 

చేయుచు వచిచ్తివి. 

నహూము 3:4 => చకక్నిదానవై వేశయ్వై చిలల్ంగితనమందు జాఞ్నము గలదానవై జారతవ్ముచేసి 

జనాంగములమీద చిలల్ంగితనము జరిగించి సంసారములను అమిమ్వేసినదానా, 

నహూము 3:5 => నీవు చేసిన అధిక జారతవ్మునుబటిట్ సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా వాకుక్ 

ఇదే నేను నీకు విరోధినైయునాన్ను, నీచెంగులు నీ ముఖము మీదికెతిత్ జనములకు నీ మానమును 

రాజయ్ములకు నీ యవమానమును నేను బయలుపరతును. 

నహూము 3:6 => పదిమంది యెదుట నీమీద మాలినయ్ము వేసి నినున్ అవమానపరచెదను. 

1 పేతురు 3:3 => జడలు అలుల్కొనుటయు, బంగారు నగలు పెటుట్కొనుటయు, వసత్రములు 

ధరించుకొనుటయునను వెలుపటి అలంకారము మీకు అలంకారముగా ఉండక, 

1 పేతురు 3:4 => సాధువైనటిట్యు, మృదువైనటిట్యునైన గుణమను అక్షయాలంకారము గల మీ 

హృదయపు అంతరంగ సవ్భావము మీకు అలంకారముగా ఉండవలెను; అది దేవుని దృషిట్కి మిగుల 

విలువగలది. 

2 పేతురు 2:22 => కుకక్ తన వాంతికి తిరిగినటుట్ను, కడుగబడిన పంది బురదలో దొరుల్టకు 

మళి ల్నటుట్ను అను నిజమైన సామితె చొపుప్న వీరికి సంభవించెను. 
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సామెతలు 7:10 => అంతట వేశాయ్వేషము వేసికొనిన కపటముగల సతరీ ఒకతె వానిని ఎదురొక్న 

వచెచ్ను. 

సామెతలు 9:13 => బుదిధ్హీనత అనునది బొబబ్లు పెటుట్నది అది కాముకురాలు దానికేమియు 

తెలివిలేదు. 

మతత్యి 7:6 => పరిశుదధ్మైనది కుకక్లకు పెటట్కుడి, మీ ముతయ్ములను పందులయెదుట వేయకుడి; 

వేసినయెడల అవి యొకవేళ వాటిని కాళళ్తో తొర్కిక్ మీమీద పడి మిముమ్ను చీలిచ్వేయును. 

వచనము 26 

ధానయ్ము బిగబటుట్వానిని జనులు శపించెదరు దానిని అముమ్వాని తలమీదికి దీవెన వచుచ్ను. 

కీరత్నలు 10:17 => యెహోవా, లోకులు ఇకను భయకారకులు కాకుండునటుల్ బాధపడువారి 

కోరికను నీవు వినియునాన్వు 

కీరత్నలు 27:4 => యెహోవాయొదద్ ఒకక్ వరము అడిగితిని దానిని నేను వెదకుచునాన్ను. యెహోవా 

పర్సనన్తను చూచుటకును ఆయన ఆలయములో ధాయ్నించుటకును నా జీవితకాలమంతయు నేను 

యెహోవా మందిరములో నివసింప గోరుచునాన్ను.  

కీరత్నలు 37:4 => యెహోవానుబటిట్ సంతోషించుము ఆయన నీ హృదయవాంఛలను తీరుచ్ను. 

కీరత్నలు 39:7 => పర్భువా, నేను దేనికొరకు కనిపెటుట్కొందును? నినేన్ నేను నముమ్కొనియునాన్ను. 

కీరత్నలు 39:8 => నా అతికర్మములనిన్టినుండి ననున్ విడిపింపుము నీచులకు ననున్ 

నిందాసప్దముగా చేయకుము. 

కీరత్నలు 119:5 => ఆహా నీ కటట్డలను గైకొనునటుల్ నా పర్వరత్న సిథ్రపడియుండిన నెంత మేలు. 

కీరత్నలు 119:10 => నా పూరణ్హృదయముతో నినున్ వెదకియునాన్ను ననున్ నీ ఆజఞ్లను విడిచి 

తిరుగనియయ్కుము. 

యెషయా 26:9 => రాతిర్వేళ నా పార్ణము నినున్ ఆశించుచునన్ది నాలోనునన్ ఆతమ్ ఆసకిత్తో నినున్ 

ఆశర్యించుచునన్ది. నీ తీరుప్లు లోకమునకు రాగా లోకనివాసులు నీతిని నేరుచ్కొందురు.  
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యిరిమ్యా 17:16 => నేను నినున్ అనుసరించు కాపరినైయుండుట మానలేదు, ఘోరమైన దినమును 

చూడవలెనని నేను కోరలేదు, నీకే తెలిసియునన్ది. నా నోటనుండి వచిచ్న మాట నీ సనిన్ధిలోనునన్ది.  

మతత్యి 5:6 => నీతికొరకు ఆకలిదపుప్లు గలవారు ధనుయ్లు; వారు తృపిత్పరచబడుదురు. 

సామెతలు 11:7 => భకిత్హీనుడు చనిపోగా వాని ఆశ నిరూమ్లమగును బలాఢుయ్లైనవారి ఆశ 

భంగమైపోవును. 

సామెతలు 10:28 => నీతిమంతుల ఆశ సంతోషము పుటిట్ంచును. భకిత్హీనుల ఆశ 

భంగమైపోవును. 

రోమీయులకు 2:8 => అయితే భేదములు పుటిట్ంచి, సతయ్మునకు లోబడక దురీన్తికి లోబడువారి 

మీదికి దేవుని ఉగర్తయు రౌదర్మును వచుచ్ను. 

రోమీయులకు 2:9 => దుషాక్య్రయ్ము చేయు పర్తి మనుషుయ్ని ఆతమ్కు, మొదట యూదునికి గీర్సు 

దేశసుథ్నికి కూడ, శర్మయు వేదనయు కలుగును. 

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

దహింపబోవు తీక్షణమైన అగిన్యు నికను ఉండును. 

1 సమూయేలు 23:20 => రాజా, నీ మనోభీషట్మంతటి చొపుప్న దిగిరముమ్; రాజవైన నీచేతికి 

అతనిని అపప్గించుట మా పని అని చెపప్గా 

కీరత్నలు 20:4 => నీ కోరికను సిదిధ్ంపజేసి నీ ఆలోచన యావతుత్ను సఫలపరచును గాక. 

సామెతలు 12:5 => నీతిమంతుల తలంపులు నాయ్యయుకత్ములు భకిత్హీనులు చెపుప్ ఆలోచనలు 

మోసకరములు. 

వచనము 27 

మేలు చేయగోరువాడు ఉపయుకత్మైన కిర్య చేయును కీడుచేయ గోరువానికి కీడే మూడును. 

సామెతలు 11:18 => భకిత్హీనుని సంపాదన వానిని మోసము చేయును నీతిని వితుత్వాడు 

శాశవ్తమైన బహుమానము నొందును. 
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సామెతలు 19:17 => బీదలను కనికరించువాడు యెహోవాకు అపిప్చుచ్వాడు వాని ఉపకారమునకు 

ఆయన పర్తుయ్పకారము చేయును. 

సామెతలు 28:8 => వడిడ్చేతను దురాల్భముచేతను ఆసిత్ పెంచుకొనువాడు దరిదుర్లను 

కరుణించువానికొరకు దాని కూడబెటుట్ను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 15:10 => నీవు నిశచ్యముగా వానికియయ్వలెను. వానికిచిచ్నందుకు 

మనసుస్లో విచారపడకూడదు. ఇందువలన నీ దేవుడైన యెహోవా నీ కారయ్ములనిన్టిలోను నీవు చేయు 

పర్యతన్ములనిన్టిలోను నినున్ ఆశీరవ్దించును. 

కీరత్నలు 112:9 => వాడు దాతృతవ్ము కలిగి బీదలకిచుచ్ను వాని నీతి నితయ్ము నిలుచును వాని 

కొముమ్ ఘనతనొంది హెచిచ్ంపబడును.  

పర్సంగి 11:1 => నీ ఆహారమును నీళల్మీద వేయుము,చాలా దినములైన తరువాత అది నీకు 

కనబడును. 

పర్సంగి 11:2 => ఏడుగురికిని ఎనమండుగురికిని భాగము పంచిపెటుట్ము, భూమిమీద ఏమి కీడు 

జరుగునో నీవెరుగవు. 

పర్సంగి 11:6 => ఉదయమందు వితత్నమును వితుత్ము, అసత్మయమందును నీ చేయి వెనుక 

తియయ్క వితుత్ము, అది ఫలించునో యిది ఫలించునో లేక రెండును సరిసమానముగా ఎదుగునో 

నీవెరుగవు. 

లూకా 6:38 => క్షమించుడి, అపుప్డు మీరు క్షమింపబడుదురు; ఇయుయ్డి, అపుప్డు మీకియయ్బడును; 

అణచి, కుదిలించి, దిగజారునటుల్ నిండు కొలతను మనుషుయ్లు మీ ఒడిలో కొలుతురు. మీరు ఏ 

కొలతతో కొలుతురో ఆ కొలతతోనే మీకు మరల కొలువబడునని చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 11:29 => అపుప్డు శిషుయ్లలో పర్తివాడును తన తన శకిత్కొలది 

యూదయలో కాపురమునన్ సహోదరులకు సహాయము పుంపుటకు నిశచ్యించుకొనెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 11:30 => ఆలాగున చేసి బరన్బా సౌలు అను వారిచేత పెదద్ల యొదద్కు 

దానిని పంపిరి. 
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2 కొరిందీయులకు 9:5 => కావున లోగడ ఇచెచ్దమని మీరు చెపిప్న ధరమ్ము పిసినితనముగా 

ఇయయ్క ధారాళముగా ఇయయ్వలెనని చెపిప్, సహోదరులు మీయొదద్కు ముందుగావచిచ్ దానిని 

జమచేయుటకై వారిని హెచచ్రించుట అవసరమని తలంచితిని. 

2 కొరిందీయులకు 9:6 => కొంచెముగా వితుత్వాడు కొంచెముగా పంటకోయును, సమృదిధ్గా 

వితుత్వాడు సమృదిధ్గా పంటకోయును అని యీ విషయమై చెపప్వచుచ్ను. 

2 కొరిందీయులకు 9:7 => సణుగుకొనకయు బలవంతముగా కాకయు పర్తివాడును తన 

హృదయములో నిశచ్యించుకొనిన పర్కారము ఇయయ్వలెను; దేవుడు ఉతాస్హముగా ఇచుచ్వానిని 

పేర్మించును. 

2 కొరిందీయులకు 9:8 => మరియు అనిన్టియందు ఎలల్పుప్డును మీలో మీరు సరవ్సమృదిధ్ గలవారై 

ఉతత్మమైన పర్తికారయ్ము చేయుటకు దేవుడు మీయెడల సమసత్ విధములైన కృపను 

విసత్రింపచేయగలడు. 

2 కొరిందీయులకు 9:9 => ఇందువిషయమై అతడు వెదజలిల్ దరిదుర్లకిచెచ్ను అతని నీతి 

నిరంతరము నిలుచును అని వార్యబడియునన్ది. 

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

మీకు వితత్నము దయచేసి విసత్రింపచేసి, మీరు పర్తి విషయములో పూరౌణ్దారయ్భాగయ్ము 

గలవారగునటుల్, మీ నీతిఫలములు వృదిధ్పొందించును. 

2 కొరిందీయులకు 9:11 => ఇటిట్, ఔదారయ్మువలన మాదావ్రా దేవునికి కృతజఞ్తాసుత్తులు 

చెలిల్ంపబడును. 

హగగ్యి 1:6 => మీరు విసాత్రముగా వితిత్నను మీకు కొంచెమే పండెను, మీరు భోజనము 

చేయుచునన్ను ఆకలి తీరకయునన్ది, పానము చేయుచునన్ను దాహము తీరకయునన్ది, బటట్లు 

కపుప్కొనుచునన్ను చలి ఆగకునన్ది, పనివారు కషట్ముచేసి జీతము సంపాదించుకొనినను జీతము 

చినిగిపోయిన సంచిలో వేసినటుట్గా ఉనన్ది. 
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హగగ్యి 1:9 => విసాత్రముగా కావలెనని మీరు ఎదురుచూచితిరి గాని కొంచెముగా పండెను; మీరు 

దానిని ఇంటికి తేగా నేను దానిని చెదరగొటిట్తిని; ఎందుచేతనని యెహోవా అడుగుచునాన్డు. నా 

మందిరము పాడైయుండగా మీరందరు మీ మీ యిండుల్ కటుట్కొనుటకు తవ్రపడుటచేతనే గదా.  

హగగ్యి 1:10 => కాబటిట్ మిముమ్నుబటిట్ ఆకాశపుమంచు కురువకయునన్ది, భూమి 

పండకయునన్ది. 

హగగ్యి 1:11 => నేను భూమికిని పరవ్తములకును అనావృషిట్ కలుగజేసి, ధానయ్ము 

విషయములోను దార్కాష్రసము విషయములోను తైలము విషయములోను భూమి ఫలించు సమసత్ము 

విషయములోను మనుషుయ్ల విషయములోను పశువుల విషయములోనుచేతిపనులనిన్టి 

విషయములోను కాష్మము పుటిట్ంచియునాన్ను. 

హగగ్యి 2:16 => నాటనుండి యొకడు ఇరువది కుపప్ల కంకులు వేయగా పది కుపప్లంత ధానయ్మే 

తేలుచునన్ది; తీసికొనవలెనని ఏబది కొలల తొటిట్యొదద్కు ఒకడు రాగా ఇరువదికొలలు మాతర్మే 

దొరకును. 

హగగ్యి 2:17 => తెగులుతోను కాటుకతోను వడగండల్తోను మీ కషాట్రిజ్తమంతటిని నేను నాశనము 

చేసియునాన్ను; అయినను మీలో ఒకడును తిరిగి నాయొదద్కు రాలేదు; ఇదే యెహోవా వాకుక్. 

హగగ్యి 2:18 => మీరు ఆలోచించుకొనుడి. ఇంతకుముందుగా తొమిమ్దవ నెల యిరువది నాలుగవ 

దినమునుండి, అనగా యెహోవా మందిరపు పునాది వేసిన నాటనుండి మీకు సంభవించిన దానిని 

ఆలోచించుకొనుడి. 

హగగ్యి 2:19 => కొటల్లో ధానయ్మునన్దా? దార్క్షచెటల్యినను అంజూరపుచెటల్యినను 

దానిమమ్చెటల్యినను ఒలీవచెటల్యినను ఫలించకపోయెను గదా. అయితే ఇది మొదలుకొని నేను 

మిముమ్ను ఆశీరవ్దించెదను. 

లేవీయకాండము 23:22 => మీరు మీ పంటచేను కోయునపుప్డు నీ పొలము యొకక్ ఓరలను 

పూరిత్గా కోయకూడదు, నీ కోతలో రాలిన పరిగెను ఏరుకొనకూడదు, బీదలకును పరదేశులకును 

వాటిని విడిచిపెటట్వలెను; నేను మీ దేవుడనైన యెహోవాను. 
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దివ్తీయోపదేశకాండము 14:29 => అపుప్డు నీ మధయ్ను పాలైనను సావ్సథ్య్మైనను లేని 

లేవీయులును, నీ యింటనునన్ పరదేశులును, తండిర్లేనివారును, విధవరాండుర్ను వచిచ్ భోజనముచేసి 

తృపిత్పొందుదురు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 15:4 => నీవు సావ్ధీనపరచుకొనునటుల్ నీ దేవుడైన యెహోవా నీకు 

సావ్సథ్య్ముగా ఇచుచ్చునన్ దేశములో యెహోవా నినున్ నిశచ్యముగా ఆశీరవ్దించును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 24:19 => నీ పొలములో నీ పంట కోయుచునన్పుప్డు పొలములో ఒక పన 

మరచిపోయినయెడల అది తెచుచ్కొనుటకు నీవు తిరిగిపోకూడదు. నీ దేవుడైన యెహోవా నీవు చేయు 

పనులనిన్టిలోను నినున్ ఆశీరవ్దించునటుల్ అది పరదేశులకును తండిర్లేనివారికిని విధవరాండర్కును 

ఉండవలెను. 

రూతు 2:14 => బోయజు భోజనకాలమున నీ వికక్డికి వచిచ్ భోజనముచేసి, చిరకలో నీ ముకక్ 

ముంచి, తినుమని ఆమెతో చెపప్గా, చేను కోయువారియొదద్ ఆమె కూరుచ్ండెను. అతడు ఆమెకు 

పేలాలు అందియయ్గా ఆమె తిని తృపిత్పొంది కొనిన్ మిగిలెచ్ను. 

యోబు 22:7 => దపిప్చేత ఆయాసపడినవారికి నీళి ల్యయ్వైతివి ఆకలిగొనినవానికి అనన్ము 

పెటట్కపోతివి. 

సామెతలు 3:10 => అపుప్డు నీ కొటల్లో ధానయ్ము సమృదిధ్గా నుండును నీ గానుగులలోనుండి కొర్తత్ 

దార్కాష్రసము పైకి పొరలి పారును. 

సామెతలు 10:4 => బదధ్కముగా పనిచేయువాడు దరిదుర్డగును శర్దధ్గలవాడు ఐశవ్రయ్వంతుడగును. 

సామెతలు 14:21 => తన పొరుగువాని తిరసక్రించువాడు పాపము చేయువాడు బీదలను 

కటాకిష్ంచువాడు ధనుయ్డు. 

పర్సంగి 5:13 => సూరుయ్ని కిర్ంద మనసుస్నకు ఆయాసకరమైనదొకటి జరుగుట నేను చూచితిని. 

అదేదనగా ఆసిత్గలవాడు తన ఆసిత్ని దాచిపెటుట్కొని తనకు నాశనము తెపిప్ంచుకొనును. 

యెషయా 32:6 => మూఢులు మూఢవాకుక్లు పలుకుదురు భకిత్హీనముగా నడుచుకొందురు 

యెహోవానుగూరిచ్ కానిమాటలాడుచు ఆకలిగొనినవారి జీవనాధారము తీసికొనుచు దపిప్గొనినవారికి 

పానీయము లేకుండ చేయుచు హృదయపూరవ్కముగా పాపము చేయుదురు. 
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యెషయా 32:8 => ఘనులు ఘనకారయ్ములు కలిప్ంచుదురు వారు ఘనకారయ్ములనుబటిట్ 

నిలుచుదురు. 

యెషయా 58:10 => ఆశించినదానిని ఆకలిగొనిన వానికిచిచ్ శర్మపడినవానిని తృపిత్పరచినయెడల 

చీకటిలో నీ వెలుగు పర్కాశించును అంధకారము నీకు మధాయ్హన్మువలె నుండును.  

యెహెజేక్లు 18:7 => ఎవనినైనను భాదపెటట్కయు, ఋణసుథ్నికి అతని తాకటుట్ను చెలిల్ంచి 

బలాతాక్రముచేత ఎవనికైనను నషట్ము కలుగజేయకయు నుండువాడై, ఆకలి గలవానికి ఆహారమిచిచ్ 

దిగంబరికి బటట్యిచిచ్ 

మతత్యి 5:42 => నినున్ అడుగువానికిముమ్, నినున్ అపుప్ అడుగగోరు వానినుండి నీ ముఖము 

తిర్పుప్కొనవదుద్. 

మతత్యి 14:16 => యేసు వారు వెళల్నకక్రలేదు, మీరే వారికి భోజనము పెటుట్డని వారితో చెపప్గా 

మతత్యి 25:35 => నేను ఆకలిగొంటిని, మీరు నాకు భోజనము పెటిట్తిరి; దపిప్గొంటిని, నాకు 

దాహమిచిచ్తిరి, పరదేశినై యుంటిని ననున్ చేరుచ్కొంటిరి; 

లూకా 6:30 => నినన్డుగు పర్తివానికిని ఇముమ్; నీ సొతుత్ ఎతిత్కొనిపోవు వానియొదద్ దాని మరల 

అడుగవదుద్. 

లూకా 9:13 => ఆయన మీరే వారికి భోజనము పెటుట్డని వారితో చెపప్గా వారు మనయొదద్ అయిదు 

రొటెట్లును రెండు చేపలును తపప్ మరేమియు లేదు; మేము వెళి ల్ యీ పర్జలందరికొరకు 

భోజనపదారథ్ములను కొని తెతుత్మా అని చెపిప్రి. 

యోహాను 6:13 => కాబటిట్ వారు భుజించిన తరువాత వారియొదద్ మిగిలిన అయిదు యవల రొటెట్ల 

ముకక్లు పోగుచేసి పండెర్ండు గంపలు నింపిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:45 => ఇదియుగాక వారు తమ చరసిథ్రాసుత్లను అమిమ్, అందరికిని వారి 

వారి అకక్రకొలది పంచిపెటిట్రి. 

2 కొరిందీయులకు 9:6 => కొంచెముగా వితుత్వాడు కొంచెముగా పంటకోయును, సమృదిధ్గా 

వితుత్వాడు సమృదిధ్గా పంటకోయును అని యీ విషయమై చెపప్వచుచ్ను. 
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2 కొరిందీయులకు 9:8 => మరియు అనిన్టియందు ఎలల్పుప్డును మీలో మీరు సరవ్సమృదిధ్ గలవారై 

ఉతత్మమైన పర్తికారయ్ము చేయుటకు దేవుడు మీయెడల సమసత్ విధములైన కృపను 

విసత్రింపచేయగలడు. 

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

పర్తి అవసరమును తీరుచ్ను. 

1 తిమోతి 6:18 => వారు వాసత్వమైన జీవమును సంపాదించుకొను నిమితత్ము, రాబోవు 

కాలమునకు మంచి పునాది తమకొరకు వేసికొనుచు, మేలు చేయువారును,  

వచనము 28 

ధనమును నముమ్కొనువాడు పాడైపోవును నీతిమంతులు చిగురాకువలె వృదిధ్నొందుదురు 

సామెతలు 28:27 => బీదలకిచుచ్వానికి లేమి కలుగదు కనున్లు మూసికొనువానికి బహు 

శాపములు కలుగును. 

యోబు 29:13 => నశించుటకు సిదధ్మైయునన్వారి దీవెన నామీదికి వచెచ్ను విధవరాండర్ 

హృదయమును సంతోషపెటిట్తిని  

యోబు 29:14 => నేను నీతిని వసత్రముగా ధరించుకొని యుంటిని గనుక అది ననున్ ధరించెను నా 

నాయ్యపర్వరత్న నాకు వసత్రమును పాగాయు ఆయెను. 

యోబు 29:15 => గుర్డిడ్వారికి నేను కనున్లైతిని కుంటివారికి పాదములైతిని. 

యోబు 29:16 => దరిదుర్లకు తండిర్గా ఉంటిని ఎరుగనివారి వాయ్జెయ్మును నేను శర్దధ్గా 

విచారించితిని. 

యోబు 29:17 => దురామ్రుగ్ల దవడపళల్ను ఊడగొటిట్తిని. వారి పళల్లోనుండి దోపుడుసొముమ్ను 

లాగివేసితిని. 

యోబు 29:18 => అపుప్డు నేనిటల్నుకొంటిని నా గూటియొదద్నే నేను చచెచ్దను హంసవలె నేను 

దీరాఘ్యువు గలవాడనవుదును. 
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యోబు 31:16 => బీదలు ఇచఛ్యించినదానిని నేను బిగబటిట్నయెడలను విధవరాండర్ కనున్లు 

కీష్ణింపజేసినయెడలను 

యోబు 31:17 => తలిదండుర్లు లేనివారిని నా అనన్ములో కొంచెమైనను తిననియయ్క నేను 

ఒంటరిగా భోజనము చేసినయెడలను 

యోబు 31:18 => ఎవడైనను వసత్రహీనుడై చచుచ్ట నేను చూడగను బీదలకు వసత్రము లేకపోవుట 

నేను చూడగను 

యోబు 31:19 => వారి దేహములు ననున్ దీవింపకపోయినయెడలను వారు నా గొఱఱ్లబొచుచ్చేత 

వేడిమి పొందకపోయినయెడలను 

యోబు 31:20 => గుమమ్ములో నాకు సహాయము దొరకునని తండిర్లేనివారిని నేను అనాయ్యము 

చేసినయెడలను 

యెషయా 32:8 => ఘనులు ఘనకారయ్ములు కలిప్ంచుదురు వారు ఘనకారయ్ములనుబటిట్ 

నిలుచుదురు. 

యెషయా 58:7 => నీ ఆహారము ఆకలిగొనినవారికి పెటుట్టయు నీ రకత్సంబంధికి ముఖము 

తపిప్ంపకుండుటయు దికుక్మాలిన బీదలను నీ యింట చేరుచ్కొనుటయు  

యెషయా 58:8 => వసత్రహీనుడు నీకు కనబడినపుప్డు వానికి వసత్రములిచుచ్టయు ఇదియే గదా 

నాకిషట్మైన ఉపవాసము? ఆలాగున నీవు చేసినయెడల నీ వెలుగు వేకువచుకక్వలె ఉదయించును 

సవ్సథ్త నీకు శీఘర్ముగా లభించును నీ నీతి నీ ముందర నడచును యెహోవా మహిమ నీ సైనయ్పు 

వెనుకటి భాగమును కావలికాయును.  

యెషయా 58:9 => అపుప్డు నీవు పిలువగా యెహోవా ఉతత్రమిచుచ్ను నీవు మొఱఱ్పెటట్గా ఆయన 

నేనునాన్ననును. ఇతరులను బాధించుటయు వేర్లుపెటిట్ చూపి తిరసక్రించుటయు చెడ డ్దానినిబటిట్ 

మాటలాడుటయు నీవు మాని  

యెషయా 58:10 => ఆశించినదానిని ఆకలిగొనిన వానికిచిచ్ శర్మపడినవానిని తృపిత్పరచినయెడల 

చీకటిలో నీ వెలుగు పర్కాశించును అంధకారము నీకు మధాయ్హన్మువలె నుండును.  
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యెషయా 58:11 => యెహోవా నినున్ నితయ్ము నడిపించును కాష్మకాలమున ఆయన నినున్ 

తృపిత్పరచి నీ యెముకలను బలపరచును నీవు నీరుకటిట్న తోటవలెను ఎపుప్డును ఉబుకుచుండు నీటి 

ఊటవలెను ఉండెదవు.  

మతత్యి 5:7 => కనికరము గలవారు ధనుయ్లు; వారు కనికరము పొందుదురు.  

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

ఆశీరవ్దింపబడిన వారలారా, రండి; లోకము పుటిట్నది మొదలుకొని మీకొరకు సిదధ్పరచబడిన 

రాజయ్మును సవ్తంతిర్ంచుకొనుడి. 

మతత్యి 25:35 => నేను ఆకలిగొంటిని, మీరు నాకు భోజనము పెటిట్తిరి; దపిప్గొంటిని, నాకు 

దాహమిచిచ్తిరి, పరదేశినై యుంటిని ననున్ చేరుచ్కొంటిరి; 

లేవీయకాండము 23:22 => మీరు మీ పంటచేను కోయునపుప్డు నీ పొలము యొకక్ ఓరలను 

పూరిత్గా కోయకూడదు, నీ కోతలో రాలిన పరిగెను ఏరుకొనకూడదు, బీదలకును పరదేశులకును 

వాటిని విడిచిపెటట్వలెను; నేను మీ దేవుడనైన యెహోవాను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 15:4 => నీవు సావ్ధీనపరచుకొనునటుల్ నీ దేవుడైన యెహోవా నీకు 

సావ్సథ్య్ముగా ఇచుచ్చునన్ దేశములో యెహోవా నినున్ నిశచ్యముగా ఆశీరవ్దించును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 15:10 => నీవు నిశచ్యముగా వానికియయ్వలెను. వానికిచిచ్నందుకు 

మనసుస్లో విచారపడకూడదు. ఇందువలన నీ దేవుడైన యెహోవా నీ కారయ్ములనిన్టిలోను నీవు చేయు 

పర్యతన్ములనిన్టిలోను నినున్ ఆశీరవ్దించును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 24:19 => నీ పొలములో నీ పంట కోయుచునన్పుప్డు పొలములో ఒక పన 

మరచిపోయినయెడల అది తెచుచ్కొనుటకు నీవు తిరిగిపోకూడదు. నీ దేవుడైన యెహోవా నీవు చేయు 

పనులనిన్టిలోను నినున్ ఆశీరవ్దించునటుల్ అది పరదేశులకును తండిర్లేనివారికిని విధవరాండర్కును 

ఉండవలెను. 

రూతు 2:14 => బోయజు భోజనకాలమున నీ వికక్డికి వచిచ్ భోజనముచేసి, చిరకలో నీ ముకక్ 

ముంచి, తినుమని ఆమెతో చెపప్గా, చేను కోయువారియొదద్ ఆమె కూరుచ్ండెను. అతడు ఆమెకు 

పేలాలు అందియయ్గా ఆమె తిని తృపిత్పొంది కొనిన్ మిగిలెచ్ను. 
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యోబు 22:7 => దపిప్చేత ఆయాసపడినవారికి నీళి ల్యయ్వైతివి ఆకలిగొనినవానికి అనన్ము 

పెటట్కపోతివి. 

కీరత్నలు 112:9 => వాడు దాతృతవ్ము కలిగి బీదలకిచుచ్ను వాని నీతి నితయ్ము నిలుచును వాని 

కొముమ్ ఘనతనొంది హెచిచ్ంపబడును.  

సామెతలు 3:10 => అపుప్డు నీ కొటల్లో ధానయ్ము సమృదిధ్గా నుండును నీ గానుగులలోనుండి కొర్తత్ 

దార్కాష్రసము పైకి పొరలి పారును. 

సామెతలు 13:4 => సోమరి ఆశపడును గాని వాని పార్ణమునకేమియు దొరకదు శర్దధ్గలవారి 

పార్ణము పుషిట్గా నుండును. 

సామెతలు 14:21 => తన పొరుగువాని తిరసక్రించువాడు పాపము చేయువాడు బీదలను 

కటాకిష్ంచువాడు ధనుయ్డు. 

సామెతలు 19:17 => బీదలను కనికరించువాడు యెహోవాకు అపిప్చుచ్వాడు వాని ఉపకారమునకు 

ఆయన పర్తుయ్పకారము చేయును. 

సామెతలు 22:9 => దయాదృషిట్ గలవాడు తన ఆహారములో కొంత దరిదుర్నికిచుచ్ను అటిట్వాడు 

దీవెననొందును. 

సామెతలు 28:25 => పేరాస గలవాడు కలహమును రేపును యెహోవాయందు నమమ్కముంచువాడు 

వరిధ్లుల్ను. 

పర్సంగి 5:13 => సూరుయ్ని కిర్ంద మనసుస్నకు ఆయాసకరమైనదొకటి జరుగుట నేను చూచితిని. 

అదేదనగా ఆసిత్గలవాడు తన ఆసిత్ని దాచిపెటుట్కొని తనకు నాశనము తెపిప్ంచుకొనును. 

పర్సంగి 11:1 => నీ ఆహారమును నీళల్మీద వేయుము,చాలా దినములైన తరువాత అది నీకు 

కనబడును. 

యెషయా 58:10 => ఆశించినదానిని ఆకలిగొనిన వానికిచిచ్ శర్మపడినవానిని తృపిత్పరచినయెడల 

చీకటిలో నీ వెలుగు పర్కాశించును అంధకారము నీకు మధాయ్హన్మువలె నుండును.  
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యెషయా 58:11 => యెహోవా నినున్ నితయ్ము నడిపించును కాష్మకాలమున ఆయన నినున్ 

తృపిత్పరచి నీ యెముకలను బలపరచును నీవు నీరుకటిట్న తోటవలెను ఎపుప్డును ఉబుకుచుండు నీటి 

ఊటవలెను ఉండెదవు.  

యెహెజేక్లు 18:7 => ఎవనినైనను భాదపెటట్కయు, ఋణసుథ్నికి అతని తాకటుట్ను చెలిల్ంచి 

బలాతాక్రముచేత ఎవనికైనను నషట్ము కలుగజేయకయు నుండువాడై, ఆకలి గలవానికి ఆహారమిచిచ్ 

దిగంబరికి బటట్యిచిచ్ 

మతత్యి 5:42 => నినున్ అడుగువానికిముమ్, నినున్ అపుప్ అడుగగోరు వానినుండి నీ ముఖము 

తిర్పుప్కొనవదుద్. 

లూకా 6:30 => నినన్డుగు పర్తివానికిని ఇముమ్; నీ సొతుత్ ఎతిత్కొనిపోవు వానియొదద్ దాని మరల 

అడుగవదుద్. 

లూకా 9:13 => ఆయన మీరే వారికి భోజనము పెటుట్డని వారితో చెపప్గా వారు మనయొదద్ అయిదు 

రొటెట్లును రెండు చేపలును తపప్ మరేమియు లేదు; మేము వెళి ల్ యీ పర్జలందరికొరకు 

భోజనపదారథ్ములను కొని తెతుత్మా అని చెపిప్రి. 

యోహాను 6:13 => కాబటిట్ వారు భుజించిన తరువాత వారియొదద్ మిగిలిన అయిదు యవల రొటెట్ల 

ముకక్లు పోగుచేసి పండెర్ండు గంపలు నింపిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:45 => ఇదియుగాక వారు తమ చరసిథ్రాసుత్లను అమిమ్, అందరికిని వారి 

వారి అకక్రకొలది పంచిపెటిట్రి. 

1 కొరిందీయులకు 3:6 => నేను నాటితిని, అపొలోల్ నీళుల్ పోసెను, వృదిధ్ కలుగజేసినవాడు దేవుడే 

2 కొరిందీయులకు 8:2 => ఏలాగనగా, వారు బహు శర్మవలన పరీకిష్ంపబడగా, అతయ్ధికముగా 

సంతోషించిరి. మరియు వారు నిరుపేదలైనను వారి దాతృతవ్ము బహుగా విసత్రించెను. 

2 కొరిందీయులకు 9:7 => సణుగుకొనకయు బలవంతముగా కాకయు పర్తివాడును తన 

హృదయములో నిశచ్యించుకొనిన పర్కారము ఇయయ్వలెను; దేవుడు ఉతాస్హముగా ఇచుచ్వానిని 

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

పర్తి అవసరమును తీరుచ్ను. 

1 తిమోతి 6:18 => వారు వాసత్వమైన జీవమును సంపాదించుకొను నిమితత్ము, రాబోవు 

కాలమునకు మంచి పునాది తమకొరకు వేసికొనుచు, మేలు చేయువారును,  

వచనము 29 

తన ఇంటివారిని బాధపెటుట్వాడు గాలిని సవ్తంతిర్ంచుకొనును మూఢుడు జాఞ్నహృదయులకు 

దాసుడగును. 

ఆమోసు 8:4 => దేశమందు బీదలను మింగివేయను దరిదుర్లను మాపివేయను కోరువారలారా, 

ఆమోసు 8:5 => తూము చినన్దిగాను రూపాయి యెకుక్వదిగాను చేసి, దొంగతార్సు చేసి, మనము 

ధానయ్మును అముమ్నటుల్ అమావాసయ్ యెపుప్డైపోవునో, మనము గోధుమలను అమమ్కము చేయునటుల్ 

విశార్ంతిదినము ఎపుప్డు గతించిపోవునో యని చెపుప్కొనువారలారా, 

ఆమోసు 8:6 => దరిదుర్లను వెండికి కొనునటుల్ను పాదరక్షలనిచిచ్ బీదవారిని కొనునటుల్ను 

చచుచ్ ధానయ్ ము ను మనము అముమ్ దము రం డ ని వి శార్ంతిది న మె పుప్ డై పో వునో అని 

చెపుప్కొనువారలారా, ఈ మాట ఆలకించుడి. 

యోబు 29:13 => నశించుటకు సిదధ్మైయునన్వారి దీవెన నామీదికి వచెచ్ను విధవరాండర్ 

హృదయమును సంతోషపెటిట్తిని  

ఆదికాండము 47:23 => యోసేపు ఇదిగో నేడు మిముమ్ను మీ భూములను ఫరోకొరకు 

కొనియునాన్ను. ఇదిగో మీకు వితత్నములు; పొలములలో వితుత్డి. 

ఆదికాండము 47:25 => వారు నీవు మముమ్ బర్దికించితివి, ఏలినవారి కటాక్షము మామీద 

నుండనిముమ్; ఫరోకు దాసులమగుదుమని చెపిప్రి. 

సామెతలు 10:6 => నీతిమంతుని తలమీదికి ఆశీరావ్దములు వచుచ్ను బలాతాక్రము భకిత్హీనుని 

నోరు మూసివేయును. 
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సామెతలు 24:24 => నీయందు దోషము లేదని దుషు ట్నితో చెపుప్వానిని పర్జలు శపించుదురు 

జనులు అటిట్వానియందు అసహయ్పడుదురు. 

సామెతలు 28:27 => బీదలకిచుచ్వానికి లేమి కలుగదు కనున్లు మూసికొనువానికి బహు 

శాపములు కలుగును. 

సామెతలు 30:10 => దాసునిగూరిచ్ వాని యజమానునితో కొండెములు చెపప్కుము వాడు నినున్ 

శపించును ఒకవేళ నీవు శికాష్రు హ్డవగుదువు. 

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

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

వచనము 30 

నీతిమంతులు ఇచుచ్ ఫలము జీవవృక్షము జాఞ్నము గలవారు ఇతరులను రకిష్ంచుదురు 

సామెతలు 17:11 => తిరుగుబాటు చేయువాడు కీడుచేయుటకే కోరును అటిట్వానివెంట కూర్రదూత 

పంపబడును. 

ఎసేత్రు 7:10 => కాగా హామాను మొరెద్కైకి సిదధ్ముచేసిన ఉరి కొయయ్మీద వారు అతనినే ఉరితీసిరి. 

అపుప్డు రాజు యొకక్ ఆగర్హము చలాల్రెను. 

కీరత్నలు 7:15 => వాడు గుంటతర్వివ్ దానిని లోతుచేసియునాన్డు తాను తర్వివ్న గుంటలో తానే 

పడిపోయెను. 

కీరత్నలు 7:16 => వాడు తలంచిన చేటు వాని నెతిత్మీదికే వచుచ్ను వాడు యోచించిన బలాతాక్రము 

వాని నడినెతిత్మీదనే పడును. 

కీరత్నలు 9:15 => తాము తర్వివ్న గుంటలో జనములు మునిగిపోయిరి. తాము ఒడిడ్న వలలో వారి 

కాలు చికుక్బడియునన్ది. 

కీరత్నలు 9:16 => యెహోవా పర్తయ్క్షమాయెను, ఆయన తీరుప్ తీరిచ్యునాన్డు. దుషు ట్లు తాము 

చేసికొనినదానిలో చికిక్యునాన్రు(హిగాగ్యోన  సెలా.) 
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కీరత్నలు 10:2 => దుషు ట్డు గరివ్ంచి, దీనుని వడిగా తరుముచునాన్డు వారు యోచించిన 

మోసకిర్యలలో తామే చికుక్కొందురు గాక 

కీరత్నలు 57:6 => నా అడుగులను చికిక్ంచుకొనుటకై వారు వలయొడిడ్రి నా పార్ణము 

కుర్ంగియునన్ది. నా యెదుట గుంటతర్వివ్ దానిలో తామేపడిరి. (సెలా.) 

ఆదికాండము 47:25 => వారు నీవు మముమ్ బర్దికించితివి, ఏలినవారి కటాక్షము మామీద 

నుండనిముమ్; ఫరోకు దాసులమగుదుమని చెపిప్రి. 

1 రాజులు 20:7 => కాగా ఇశార్యేలు రాజు దేశపు పెదద్లనందరిని పిలువనంపించి బెనహ్దదు నీ 

భారయ్లను పిలల్లను వెండి బంగారములను పటుట్కొందునని వరత్మానము పంపగా నేను ఇయయ్నని 

చెపప్లేదు; ఆ మనుషుయ్డు చేయగోరుచునన్ మోసము ఎటిట్దో అది మీరు తెలిసికొనుడనెను. 

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

చొపుప్న దేవుడును సైనయ్ములకధిపతియునగు యెహోవా మీకు తోడుగా నుండును. 

వచనము 31 

నీతిమంతులు భూమిమీద పర్తిఫలము పొందుదురు భకిత్హీనులును పాపులును మరి నిశచ్యముగా 

పర్తిఫలము పొందుదురు గదా? 

సామెతలు 10:15 => ధనవంతుని ఆసిత్ వానికి ఆశర్యపటట్ణము దరిదుర్ని పేదరికము వానికి 

నాశనకరము. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 8:12 => మంచి యిండుల్ కటిట్ంచుకొని వాటిలో నివసింపగా, 

దివ్తీయోపదేశకాండము 8:13 => నీ పశువులు నీ గొఱఱ్మేకలును వృదిధ్యై నీకు వెండిబంగారములు 

విసత్రించి నీకు కలిగినదంతయు వరిథ్లిల్నపుప్డు 

దివ్తీయోపదేశకాండము 8:14 => నీ మనసుస్ మదించి, దాసుల గృహమైన ఐగుపుత్ దేశములోనుండి 

నినున్ రపిప్ంచిన నీ దేవుడైన యెహోవాను మరచెదవేమో. 

యోబు 31:24 => సువరణ్ము నాకు ఆధారమనుకొనినయెడలను నా ఆశర్యము నీవేయని మేలిమి 

బంగారముతో నేను చెపిప్నయెడలను 
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యోబు 31:25 => నా ఆసిత్ గొపప్దని గాని నాచేతికి విసాత్రము సొతుత్ దొరికెనని గాని నేను 

సంతోషించినయెడలను 

కీరత్నలు 52:7 => ఇదిగో దేవుని తనకు దురగ్ముగా నుంచుకొనక తన ధనసమృదిధ్యందు 

నమిమ్కయుంచి తన చేటును బలపరచుకొనినవాడు వీడేయని చెపుప్కొనుచు వానిని చూచి నవువ్దురు.  

కీరత్నలు 62:10 => బలాతాక్రమందు నమిమ్కయుంచకుడి దోచుకొనుటచేత గరవ్పడకుడి ధనము 

హెచిచ్నను దానిని లక్షయ్పెటట్కుడి. 

మారుక్ 10:24 => ఆయన మాటలకు శిషుయ్లు విసమ్యమొందిరి. అందుకు యేసు తిరిగి వారితో 

ఇటల్నెను పిలల్లారా, తమ ఆసిత్యందు నమిమ్కయుంచువారు దేవుని రాజయ్ములో పర్వేశించుట ఎంతో 

దురల్భము; 

లూకా 12:20 => అయితే దేవుడు వెఱి ఱ్వాడా, యీ రాతిర్ నీ పార్ణము నడుగుచునాన్రు; నీవు 

సిదధ్పరచినవి ఎవనివగునని ఆతనితో చెపెప్ను. 

1 తిమోతి 6:17 => ఇహమందు ధనవంతులైనవారు గరివ్షు ట్లు కాక, అసిథ్రమైన ధనమునందు 

నమిమ్కయుంచక, సుఖముగా అనుభవించుటకు సమసత్మును మనకు ధారాళముగ దయచేయు 

దేవునియందే నమిమ్కయుంచుడని ఆజాఞ్పించుము. 

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

ఫలమిచుచ్ చెటుట్వలె నుండును అతడు చేయునదంతయు సఫలమగును. 

కీరత్నలు 52:8 => నేనైతే దేవుని మందిరములో పచచ్ని ఒలీవ చెటుట్వలె నునాన్ను నితయ్ము దేవుని 

కృపయందు నమిమ్కయుంచుచునాన్ను  

కీరత్నలు 92:12 => నీతిమంతులు ఖరూజ్ర వృక్షమువలె మొవువ్ వేయుదురు లెబానోనుమీది దేవదారు 

వృక్షమువలె వారు ఎదుగుదురు 

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

వరిధ్లుల్దురు. 

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

చెడుతనమును లేదనియు పర్సిదిధ్ చేయుటకై 
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యెషయా 60:21 => నీ జనులందరు నీతిమంతులై యుందురు ననున్ నేను మహిమపరచుకొనునటుల్ 

వారు నేను నాటిన కొమమ్గాను నేను చేసిన పనిగాను ఉండి దేశమును శాశవ్తముగా 

సవ్తంతిర్ంచుకొందురు.  

యిరిమ్యా 17:8 => వాడు జలములయొదద్ నాటబడిన చెటుట్వలె నుండును; అది కాలువల ఓరను 

దాని వేళుల్ తనున్ను; వెటట్ కలిగినను దానికి భయపడదు, దాని ఆకు పచచ్గానుండును, వరష్ములేని 

సంవతస్రమున చింతనొందదు కాపు మానదు. 

సామెతలు 14:11 => భకిత్హీనుల యిలుల్ నిరూమ్లమగును యథారథ్వంతుల గుడారము వరిథ్లుల్ను. 

యెహెజేక్లు 28:5 => నీకు కలిగిన జాఞ్నాతిశయముచేతను వరత్కముచేతను నీవు విసాత్రమైన 

ఐశవ్రయ్ము సంపాదించుకొంటివి, నీకు ఐశవ్రయ్ము కలిగినదని నీవు గరివ్ంచినవాడవైతివి. 

మతత్యి 13:22 => ముండల్పొదలలో వితత్బడినవాడు వాకయ్ము వినువాడే గాని ఐహికవిచారమును 

ధనమోహమును ఆ వాకయ్మును అణచివేయును గనుక వాడు నిషఫ్లుడవును. 

మతత్యి 19:23 => యేసు తన శిషుయ్లను చూచి ధనవంతుడు పరలోకరాజయ్ములో పర్వేశించుట 

దురల్భమని మీతో నిశచ్యముగా చెపుప్చునాన్ను. 

లూకా 18:24 => యేసు అతని చూచి ఆసిత్ గలవారు దేవుని రాజయ్ములో పర్వేశించుట ఎంతో 

దురల్భము. 

యాకోబు 3:18 => నీతిఫలము సమాధానము చేయువారికి సమాధానమందు వితత్బడును. 

యాకోబు 5:1 => ఇదిగో ధనవంతులారా, మీమీదికి వచెచ్డి ఉపదర్వములనుగూరిచ్ పర్లాపించి 

యేడువుడి. 
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వచనము 1 

శిక్షను పేర్మించువాడు జాఞ్నమును పేర్మించువాడు గదిద్ంపును అసహియ్ంచుకొనువాడు పశుపార్యుడు 

ఆదికాండము 34:30 => అపుప్డు యాకోబు షిమోయ్నును లేవీని చూచి మీరు ననున్ బాధపెటిట్ యీ 

దేశ నివాసులైన కనానీయులలోను పెరిజీజ్యులలోను అసహుయ్నిగా చేసితిరి; నా జనసంఖయ్ కొంచెమే; 

వారు నామీదికి గుంపుగా వచిచ్ ననున్ చంపెదరు. నేనును నా యింటివారును నాశనమగుదుమని 

చెపెప్ను 

యెహోషువ 7:24 => తరువాత యెహోషువయు ఇశార్యేలీయులందరును జెరహు కుమారుడైన 

ఆకానును ఆ వెండిని ఆ పైవసత్రమును ఆ బంగారు కమిమ్ని, ఆకాను కుమారులను కుమారెత్లను 

ఎదుద్లను గాడిదలను మందను డేరాను వానికి కలిగిన సమసత్మును పటుట్కొని ఆకోరు లోయలోనికి 

తీసికొనివచిచ్రి. 

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

బాధపరచుననగా ఇశార్యేలీయులందరు వానిని రాళల్తో చావగొటిట్రి; 

1 సమూయేలు 25:3 => అతని పేరు నాబాలు, అతని భారయ్ పేరు అబీగయీలు. ఈ సతరీ సుబుదిధ్గలదై 

రూపసియై యుండెను. అయితే చరయ్లనుబటిట్ చూడగా నాబాలు మోటువాడును దురామ్రుగ్డునై 

యుండెను. అతడు కాలేబు సంతతివాడు. 

1 సమూయేలు 25:17 => అయితే మా యజమానునికిని అతని ఇంటివారికందరికిని వారు 

కీడుచేయ నిశచ్యించియునాన్రు గనుక ఇపుప్డు నీవు చేయవలసినదానిని బహు జాగర్తత్గా 

ఆలోచించుము. మన యజమానుడు బహు పనికిమాలినవాడు, ఎవనిని తనతో మాటలాడనీయడు 

అనెను. 

1 సమూయేలు 25:38 => పది దినములైన తరువాత యెహోవా నాబాలును మొతత్గా అతడు 

చనిపోయెను. 

హబకూక్కు 2:9 => తనకు అపాయము రాకుండునటుల్ తన నివాసమును బలపరచుకొని, తన 

యింటివారికొరకై అనాయ్యముగా లాభము సంపాదించుకొనువానికి శర్మ. 
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హబకూక్కు 2:10 => నీవు చాలమంది జనములను నాశనము చేయుచు నీమీద నీవే నేరసాథ్పన 

చేసియునాన్వు, నీ దురాలోచనవలన నీ యింటివారికి అవమానము తెచిచ్యునాన్వు. 

పర్సంగి 5:16 => అతడు వచిచ్న పర్కారముగానే మరల పోవును; గాలికి పర్యాసపడి సంపాదించిన 

దానివలన వానికి లాభమేమి? 

హోషేయ 8:7 => వారు గాలిని వితిత్యునాన్రు గనుక పర్ళయ వాయువు వారికి కోతయగును; 

వితిత్నది పైరుకాదు, మొలక కాదు, పంట యెతిత్నది అది పంటకు వచిచ్నయెడల అనుయ్లు దాని 

తినివేతురు. 

సామెతలు 14:18 => జాఞ్నము లేనివారికి మూఢతవ్మే సావ్సథ్య్ము వివేకులు జాఞ్నమును కిరీటముగా 

ధరించుకొందురు. 

సామెతలు 15:27 => లోభి తన యింటివారిని బాధపెటుట్ను లంచము నసహియ్ంచుకొనువాడు 

బర్దుకును. 

సామెతలు 17:2 => బుదిధ్గల దాసుడు సిగుగ్తెచుచ్ కుమారునిమీద ఏలుబడి చేయును 

అనన్దముమ్లతోపాటు వాడు పితార్రిజ్తము పంచుకొనును. 

వచనము 2 

సతుప్రుషునికి యెహోవా కటాక్షము చూపును దురాలోచనలు గలవాడు నేరసుథ్డని ఆయన తీరుప్ 

తీరుచ్ను. 

సామెతలు 3:18 => దాని నవలంబించువారికి అది జీవవృక్షము దాని పటుట్కొనువారందరు 

ధనుయ్లు. 

సామెతలు 15:4 => సాతివ్కమైన నాలుక జీవవృక్షము దానిలో కుటిలత యుండినయెడల ఆతమ్కు 

భంగము కలుగును. 

దానియేలు 12:3 => బుదిధ్మంతులైతే ఆకాశమండలములోని జోయ్తులను పోలినవారై 

పర్కాశించెదరు. నీతిమారగ్ము ననుసరించి నడుచుకొనునటుల్ ఎవరు అనేకులను తిర్పుప్దురో వారు 

నక్షతర్మువలె నిరంతరమును పర్కాశించెదరు. 
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మతత్యి 4:19 => ఆయన నా వెంబడి రండి, నేను మిముమ్ను మనుషుయ్లను పటుట్ 

జాలరులనుగాచేతునని వారితో చెపెప్ను; 

యోహాను 4:36 => వితుత్వాడును కోయువాడును కూడ సంతోషించునటుల్, కోయువాడు జీతము 

పుచుచ్కొని నితయ్జీవారథ్మైన ఫలము సమకూరుచ్కొనుచునాన్డు. 

1 కొరిందీయులకు 9:19 => నేను అందరి విషయము సవ్తంతుర్డనైయునన్ను ఎకుక్వమందిని 

సంపాదించుకొనుటకై అందరికిని ననున్ నేనే దాసునిగా చేసికొంటిని. 

1 కొరిందీయులకు 9:20 => యూదులను సంపాదించుకొనుటకు యూదులకు యూదునివలె 

ఉంటిని. ధరమ్శాసత్రమునకు లోబడినవారిని సంపాదించుకొనుటకు నేను ధరమ్శాసత్రమునకు 

లోబడినవాడను కాకపోయినను, ధరమ్శాసత్రమునకు లోబడినవానివలె ఉంటిని. 

1 కొరిందీయులకు 9:21 => దేవుని విషయమై ధరమ్శాసత్రము లేనివాడను కానుగాని కీర్సుత్ విషయమై 

ధరమ్శాసత్రమునకు లోబడినవాడను. అయినను ధరమ్శాసత్రము లేనివారిని సంపాదించుకొనుటకు 

ధరమ్శాసత్రము లేనివారికి ధరమ్శాసత్రము లేనివానివలెఉంటిని. 

1 కొరిందీయులకు 9:22 => బలహీనులను సంపాదించుకొనుటకు బలహీనులకు బలహీనుడనైతిని. 

ఏ విధముచేతనైనను కొందరిని రకిష్ంపవలెనని అందరికి అనిన్విధముల వాడనైయునాన్ను. 

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

సమసత్మును చేయుచునాన్ను. 

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

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

యాకోబు 5:20 => పాపిని వాని తపుప్మారగ్మునుండి మళి ల్ంచువాడు మరణమునుండి యొక 

ఆతమ్ను రకిష్ంచి అనేక పాపములను కపిప్వేయునని తాను తెలిసికొనవలెను. 

లూకా 5:9 => ఏలయనగా వారు పటిట్న చేపల రాశికి అతడును అతనితో కూడనునన్ వారందరును 

విసమ్యమొందిరి. 
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లూకా 5:10 => ఆలాగున సీమోనుతో కూడ పాలివారైన జెబెదయి కుమారులగు యాకోబును 

యోహానును (విసమ్యమొందిరి). అందుకు యేసు భయపడకుము, ఇపప్టి నుండి నీవు మనుషుయ్లను 

పటుట్వాడవై యుందువని సీమోనుతో చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 2:9 => మరియు దేవుడైన యెహోవా చూపునకు రమయ్మైనదియు ఆహారమునకు 

మంచిదియునైన పర్తి వృక్షమును, ఆ తోటమధయ్ను జీవవృక్షమును, మంచిచెడ డ్ల తెలివినిచుచ్ 

వృక్షమును నేలనుండి మొలిపించెను. 

సామెతలు 10:16 => నీతిమంతుని కషాట్రిజ్తము జీవదాయకము భకిత్హీనునికి కలుగు వచుచ్బడి 

పాపము పుటిట్ంచును. 

సామెతలు 13:12 => కోరిక సఫలము కాకుండుటచేత హృదయము నొచుచ్ను సిదిధ్ంచిన 

మనోవాంఛ జీవవృక్షము. 

సామెతలు 14:18 => జాఞ్నము లేనివారికి మూఢతవ్మే సావ్సథ్య్ము వివేకులు జాఞ్నమును కిరీటముగా 

ధరించుకొందురు. 

సామెతలు 18:21 => జీవమరణములు నాలుక వశము దానియందు పీర్తిపడువారు దాని ఫలము 

తిందురు 

సామెతలు 31:31 => చేసిన పనినిబటిట్ అటిట్దానికి పర్తిఫలమియయ్దగును గవునులయొదద్ ఆమె 

పనులు ఆమెను కొనియాడును. 

మతత్యి 13:52 => ఆయన అందువలన పరలోకరాజయ్ములో శిషుయ్డుగాచేరిన పర్తి శాసిత్యు తన 

ధననిధిలోనుండి కొర్తత్ పదారథ్ములను పాత పదారథ్ములను వెలుపలికి తెచుచ్ ఇంటి యజమానుని 

పోలియునాన్డని వారితో చెపెప్ను. 

మతత్యి 18:15 => మరియు నీ సహోదరుడు నీయెడల తపిప్దము చేసినయెడల నీవు పోయి, నీవును 

అతడును ఒంటరిగా నునన్పుప్డు అతనిని గదిద్ంచుము; అతడు నీ మాట వినినయెడల నీ సహోదరుని 

సంపాదించుకొంటివి. 
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మతత్యి 23:34 => అందుచేత ఇదిగో నేను మీయొదద్కు పర్వకత్లను జాఞ్నులను శాసుత్ర్లను 

పంపుచునాన్ను ; మీరు వారిలో కొందరిని చంపి సిలువవేయుదురు , కొందరిని మీ 

సమాజమందిరములలో కొరడాలతో కొటిట్ పటట్ణమునుండి పటట్ణమునకు తరుముదురు 

యోహాను 15:5 => దార్కాష్వలిల్ని నేను, తీగెలు మీరు. ఎవడు నాయందు నిలిచియుండునో నేను 

ఎవనియందు నిలిచియుందునో వాడు బహుగా ఫలించును; నాకు వేరుగా ఉండి మీరేమియు 

చేయలేరు. 

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

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

మిముమ్ను ఏరప్రచుకొని నియమించితిని. 

1 కొరిందీయులకు 7:16 => ఓ సతరీ, నీ భరత్ను రకిష్ంచెదవో లేదో నీకేమి తెలియును? ఓ పురుషుడా, 

నీ భారయ్ను రకిష్ంచెదవో లేదో నీకేమి తెలియును?  

2 కొరిందీయులకు 12:14 => ఇదిగో, యీ మూడవసారి మీయొదద్కు వచుచ్టకు సిదధ్ముగా 

ఉనాన్ను; వచిచ్నపుప్డు మీకు భారముగా నుండను. మీ సొతుత్ను కాదు మిముమ్నే కోరుచునాన్ను. 

పిలల్లు తలిదండుర్లకొరకు కాదు తలిదండుర్లే పిలల్లకొరకు ఆసిత్ కూరచ్తగినది గదా 

1 తిమోతి 3:1 => ఎవడైనను అధయ్క్ష పదవిని ఆశించినయెడల అటిట్వాడు దొడ డ్పనిని 

అపేకిష్ంచుచునాన్డను మాట నమమ్దగినది. 

యాకోబు 3:18 => నీతిఫలము సమాధానము చేయువారికి సమాధానమందు వితత్బడును. 

1 పేతురు 3:1 => అటువలె సతరీలారా, మీరు మీ సవ్పురుషులకు లోబడియుండుడి; 

పర్కటన 2:7 => చెవిగలవాడు ఆతమ్ సంఘములతో చెపుప్చునన్ మాట వినునుగాక. జయించు వానికి 

దేవుని పరదైసులో ఉనన్ జీవవృక్ష ఫలములు భుజింపనితుత్ను. 

వచనము 3 

భకిత్హీనతవలన ఎవరును సిథ్రపరచబడరు నీతిమంతుల వేరు కదలదు 
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2 సమూయేలు 7:14 => నేనతనికి తండిర్నైయుందును. అతడు నాకు కుమారుడైయుండును; అతడు 

పాపము చేసినయెడల నరుల దండముతోను మనుషుయ్లకు తగులు దెబబ్లతోను అతని శికిష్ంతును 

గాని 

2 సమూయేలు 7:15 => నినున్ సాథ్పించుటకై నేను కొటిట్వేసిన సౌలునకు నా కృప దూరమైనటుల్ 

అతనికి నా కృప దూరము చేయను. 

2 సమూయేలు 12:9 => నీవు యెహోవా మాటను తృణీకరించి ఆయన దృషిట్కి చెడుతనము 

చేసితివేమి? హితీత్యుడగు ఊరియాను కతిత్చేత చంపించి అతని భారయ్ను నీకు భారయ్యగునటుల్గా నీవు 

పటుట్కొనియునాన్వు; అమోమ్నీయులచేత నీవతని చంపించితివి గదా? 

2 సమూయేలు 12:10 => నీవు ననున్ లక్షయ్ము చేయక హితీత్యుడగు ఊరియా భారయ్ను నీకు 

భారయ్యగునటుల్ తీసికొనినందున నీ యింటివారికి సదాకాలము యుదధ్ము కలుగును. 

2 సమూయేలు 12:11 => నా మాట ఆలకించుము; యెహోవానగు నేను సెలవిచుచ్నదేమనగా నీ 

యింటివారి మూలముననే నేను నీకు అపాయము పుటిట్ంతును; నీవు చూచుచుండగా నేను నీ 

భారయ్లను తీసి నీ చేరువవాని కపప్గించెదను. 

2 సమూయేలు 12:12 => పగటియందు వాడు వారితో శయనించును. నీవు ఈ కారయ్ము 

రహసయ్ముగా చేసితివిగాని ఇశార్యేలీయులందరు చూచుచుండగా పగటియందే నేను చెపిప్నదానిని 

చేయింతును అనెను. 

1 రాజులు 13:24 => అతడు బయలుదేరి మారగ్మున పోవుచుండగా ఒక సింహము అతనికి 

ఎదురుపడి అతని చంపెను. అతని కళేబరము మారగ్మందు పడియుండగా గాడిద దాని దగగ్ర 

నిలిచియుండెను, సింహమును శవముదగగ్ర నిలిచియుండెను. 

యిరిమ్యా 25:29 => నా పేరు పెటట్బడిన పటట్ణమునకు నేను కీడుచేయ మొదలుపెటట్గా మీకు 

శిక్షలేకుండ పోవునా? మీరు శికిష్ంపబడకపోరు. భూలోక నివాసులందరిమీదికి నేను ఖడగ్మును 

రపిప్ంచుచునాన్ను; ఇదే సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా వాకుక్. 

1 కొరిందీయులకు 11:30 => ఇందువలననే మీలో అనేకులు బలహీనులును రోగులునై యునాన్రు; 

చాలమంది నిదిర్ంచుచునాన్రు. 
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1 కొరిందీయులకు 11:31 => అయితే మనలను మనమే విమరిశ్ంచుకొనినయెడల తీరుప్ 

పొందకపోదుము.  

1 కొరిందీయులకు 11:32 => మనము తీరుప్ పొందినయెడల లోకముతోపాటు మనకు శికాష్విధి 

కలుగకుండునటుల్ పర్భువుచేత శికిష్ంపబడుచునాన్ము. 

1 పేతురు 4:17 => తీరుప్ దేవుని ఇంటియొదద్ ఆరంభమగు కాలము వచిచ్యునన్ది; అది 

మనయొదద్నే ఆరంభమైతే దేవుని సువారత్కు అవిధేయులైన వారి గతి యేమవును? 

1 పేతురు 4:18 => మరియు నీతిమంతుడే రకిష్ంపబడుట దురల్భమైతే భకిత్హీనుడును పాపియు 

ఎకక్డ నిలుతురు? 

ఆదికాండము 29:25 => ఉదయమందు ఆమెను లేయా అని యెరిగి అతడు లాబానుతో నీవు నాకు 

చేసిన పని యేమిటి? రాహేలు కోసమే గదా నీకు కొలువు చేసితిని? ఎందుకు ననున్ 

మోసపుచిచ్తివనెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 7:10 => ఆయన తనున్ దేవ్షించువాని విషయము ఆలసయ్ముచేయక 

బహిరంగముగా వానికి దండన విధించును 

1 రాజులు 13:26 => మారగ్ములోనుండి అతని తోడుకొని వచిచ్న ఆ పర్వకత్ ఆ వరత్మానము 

వినినపుప్డు యెహోవా మాటను ఆలకింపక తిరుగబడిన దైవజనుడు ఇతడే; యెహోవా సింహమునకు 

అతని అపప్గించియునాన్డు; యెహోవా సెలవిచిచ్న పర్కారము అది అతని చీలిచ్ చంపెను అని పలికి 

యోబు 34:33 => నీకిషట్ము వచిచ్నటుల్ ఆయన పర్తికారము చేయునా? లేనియెడల నీవుందువా? 

నేను కాదు నీవే నిశచ్యింపవలెను గనుక నీవు ఎరిగిన దానిని పలుకుము. 

సామెతలు 26:10 => అధికముగా నొందినవాడు సమసత్ము చేయవచుచ్ను మూరు ఖ్నివలన కలుగు 

లాభము నిలువదు కూలికి వానిని పిలిచినవాడును చెడిపోవును. 

లూకా 23:31 => వారు పచిచ్ మార్నుకే యీలాగు చేసినయెడల ఎండినదానికేమి చేయుదురో అని 

చెపెప్ను. 

వచనము 4 
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యోగుయ్రాలు తన పెనిమిటికి కిరీటము సిగుగ్ తెచుచ్నది వాని యెముకలకు కుళుల్. 

సామెతలు 2:10 => జాఞ్నము నీ హృదయమున జొచుచ్ను తెలివి నీకు మనోహరముగా నుండును 

సామెతలు 2:11 => బుదిధ్ నినున్ కాపాడును వివేచన నీకు కావలి కాయును. 

సామెతలు 8:17 => ననున్ పేర్మించువారిని నేను పేర్మించుచునాన్ను ననున్ జాగర్తత్గా వెదకువారు 

ననున్ కనుగొందురు 

సామెతలు 8:32 => కావున పిలల్లారా, నా మాట ఆలకించుడి నా మారగ్ముల ననుసరించువారు 

ధనుయ్లు 

సామెతలు 18:1 => వేరుండ గోరువాడు సేవ్చాఛ్నుసారముగా నడచువాడు అటిట్వాడు లెసైస్న 

జాఞ్నమునకు విరోధి. బుదిధ్హీనుడు వివేచనయందు సంతోషింపక 

కీరత్నలు 119:27 => నీ ఉపదేశమారగ్మును నాకు బోధపరచుము. నీ ఆశచ్రయ్కారయ్ములను నేను 

ధాయ్నించెదను. 

కీరత్నలు 119:97 => (మేమ ) నీ ధరమ్శాసత్రము నాకెంతో పిర్యముగానునన్ది దినమెలల్ నేను దానిని 

ధాయ్నించుచునాన్ను. 

కీరత్నలు 119:98 => నీ ఆజఞ్లు నితయ్ము నాకు తోడుగా నునన్వి. నా శతుర్వులను మించిన జాఞ్నము 

అవి నాకు కలుగజేయుచునన్వి. 

కీరత్నలు 119:99 => నీ శాసనములను నేను ధాయ్నించుచునాన్ను కావున నా బోధకులందరికంటె 

నాకు విశేషజాఞ్నము కలదు. 

కీరత్నలు 119:100 => నీ ఉపదేశములను నేను లక్షయ్ము చేయుచునాన్ను కావున వృదుధ్లకంటె నాకు 

విశేషజాఞ్నము కలదు. 

2 దెసస్లోనీకయులకు 2:10 => దురీన్తిని పుటిట్ంచు సమసత్ మోసముతోను, నశించుచునన్ వారిలో 

సాతాను కనుపరచు బలమును అనుసరించి యుండును 

సామెతలు 5:12 => అయోయ్, ఉపదేశము నేనెటుల్ తోర్సివేసితిని? నా హృదయము గదిద్ంపు నెటుల్ 

తృణీకరించెను? 
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సామెతలు 5:13 => నా బోధకుల మాట నేను వినకపోతిని నా ఉపదేశకులకు నేను చెవియొగగ్లేదు 

సామెతలు 9:7 => అపహాసకులకు బుదిధ్చెపుప్వాడు తనకే నింద తెచుచ్కొనును. భకిత్హీనులను 

గదిద్ంచువానికి అవమానమే కలుగును. 

సామెతలు 9:8 => అపహాసకుని గదిద్ంపకుము గదిద్ంచినయెడల వాడు నినున్ దేవ్షించును. జాఞ్నము 

గలవానిని గదిద్ంపగా వాడు నినున్ పేర్మించును. 

కీరత్నలు 32:9 => బుదిధ్ జాఞ్నములులేని గుఱఱ్మువలెనైనను కంచరగాడిద వలెనైనను మీరు ఉండకుడి 

అవి నీ దగగ్రకు తేబడునటుల్ వాటి నోరు వారుతోను కళె ల్ముతోను బిగింపవలెను.  

కీరత్నలు 92:6 => పశుపార్యులు వాటిని గర్హింపరు అవివేకులు వివేచింపరు. 

యెషయా 1:3 => ఎదుద్ తన కామందు నెరుగును గాడిద సొంతవాని దొడిడ్ తెలిసికొనును 

ఇశార్యేలుకు తెలివిలేదు నాజనులు యోచింపరు 

ఆదికాండము 20:16 => మరియు అతడు శారాతో ఇదిగో నీ అనన్కు నేను వెయియ్ 

రూపాయలిచిచ్యునాన్ను. ఇది నీయొదద్ నునన్ వారందరి దృషిట్కి పార్యశిచ్తత్ముగా నుండుటకై యిది నీ 

పక్షముగా ఇచిచ్యునాన్ను. ఈ విషయమంతటిలో నీకు నాయ్యము తీరిపోయినదనెను. 

లేవీయకాండము 13:10 => యాజకుడు వాని చూడగా తెలల్ని వాపు చరమ్మందు 

కనబడినయెడలను , అది వెండుర్కలను తెలల్బారినయెడలను , వాపులో పచిచ్మాంసము 

కనబడినయెడలను, 

నెహెమాయ్ 8:13 => రెండవ దినమందు జనులందరి పెదద్లలో పర్ధానులైన వారును యాజకులును 

లేవీయులును ధరమ్శాసత్రగర్ంథపు మాటలు వినవలెనని శాసిత్యైన ఎజార్యొదద్కు కూడి వచిచ్రి. 

కీరత్నలు 49:10 => జాఞ్నులు చనిపోదురను సంగతి అతనికి కనబడకుండ పోదు మూరు ఖ్లును 

పశుపార్యులును ఏకముగా నశింతురు. 

కీరత్నలు 50:17 => దిదుద్బాటు నీకు అసహయ్ముగదా నీవు నా మాటలను నీ వెనుకకు తోర్సివేసెదవు. 

కీరత్నలు 94:8 => జనులలో పశుపార్యులారా దీనిని ఆలోచించుడి బుదిధ్హీనులారా, మీరెపుప్డు 

బుదిధ్మంతులవుదురు? 
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సామెతలు 1:5 => జాఞ్నము గలవాడు విని పాండితయ్ము వృదిధ్ చేసికొనును వివేకము గలవాడు 

ఆలకించి నీతి సూతర్ములను సంపాదించుకొనును. 

సామెతలు 1:23 => నా గదిద్ంపు విని తిరుగుడి ఆలకించుడి నా ఆతమ్ను మీమీద కుమమ్రించుదును 

నా ఉపదేశమును మీకు తెలిపెదను. 

సామెతలు 1:25 => నేను చెపిప్న బోధ యేమియు మీరు వినక తోర్సివేసితిరి నేను గదిద్ంపగా 

లోబడకపోతిరి. 

సామెతలు 10:8 => జాఞ్నచితుత్డు ఉపదేశము నంగీకరించును పనికిమాలిన వదరుబోతు నశించును. 

సామెతలు 10:17 => ఉపదేశము నంగీకరించువాడు జీవమారగ్ములో ఉనాన్డు గదిద్ంపునకు 

లోబడనివాడు తోర్వ తపుప్ను. 

సామెతలు 13:18 => శిక్షను ఉపేకిష్ంచువానికి అవమాన దారిదర్య్తలు పార్పిత్ంచును గదిద్ంపును 

లక్షయ్పెటుట్వాడు ఘనతనొందును. 

సామెతలు 15:10 => మారగ్ము విడిచినవానికి కఠినశిక్ష కలుగును గదిద్ంపును దేవ్షించువారు 

మరణము నొందుదురు. 

వచనము 5 

నీతిమంతుల తలంపులు నాయ్యయుకత్ములు భకిత్హీనులు చెపుప్ ఆలోచనలు మోసకరములు. 

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

కలుగును. 

కీరత్నలు 112:5 => దయాళులును అపిప్చుచ్వారును భాగయ్వంతులు నాయ్యవిమరశ్లో వారి 

వాయ్జెయ్ము గెలుచును 

పర్సంగి 8:8 => గాలి విసరకుండ చేయుటకు గాలిమీద ఎవరికిని అధికారములేదు; మరణదినము 

ఎవరికిని వశముకాదు. ఈ యుదధ్మందు విడుదల దొరకదు; దౌషట్య్ము దాని ననుసరించువారిని 

తపిప్ంపదు. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 11:24 => అతడు పరిశుదాధ్తమ్తోను విశావ్సముతోను నిండుకొనిన 

సతుప్రుషుడు; బహు జనులు పర్భువు పక్షమున చేరిరి. 

రోమీయులకు 5:7 => నీతిమంతునికొరకు సహితము ఒకడు చనిపోవుట అరుదు; మంచివానికొరకు 

ఎవడైన ఒకవేళ చనిపోవ తెగింపవచుచ్ను. 

సామెతలు 1:31 => కాబటిట్ వారు తమ పర్వరత్నకు తగిన ఫలము ననుభవించెదరు తమకు 

వెకక్సమగువరకు తమ ఆలోచనలను అనుసరించెదరు 

సామెతలు 6:18 => దురోయ్చనలు యోచించు హృదయమును కీడు చేయుటకు తవ్రపడి పరుగులెతుత్ 

పాదములును 

కీరత్నలు 9:15 => తాము తర్వివ్న గుంటలో జనములు మునిగిపోయిరి. తాము ఒడిడ్న వలలో వారి 

కాలు చికుక్బడియునన్ది. 

యెషయా 32:5 => మూఢుడు ఇక ఘనుడని యెంచబడడు కపటి ఉదారుడనబడడు. 

యెషయా 32:6 => మూఢులు మూఢవాకుక్లు పలుకుదురు భకిత్హీనముగా నడుచుకొందురు 

యెహోవానుగూరిచ్ కానిమాటలాడుచు ఆకలిగొనినవారి జీవనాధారము తీసికొనుచు దపిప్గొనినవారికి 

పానీయము లేకుండ చేయుచు హృదయపూరవ్కముగా పాపము చేయుదురు. 

యెషయా 32:7 => మోసకారి సాధనములును చెడ డ్వి నిరుపేదలు నాయ్యవాదన చేసినను 

కలల్మాటలతో దీనులను నాశనము చేయుటకు వారు దురాలోచనలు చేయుదురు.  

ఆదికాండము 6:8 => అయితే నోవహు యెహోవా దృషిట్యందు కృప పొందినవాడాయెను. 

సామెతలు 14:9 => మూఢులు చేయు అపరాధపరిహారారథ్బలి వారిని అపహాసయ్ము చేయును 

యథారథ్వంతులు ఒకరియందు ఒకరు దయచూపుదురు. 

సామెతలు 14:17 => తవ్రగా కోపపడువాడు మూఢతవ్ము చూపును. దురోయ్చనలు గలవాడు 

దేవ్షింపబడును. 

సామెతలు 14:22 => కీడు కలిప్ంచువారు తపిప్పోవుదురు మేలు కలిప్ంచువారు కృపాసతయ్ముల 

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

తీరామ్నమే సిథ్రము. 

యెహెజేక్లు 38:10 => పర్భువైన యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా ఆ కాలమందు నీ మనసుస్లో 

అభిపార్యములు పుటుట్ను, 

మీకా 2:1 => మంచములమీద పరుండి మోసపు కిర్యలు యోచించుచు దుషాక్రయ్ములు 

చేయువారికి శర్మ; ఆలాగు చేయుట వారి సావ్ధీనములో నునన్ది గనుక వారు పొర్దుద్ పొడవగానే 

చేయుదురు. 

వచనము 6 

భకిత్హీనుల మాటలు నరహతయ్ చేయ పొంచువారివంటివి యథారథ్వంతుల నోరు వారిని విడిపించును. 

సామెతలు 10:25 => సుడిగాలి వీచగా భకిత్హీనుడు లేకపోవును. నీతిమంతుడు నితయ్ము నిలుచు 

కటట్డమువలె ఉనాన్డు. 

యోబు 5:3 => మూఢుడు వేరుతనున్ట నేను చూచియునాన్ను అయినను తోడనే అతని నివాససథ్లము 

శాపగర్సత్మని కనుగొంటిని. 

యోబు 5:4 => అతని పిలల్లు సంరక్షణ దొరకకయుందురు గుమమ్ములో నలిగిపోవుదురు వారిని 

విడిపించువాడెవడును లేడు. 

యోబు 5:5 => ఆకలిగొనినవారు అతని పంటను తినివేయుదురు ముండల్చెటల్లోనుండియు వారు 

దాని తీసికొందురు బోనులు వారి ఆసిత్కొరకు కాచుకొనుచునన్వి  

యోబు 15:29 => కావున వారు భాగయ్వంతులు కాకపోదురు వారి ఆసిత్ నిలువదు. వారి ససయ్సంపద 

పంట బరువై నేలకు వంగదు 

యోబు 20:5 => ఆదినుండి నరులు భూమిమీద నుంచబడిన కాలము మొదలుకొని ఈలాగు 

జరుగుచునన్దని నీకు తెలియదా? 

యోబు 20:6 => వారి ఘనత ఆకాశమంత యెతుత్గా పెరిగినను మేఘములంత యెతుత్గా వారు 

తలలెతిత్నను 
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యోబు 20:7 => తమ మలము నశించురీతిగా వారెనన్టికిని నుండకుండ నశించుదురు. వారిని 

చూచినవారు వారేమైరని యడుగుదురు. 

యోబు 20:8 => కల యెగసిపోవునటుల్ వారు గతించి కనబడక పోవుదురు రాతిర్ సవ్పన్ము 

దాటిపోవునటుల్ వారు తరిమి వేయబడుదురు. 

యోబు 20:9 => వారిని చూచిన కనున్ ఇకను వారిని చూడదు వారి సథ్లమున వారు మరి ఎపుప్డును 

కనబడరు 

యోబు 27:16 => ధూళి అంత విసాత్రముగా వారు వెండిని పోగుచేసినను జిగటమనన్ంత 

విసాత్రముగా వసత్రములను సిదధ్పరచుకొనినను 

యోబు 27:17 => వారు దాని సిదధ్పరచుకొనుటయే గాని నీతిమంతులు దాని కటుట్కొనెదరు 

నిరపరాధులు ఆ వెండిని పంచుకొనెదరు. 

యోబు 27:18 => పురుగుల గూళల్వంటి యిండుల్ వారు కటుట్కొందురు కావలివాడు కటుట్కొను 

గుడిసెవంటి యిండుల్ వారు కటుట్కొందురు. 

సామెతలు 12:12 => భకిత్హీనులు చెడ డ్వారికి దొరుకు దోపుడుసొముమ్ను అపేకిష్ంచుదురు 

నీతిమంతుల వేరు చిగురుచ్ను. 

కీరత్నలు 15:5 => తన దర్వయ్ము వడిడ్కియయ్డు నిరపరాధిని చెరుపుటకై లంచము పుచుచ్కొనడు ఈ 

పర్కారము చేయువాడు ఎనన్డును కదలచ్బడడు. 

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

కొండవలెనుందురు. 

కీరత్నలు 125:2 => యెరూషలేముచుటుట్ పరవ్తములునన్టుల్ యెహోవా ఇది మొదలుకొని నితయ్ము 

తన పర్జల చుటుట్ ఉండును. 

1 సమూయేలు 25:33 => నేను పగ తీరుచ్కొనకుండను ఈ దినమున పార్ణము తీయకుండను ననున్ 

ఆపినందుకై నీవు ఆశీరావ్దము నొందుదువు గాక. నీవు చూపిన బుదిధ్ విషయమై నీకు ఆశీరావ్దము 

కలుగును గాక. 

ఎఫెసీయులకు 3:17 => తన మహిమైశవ్రయ్ము చొపుప్న మీకు దయచేయవలెననియు, 
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కొలొసస్యులకు 2:7 => మీరు నేరుచ్కొనిన పర్కారముగా విశావ్సమందు సిథ్రపరచబడుచు, 

కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచుటయందు విసత్రించుచు, ఆయనయందుండి నడుచుకొనుడి. 

కీరత్నలు 13:4 => నేను మరణనిదర్ నొందకుండను వాని గెలిచితినని నా శతుర్వు చెపుప్కొనకుండను 

నేను తూలిపోయి యుండగా నా విరోధులు హరిష్ంపకుండను నా కనున్లకు వెలుగిముమ్. 

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

వాకయ్ము నిమితత్ము శర్మయైనను హింసయైనను కలుగగానే అభయ్ంతరపడును. 

లూకా 8:13 => రాతినేలనుండు వారెవరనగా, వినునపుప్డు వాకయ్మును సంతోషముగా 

అంగీకరించువారు గాని వారికి వేరు లేనందున కొంచెము కాలము నమిమ్ శోధన కాలమున 

తొలగిపోవుదురు. 

వచనము 7 

భకిత్హీనులు పాడై లేకపోవుదురు నీతిమంతుల యిలుల్ నిలుచును. 

సామెతలు 14:1 => జాఞ్నవంతురాలు తన యిలుల్ కటుట్ను మూఢురాలు తనచేతులతో తన యిలుల్ 

ఊడబెరుకును. 

సామెతలు 19:13 => బుదిధ్హీనుడగు కుమారుడు తన తండిర్కి చేటు తెచుచ్ను భారయ్తోడి పోరు 

ఎడతెగక పడుచుండు బిందువులతో సమానము. 

సామెతలు 19:14 => గృహమును వితత్మును పితరులిచిచ్న సావ్సథ్య్ము సుబుదిధ్గల భారయ్ యెహోవా 

యొకక్ దానము. 

సామెతలు 31:10 => గుణవతియైన భారయ్ దొరుకుట అరుదు అటిట్ది ముతయ్ముకంటె 

అమూలయ్మైనది. 

సామెతలు 31:11 => ఆమె పెనిమిటి ఆమెయందు నమిమ్కయుంచును అతని లాభపార్పిత్కి వెలితి 

కలుగదు. 

సామెతలు 31:12 => ఆమె తాను బర్దుకు దినములనిన్యు అతనికి మేలు చేయును గాని కీడేమియు 

చేయదు. 
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సామెతలు 31:13 => ఆమె గొఱఱ్బొచుచ్ను అవిసెనారను వెదకును తన చేతులార వాటితో 

పనిచేయును. 

సామెతలు 31:14 => వరత్కపు ఓడలు దూరమునుండి ఆహారము తెచుచ్నటుల్ ఆమె దూరమునుండి 

ఆహారము తెచుచ్కొనును. 

సామెతలు 31:15 => ఆమె చీకటితోనే లేచి, తన యింటివారికి భోజనము సిదధ్పరచును తన 

పనికతెత్లకు బతెత్ము ఏరప్రచును. 

సామెతలు 31:16 => ఆమె పొలమును చూచి దానిని తీసికొనును తాము కూడబెటిట్న దర్వయ్ము పెటిట్ 

దార్క్షతోట యొకటి నాటించును. 

సామెతలు 31:17 => ఆమె నడికటుట్చేత నడుము బలపరచుకొని చేతులతో బలముగా పనిచేయును  

సామెతలు 31:18 => తన వాయ్పారలాభము అనుభవముచే తెలిసికొనును రాతిర్వేళ ఆమె దీపము 

ఆరిపోదు. 

సామెతలు 31:19 => ఆమె పంటెను చేత పటుట్కొనును తన వేర్ళల్తో కదురు పటుట్కొని వడుకును. 

సామెతలు 31:20 => దీనులకు తన చెయియ్ చాపును దరిదుర్లకు తన చేతులు చాపును 

సామెతలు 31:21 => తన యింటివారికి చలి తగులునని భయపడదు ఆమె యింటివారందరు 

రకత్వరణ్ వసత్రములు ధరించినవారు. 

సామెతలు 31:22 => ఆమె పరుపులను సిదధ్పరచుకొనును ఆమె బటట్లు సనన్ని నారబటట్లు 

రకత్వరణ్పు వసత్రములు. 

సామెతలు 31:23 => ఆమె పెనిమిటి దేశపు పెదద్లతోకూడ కూరుచ్ండును గవినియొదద్ 

పేరుగొనినవాడై యుండును. 

సామెతలు 31:24 => ఆమె నారబటట్లు నేయించి అముమ్ను నడికటల్ను వరత్కులకు అముమ్ను. 

సామెతలు 31:25 => బలమును ఘనతయు ఆమెకు వసత్రములు ఆమె రాబోవు కాలము విషయమై 

నిరభ్యముగా ఉండును. 

1 కొరిందీయులకు 11:7 => పురుషుడైతే దేవుని పోలికయు మహిమయునైయునాన్డు గనుక 

తలమీద ముసుకు వేసికొనకూడదు గాని సతరీ పురుషుని మహిమయైయునన్ది. 
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1 కొరిందీయులకు 11:11 => అయితే పర్భువునందు సతరీకి వేరుగా పురుషుడు లేడు పురుషునికి 

వేరుగా సతరీలేదు. 

సామెతలు 21:9 => గయాయ్ళితో పెదద్యింట నుండుటకంటె మిదెద్మీద నొక మూలను నివసించుట 

మేలు. 

సామెతలు 21:19 => పార్ణము విసికించు జగడగొండి దానితో కాపురము చేయుటకంటె 

అరణయ్భూమిలో నివసించుట మేలు. 

సామెతలు 27:15 => ముసురు దినమున ఎడతెగక కారు నీళుల్ను గయాయ్ళియైన భారయ్యు 

సమానము 

సామెతలు 27:16 => దానిని ఆపజూచువాడు గాలిని అపజూచు వానితోను తన కుడిచేత నూనె 

పటుట్కొనువానితోను సమానుడు. 

సామెతలు 14:30 => సాతివ్కమైన మనసుస్ శరీరమునకు జీవము మతస్రము ఎముకలకు కుళుల్. 

హబకూక్కు 3:16 => నేను వినగా జనులమీదికి వచుచ్వారు సమీపించువరకు నేను ఊరకొని 

శర్మదినము కొరకు కనిపెటట్వలసియునన్ది నా అంతరంగము కలవరపడుచునన్ది ఆ శబద్మునకు నా 

పెదవులు కదలుచునన్వి నా యెముకలు కుళి ల్పోవుచునన్వి నా కాళుల్ వణకుచునన్వి. 

ఆదికాండము 2:24 => కాబటిట్ పురుషుడు తన తండిర్ని తన తలిల్ని విడిచి తన భారయ్ను 

హతుత్కొనును; వారు ఏక శరీరమైయుందురు. 

రూతు 3:11 => కాబటిట్ నా కుమారీ, భయపడకుము; నీవు చెపిప్నదంతయు నీకు చేసెదను. నీవు 

యోగుయ్రాలవని నా జనులందరు ఎరుగుదురు. 

సామెతలు 10:5 => వేసవికాలమున కూరుచ్వాడు బుదిధ్గల కుమారుడు కోతకాలమందు 

నిదిర్ంచువాడు సిగుగ్పరచు కుమారుడు. 

సామెతలు 18:22 => భారయ్ దొరికినవానికి మేలు దొరికెను అటిట్వాడు యెహోవావలన అనుగర్హము 

పొందినవాడు. 

సామెతలు 31:23 => ఆమె పెనిమిటి దేశపు పెదద్లతోకూడ కూరుచ్ండును గవినియొదద్ 

పేరుగొనినవాడై యుండును. 
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హోషేయ 5:12 => ఎఫార్యిమీయులకు చిమమ్ట పురుగు వలెను యూదావారికి వతస్పురుగు వలెను 

నేనుందును. 

ఫిలిపీప్యులకు 4:8 => మెటుట్కు సహోదరులారా, యే యోగయ్తయైనను మెపైప్నను ఉండినయెడల, 

ఏవి సతయ్మైనవో, ఏవి మానయ్మైనవో, ఏవి నాయ్యమైనవో, ఏవి పవితర్మైనవో, ఏవి రమయ్మైనవో, ఏవి 

ఖాయ్తిగలవో, వాటిమీద ధాయ్నముంచుకొనుడి. 

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

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

2 పేతురు 1:3 => దేవునిగూరిచ్నటిట్యు మన పర్భువైన యేసునుగూరిచ్నటిట్యునైన 

అనుభవజాఞ్నమువలన మీకు కృపయు సమాధానమును విసత్రించును గాక. 

వచనము 8 

ఒకొక్కక్ మనుషుయ్డు తన వివేకము కొలది పొగడబడును కుటిలచితుత్డు తృణీకరింపబడును. 

సామెతలు 11:23 => నీతిమంతుల కోరిక ఉతత్మమైనది భకిత్హీనుల ఆశ అహంకారయుకత్మైనది. 

సామెతలు 24:9 => మూరు ఖ్ని యోచన పాపము అపహాసకులు నరులకు హేయులు. 

కీరత్నలు 119:15 => నీ ఆజఞ్లను నేను ధాయ్నించెదను నీ తోర్వలను మనిన్ంచెదను. 

కీరత్నలు 139:23 => దేవా, ననున్ పరిశోధించి నా హృదయమును తెలిసికొనుము ననున్ పరీకిష్ంచి 

నా ఆలోచనలను తెలిసికొనుము 

యెషయా 55:7 => భకిత్హీనులు తమ మారగ్మును విడువవలెను దుషు ట్లు తమ తలంపులను 

మానవలెను వారు యెహోవావైపు తిరిగినయెడల ఆయన వారియందు జాలిపడును వారు మన 

దేవునివైపు తిరిగినయెడల ఆయన బహుగా క్షమించును.  

యిరిమ్యా 4:14 => యెరూషలేమా, నీవు రకిష్ంపబడునటుల్ నీ హృదయములోనుండి చెడుతనము 

కడిగివేసికొనుము, ఎనాన్ళల్వరకు నీ దుషాట్భిపార్యములు నీకు కలిగియుండును? 

కీరత్నలు 12:2 => అందరు ఒకరితో నొకరు అబదధ్ములాడుదురు మోసకరమైన మనసుస్గలవారై 

ఇచచ్కములాడు పెదవులతో పలుకుదురు. 
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కీరత్నలు 12:3 => యెహోవా ఇచచ్కములాడు పెదవులనిన్టిని బింకములాడు నాలుకలనిన్టిని 

కోసివేయును. 

కీరత్నలు 36:2 => వాని దోషము బయలుపడి అసహయ్ముగా కనబడువరకు అది వాని దృషిట్యెదుట 

వాని ముఖసుత్తి చేయుచునన్ది.  

కీరత్నలు 36:3 => వాని నోటి మాటలు పాపమునకును కపటమునకును ఆసప్దములు బుదిధ్గలిగి 

పర్వరిత్ంపను మేలుచేయను వాడు మానివేసియునాన్డు. 

కీరత్నలు 36:4 => వాడు మంచముమీదనే పాపయోచనను యోచించును వాడు కానినడతలు 

నడచువాడు చెడుతనము వానికి అసహయ్ము కాదు.  

కీరత్నలు 41:6 => ఒకడు ననున్ చూడవచిచ్నయెడల వాడు అబదధ్మాడును వాని హృదయము 

పాపమును పోగుచేసికొనుచునన్ది. వాడు బయలువెళి ల్ వీధిలో దాని పలుకుచునాన్డు. 

కీరత్నలు 41:7 => ననున్ దేవ్షించువారందరు కూడి నామీద గుసగుస లాడుచునాన్రు 

నశింపజేయవలెనని వారు నాకు కీడుచేయ నాలోచించుచునాన్రు. 

కీరత్నలు 140:1 => యెహోవా, దుషు ట్లచేతిలోనుండి ననున్ విడిపింపుము బలాతాక్రము 

చేయువారిచేతిలో పడకుండ ననున్ కాపాడుము.  

కీరత్నలు 140:2 => వారు తమ హృదయములలో అపాయకరమైన యోచనలు చేయుదురు వారు 

నితయ్ము యుదధ్ము రేప జూచుచుందురు. 

కీరత్నలు 140:3 => పాము నాలుకవలె వారు తమ నాలుకలు వాడి చేయుదురు వారి పెదవులకిర్ంద 

సరప్విషమునన్ది. (సెలా.) 

మతత్యి 2:3 => హేరోదు రాజు ఈ సంగతి వినన్పుప్డు అతడును అతనితో కూడ యెరూషలేము 

వారందరును కలవరపడిరి. 

మతత్యి 2:4 => కాబటిట్ రాజు పర్ధానయాజకులను పర్జలలోనుండు శాసుత్ర్లను అందరిని సమకూరిచ్ 

కీర్సుత్ ఎకక్డ పుటుట్నని వారినడిగెను. 
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మతత్యి 2:5 => అందుకు వారు యూదయ బేతెల్హేములోనే; ఏలయనగా యూదయ దేశపు 

బేతెల్హేమా నీవు యూదా పర్ధానులలో ఎంత మాతర్మును అలప్మైనదానవు కావు;ఇశార్యేలను నా 

పర్జలను పరిపాలించు అధిపతి నీలోనుండి వచుచ్ను అని పర్వకత్ దావ్రా వార్యబడి యునన్దనిరి 

మతత్యి 2:6 => అంతట హేరోదు ఆ జాఞ్నులను రహసయ్ముగా పిలిపించి, 

మతత్యి 2:7 => ఆ నక్షతర్ము కనబడిన కాలము వారిచేత పరిషాక్రముగా తెలిసికొని 

మతత్యి 2:8 => మీరు వెళి ల్, ఆ శిశువు విషయమై జాగర్తత్గా విచారించి తెలిసికొనగానే, నేనును 

వచిచ్, ఆయనను పూజించునటుల్ నాకు వరత్మానము తెండని చెపిప్ వారిని బేతెల్హేమునకు పంపెను. 

మతత్యి 2:16 => ఆ జాఞ్నులు తనున్ అపహసించిరని హేరోదు గర్హించి బహు ఆగర్హము 

తెచుచ్కొని, తాను జాఞ్నులవలన వివరముగా తెలిసికొనిన కాలమునుబటిట్, బేతెల్హేములోను దాని సకల 

పార్ంతములలోను, రెండు సంవతస్రములు మొదలుకొని తకుక్వ వయసుస్ గల మగపిలల్లనందరిని 

వధించెను. 

మతత్యి 26:4 => యేసును మాయోపాయముచేత పటుట్కొని, చంపవలెనని యేకమై ఆలోచన చేసిరి. 

1 కొరిందీయులకు 4:5 => కాబటిట్ సమయము రాకమునుపు, అనగా పర్భువు వచుచ్వరకు, 

దేనినిగూరిచ్యు తీరుప్ తీరచ్కుడి. ఆయన అంధకారమందలి రహసయ్ములను వెలుగులోనికి తెచిచ్ 

హృదయములలోని ఆలోచనలను బయలుపరచునపుప్డు, పర్తివానికిని తగిన మెపుప్ దేవుని వలన 

కలుగును. 

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

బోధింపకయు, సతయ్మును పర్తయ్క్షపరచుటవలన పర్తి మనుషుయ్ని మనసాస్కిష్ యెదుట మముమ్ను మేమే 

దేవుని సముఖమందు మెపిప్ంచుకొనుచు అవమానకరమైన రహసయ్ కారయ్ములను విసరిజ్ంచియునాన్ము 

ఆదికాండము 49:6 => నా పార్ణమా, వారి ఆలోచనలో చేరవదుద్ నా ఘనమా, వారి సంఘముతో 

కలిసికొనవదుద్ వారు, కోపమువచిచ్ మనుషుయ్లను చంపిరి తమ సేవ్చఛ్చేత ఎదుద్ల గుదికాలి 

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

చేయుదును, నా తండిర్ చబుకులతో మిముమ్ను శికిష్ంచెను గాని నేను కొరడాలతో మిముమ్ను 

శికిష్ంచుదును. 

2 దినవృతాత్ంతములు 10:14 => వారికి కఠినమైన పర్తుయ్తత్రమిచెచ్ను; ఎటల్నగా నా తండిర్ మీ 

కాడిని బరువుచేసెను, నేను దానిని మరింత బరువు చేయుదును; నా తండిర్ మిముమ్ను చబుకులతో 

దండించెను, నేను మిముమ్ను కొరడాలతో దండించెదనని చెపెప్ను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 22:4 => అహాబు సంతతివారివలెనే అతడు యెహోవా దృషిట్కి చెడునడత 

నడచెను; అతని తండిర్ మరణమైన తరువాత వారు అతనికి ఆలోచనకరత్లై అతని నాశమునకు 

కారుకులైరి. 

సామెతలు 26:24 => పగవాడు పెదవులతో మాయలు చేసి అంతరంగములో కపటము 

దాచుకొనును.  

మతత్యి 1:20 => అతడు ఈ సంగతులనుగూరిచ్ ఆలోచించుకొనుచుండగా, ఇదిగో పర్భువు దూత 

సవ్పన్మందు అతనికి పర్తయ్క్షమై దావీదు కుమారుడవైన యోసేపూ, నీ భారయ్యైన మరియను 

చేరుచ్కొనుటకు భయపడకుము, ఆమె గరభ్ము ధరించునది పరిశుదాద్తమ్వలన కలిగినది; ఆమె యొక 

కుమారుని కనును; 

వచనము 9 

ఆహారము లేకయునన్ను తనను తాను పొగడుకొను వానికంటె దాసుడుగల అలుప్డు గొపప్వాడు. 

సామెతలు 1:11 => మాతోకూడ రముమ్ మనము పార్ణము తీయుటకై పొంచియుందము నిరోద్షియైన 

యొకని పటుట్కొనుటకు దాగియుందము 

సామెతలు 1:12 => పాతాళము మనుషుయ్లను మింగివేయునటుల్ వారిని జీవముతోనే 

మింగివేయుదము సమాధిలోనికి దిగువారు మింగబడునటుల్ వారు పూరణ్ బలముతోనుండగా మనము 

వారిని మింగివేయుదము రముమ్ అని వారు చెపుప్నపుప్డు ఒపప్కుము.  
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సామెతలు 1:13 => పలువిధములైన మంచి సొతుత్లు మనకు దొరుకును మన యిండల్ను 

దోపుడుసొముమ్తో నింపుకొందము 

సామెతలు 1:14 => నీవు మాతో పాలివాడవై యుండుము మనకందరికిని సంచి ఒకక్టే యుండును 

అని వారు నీతో చెపుప్దురు. 

సామెతలు 1:15 => నా కుమారుడా, నీవు వారి మారగ్మున పోకుము వారి తోర్వలయందు 

నడువకుండ నీ పాదము వెనుకకు తీసికొనుము. 

సామెతలు 1:16 => కీడు చేయుటకై వారి పాదములు పరుగులెతుత్ను నరహతయ్ చేయుటకై వారు 

తవ్రపడుచుందురు. 

సామెతలు 1:17 => పకిష్ చూచుచుండగా వల వేయుట వయ్రథ్ము. 

సామెతలు 1:18 => వారు సవ్నాశనమునకే పొంచియుందురు తముమ్ను తామే పటుట్కొనుటకై 

దాగియుందురు. 

సామెతలు 1:19 => ఆశాపాతకులందరి గతి అటిట్దే దానిని సీవ్కరించువారి పార్ణము అది తీయును. 

2 సమూయేలు 17:1 => దావీదు అలసటనొంది బలహీనముగా నునాన్డు గనుక 

2 సమూయేలు 17:2 => నేను అతనిమీద పడి అతని బెదరించినయెడల అతనియొదద్నునన్ 

జనులందరు పారిపోదురు; రాజును మాతర్ము హతముచేసి జనులందరిని నీతటుట్ తిర్పెప్దను; 

2 సమూయేలు 17:3 => నీవు వెదకు మనిషిని నేను పటుట్కొనగా జనులందరు వచిచ్ నీతో 

సమాధానపడుదురు గనుక నీ చితత్మైతే నేను పండెర్ండు వేలమందిని ఏరప్రచుకొనిపోయి యీ రాతిర్ 

దావీదును తరిమి పటుట్కొందునని అహీతోపెలు అబాష్లోముతో చెపప్గా 

2 సమూయేలు 17:4 => ఈ బోధ అబాష్లోమునకును ఇశార్యేలువారి పెదద్లకందరికిని యుకత్ముగా 

కనబడెను. 

యెషయా 59:7 => వారి కాళుల్ పాపముచేయ పరుగెతుత్చునన్వి నిరపరాధులను చంపుటకు అవి 

తవ్రపడును వారి తలంపులు పాపహేతుకమైన తలంపులు పాడును నాశనమును వారి తోర్వలలో 

ఉనన్వి  
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యిరిమ్యా 5:26 => నా జనులలో దుషు ట్లునాన్రు, పకుష్ల వేటకాండుర్ పొంచియుండునటుల్ వారు 

పొంచియుందురు వారు బోనులు పెటుట్దురు, మనుషుయ్లను పటుట్కొందురు. 

మీకా 7:1 => వేసవికాలపు పండల్ను ఏరుకొనిన తరువాతను, దార్క్షపండల్ పరిగె ఏరుకొనిన 

తరువాతను ఏలాగుండునో నా సిథ్తి ఆలాగేయునన్ది. దార్క్షపండల్ గెల యొకటియు లేకపోయెను, నా 

పార్ణమునకిషట్మైన యొక కొర్తత్ అంజూరపు పండైనను లేకపోయెను. 

మీకా 7:2 => భకుత్డు దేశములో లేకపోయెను, జనులలో యథారథ్పరుడు ఒకడును లేడు, అందరును 

పార్ణహాని చేయుటకై పొంచియుండువారే; పర్తిమనుషుయ్డును కిరాతుడై తన సహోదరునికొరకు 

వలలను ఒగుగ్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 23:12 => ఈ కుటర్లో చేరినవారు నలుబదిమంది కంటె ఎకుక్వ. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 23:15 => అయితే పౌలు మేనలుల్డు వారు పొంచియునాన్రని విని వచిచ్ 

కోటలో పర్వేశించి పౌలుకు ఆ సంగతి తెలిపెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 25:3 => మరియు తోర్వలో అతనిని చంపుటకు పొంచియుండి మీరు 

దయచేసి అతనిని యెరూషలేమునకు పిలువనంపించుడని అతనినిగూరిచ్ ఫేసుత్ నొదద్ మనవి చేసిరి. 

సామెతలు 14:3 => మూఢుల నోట బెతత్మువంటి గరవ్మునన్ది. జాఞ్నుల పెదవులు వారిని 

కాపాడును. 

ఎసేత్రు 4:7 => మొరెద్కై తనకు సంభవించినదంతయు, యూదులను నాశనము చేయుటకుగాను 

హామాను వారినిబటిట్ రాజు ఖజానాకు తూచి యిచెచ్దనని చెపిప్న సొముమ్ మొతత్ము ఇంత యనియును 

అతనికి తెలిపి 

ఎసేత్రు 4:8 => వారిని సంహరించుటకై షూషనులో ఇయయ్బడిన ఆజఞ్ పర్తిని ఎసేత్రునకు చూసి 

తెలుపుమనియు, ఆమె తన జనుల విషయమై రాజును వేడుకొని అతని సముఖమందు వినన్పము 

చేయుటకై అతనియొదద్కు పోవలెనని చెపుప్మనియు దాని నతనికిచెచ్ను. హతాకు వచిచ్ మొరెద్కై యొకక్ 

మాటలను ఎసేత్రుతో చెపెప్ను. 

ఎసేత్రు 4:9 => అంతట ఎసేత్రు మొరెద్కైతో చెపుప్మని హతాకునకు సెలవిచిచ్నదేమనగా 

ఎసేత్రు 4:10 => పిలువబడక పురుషుడే గాని సతరీయే గాని రాజు 
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ఎసేత్రు 4:11 => యొకక్ అంతరృగ్హమున పర్వేశించినయెడల బర్దుకునటుల్గా రాజు తన బంగారపు 

దండమును ఎవరితటుట్ చాపునో వారు తపప్ పర్తివాడు సంహరింపబడుననన్ కఠినమైన ఆజఞ్ కలదని 

రాజసేవకులకందరికిని అతని సంసాథ్నములలోనునన్ జనులకందరికిని తెలిసేయునన్ది. నేటికి ముపప్ది 

దినములనుండి రాజునొదద్కు పర్వేశించుటకు నేను పిలువబడలేదని చెపుప్మనెను. 

ఎసేత్రు 4:12 => వారు ఎసేత్రు యొకక్ మాటలు మొరెద్కైకి తెలుపగా 

ఎసేత్రు 4:13 => మొరెద్కై ఎసేత్రుతో ఇటుల్ పర్తుయ్తత్రమిచిచ్ రాజనగరులో ఉనన్ంతమాతర్ముచేత 

యూదులందరికంటె నీవు తపిప్ంచుకొందువని నీ మనసుస్లొ తలంచుకొనవదుద్; 

ఎసేత్రు 4:14 => నీవు ఈ సమయమందు ఏమియు మాటలాడక మౌనముగానునన్యెడల 

యూదులకు సహాయమును విడుదలయు మరియొక దికుక్నుండి వచుచ్ను గాని, నీవును నీ తండిర్ 

యింటివారును నశించుదురు. నీవు ఈ సమయమునుబటిట్యే రాజయ్మునకు వచిచ్తివేమో 

ఆలోచించుకొనుమని చెపుప్మనెను. 

ఎసేత్రు 7:4 => సంహరింపబడుటకును, హతము చేయబడి నశించుటకును, నేనును నా జనులును 

కూడ అమమ్బడినవారము. మేము దాసులముగాను దాసురాండర్ముగాను అమమ్బడినయెడల నేను 

మౌనముగా నుందును; ఏలయనగా మా విరోధిని తపిప్ంచుకొనుటకై మేము రాజవగు తమరిని 

శర్మపరచుట యుకత్ముకాదు. 

ఎసేత్రు 7:5 => అందుకు రాజైన అహషేవ్రోషు ఈ కారయ్ము చేయుటకు తన మనసుస్ 

ధృఢపరచుకొనన్వాడెవడు? వాడేడి? అని రాణియగు ఎసేత్రు నడుగగా 

ఎసేత్రు 7:6 => ఎసేత్రు మా విరోధియగు ఆ పగవాడు దుషు ట్డైన యీ హామానే అనెను. అంతట 

హామాను రాజు ఎదుటను రాణి యెదుటను భయాకార్ంతుడాయెను. 

కీరత్నలు 59:3 => నా పార్ణము తీయవలెనని వారు పొంచియునాన్రు యెహోవా, నా దోషమునుబటిట్ 

కాదు నా పాపమునుబటిట్కాదు ఊరకయే బలవంతులు నాపైని పోగుబడియునాన్రు. 

సామెతలు 10:32 => నీతిమంతుని పెదవులు ఉపయుకత్ములైన సంగతులు పలుకును భకిత్హీనుల 

నోట మూరఖ్పు మాటలు వచుచ్ను. 
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మతత్యి 12:35 => సజజ్నుడు తన మంచి ధననిధిలోనుండి సదివ్షయములను తెచుచ్ను; దురజ్నుడు 

తన చెడ డ్ ధననిధిలోనుండి దురివ్షయములను తెచుచ్ను. 

వచనము 10 

నీతిమంతుడు తన పశువుల పార్ణమును దయతో చూచును భకిత్హీనుల వాతస్లయ్ము కూర్రతవ్మే. 

సామెతలు 11:21 => నిశచ్యముగా భకిత్హీనునికి శిక్ష తపప్దు. నీతిమంతుల సంతానము 

విడిపింపబడును. 

సామెతలు 14:11 => భకిత్హీనుల యిలుల్ నిరూమ్లమగును యథారథ్వంతుల గుడారము వరిథ్లుల్ను. 

సామెతలు 15:25 => గరివ్షుఠ్ల యిలుల్ యెహోవా పెరికివేయును విధవరాలి పొలిమేరను ఆయన 

సాథ్పించును. 

ఎసేత్రు 9:6 => షూషను కోటయందు యూదులు ఐదువందలమందిని చంపి నాశనము చేసిరి. 

ఎసేత్రు 9:7 => హమెమ్దాతా కుమారుడై యూదులకు శతుర్వగు హామాను యొకక్ పదిమంది 

కుమారులైన పరష్ందాతా 

ఎసేత్రు 9:8 => దలోప్ను అసాప్తా పోరాతా 

ఎసేత్రు 9:9 => అదలాయ్ అరీదాతా పరమ్షాత్ 

ఎసేత్రు 9:10 => అరీసై అరీదై వైజాతా అను వారిని చంపిరి; అయితే కొలల్సొముమ్ వారు 

పటుట్కొనలేదు. 

ఎసేత్రు 9:14 => ఆలాగు చేయవచుచ్నని రాజు సెలవిచెచ్ను. షూషనులో ఆజఞ్ పర్కటింపబడెను; 

హామాను యొకక్ పదిమంది కుమారులు ఉరితీయింపబడిరి. 

యోబు 5:3 => మూఢుడు వేరుతనున్ట నేను చూచియునాన్ను అయినను తోడనే అతని నివాససథ్లము 

శాపగర్సత్మని కనుగొంటిని. 

యోబు 5:4 => అతని పిలల్లు సంరక్షణ దొరకకయుందురు గుమమ్ములో నలిగిపోవుదురు వారిని 

విడిపించువాడెవడును లేడు. 
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యోబు 11:20 => దుషు ట్ల కనుచూపు కీష్ణించిపోవును వారికి ఆశర్యమేమియు ఉండదు పార్ణము 

ఎపుప్డు విడిచెదమా అని వారు ఎదురుచూచుచుందురు. 

యోబు 18:15 => వారికి అనుయ్లైనవారు వారి గుడారములో నివాసము చేయుదురు వారి 

నివాససథ్లముమీద గంధకము చలల్బడును. 

యోబు 18:16 => కిర్ంద వారి వేళుల్ ఎండిపోవును పైన వారి కొమమ్లు నరకబడును. 

యోబు 18:17 => భూమిమీద ఎవరును వారిని జాఞ్పకము చేసికొనరు మైదానమందు ఎకక్డను 

వారిని ఎరిగినవారు ఉండరు. 

యోబు 18:18 => జనులు వారిని వెలుగులోనుండి చీకటిలోనికి తోలుదురు భూలోకములోనుండి 

వారిని తరుముదురు. 

యోబు 18:19 => వారి పర్జలలో వారికి పుతుర్లైనను పౌతుర్లైనను ఉండరు వారు నివసించిన 

సథ్లములో తపిప్ంచుకొనినవాడు ఒకడైనను ఉండడు. 

యోబు 18:20 => తరావ్త వచిచ్నవారు వారిమీద పడిన శిక్షనుచూచి విసమ్యమొందుదురు 

పూరవ్ముండినవారు దానిని చూచి దిగులుపడుదురు. 

యోబు 27:18 => పురుగుల గూళల్వంటి యిండుల్ వారు కటుట్కొందురు కావలివాడు కటుట్కొను 

గుడిసెవంటి యిండుల్ వారు కటుట్కొందురు. 

యోబు 27:19 => వారు ధనముగలవారై పండుకొందురు గాని మరల లేవరు కనున్లు తెరవగానే 

లేకపోవుదురు. 

యోబు 27:20 => భయములు జలపర్వాహములవలె వారిని తరిమి పటుట్కొనును రాతిర్వేళ తుఫాను 

వారిని ఎతిత్కొనిపోవును. 

యోబు 27:21 => తూరుప్గాలి వారిని కొనిపోగా వారు సమసి పోవుదురు అది వారి 

సథ్లములోనుండి వారిని ఊడిచ్వేయును 

యోబు 27:22 => ఏమియు కరుణ చూపకుండ దేవుడు వారిమీద బాణములు వేయును వారు 

ఆయన చేతిలోనుండి తపిప్ంచుకొన గోరి ఇటు అటు పారిపోవుదురు. 
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యోబు 27:23 => మనుషుయ్లు వారిని చూచి చపప్టుల్ కొటుట్దురు వారి సథ్లములోనుండి వారిని 

చీకొటిట్ తోలివేయుదురు. 

కీరత్నలు 37:10 => ఇక కొంతకాలమునకు భకిత్హీనులు లేకపోవుదురు వారి సథ్లమును జాగర్తత్గా 

పరిశీలించినను వారు కనబడకపోవుదురు. 

కీరత్నలు 37:35 => భకిత్హీనుడు ఎంతో పర్బలియుండుట నేను చూచియుంటిని అది మొలచిన 

చోటనే విసత్రించిన చెటుట్వలె వాడు వరిధ్లిల్యుండెను.  

కీరత్నలు 37:36 => అయినను ఒకడు ఆ దారిని పోయి చూడగా వాడు లేకపోయెను నేను వెదకితిని 

గాని వాడు కనబడకపోయెను.  

కీరత్నలు 37:37 => నిరోద్షులను కనిపెటుట్ము యథారథ్వంతులను చూడుము సమాధానపరచువారి 

సంతతి నిలుచును గాని ఒకడైనను నిలువకుండ అపరాధులు నశించుదురు  

కీరత్నలు 73:18 => నిశచ్యముగా నీవు వారిని కాలుజారు చోటనే ఉంచియునాన్వు వారు 

నశించునటుల్ వారిని పడవేయుచునాన్వు  

కీరత్నలు 73:19 => క్షణమాతర్ములోనే వారు పాడైపోవుదురు మహాభయముచేత వారు కడముటట్ 

నశించుదురు.  

సామెతలు 14:1 => జాఞ్నవంతురాలు తన యిలుల్ కటుట్ను మూఢురాలు తనచేతులతో తన యిలుల్ 

ఊడబెరుకును. 

సామెతలు 24:3 => జాఞ్నము వలన ఇలుల్ కటట్బడును వివేచన వలన అది సిథ్రపరచబడును. 

సామెతలు 24:4 => తెలివిచేత దాని గదులు విలువగల రమయ్మైన సరవ్ సంపదలతో నింపబడును. 

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

సింహాసనము నితయ్ము సిథ్రపరచబడును అనెను. 

2 సమూయేలు 7:26 => సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా ఇశార్యేలీయులకు దేవుడై యునాన్డను 

మాటచేత నీ నామమునకు శాశవ్త మహిమ కలుగునటుల్ను, నీ దాసుడనైన నా కుటుంబము నీ 

సనిన్ధిని సిథ్రపరచబడునటుల్ను నీవు సెలవిచిచ్నమాట నెరవేరుచ్ము. 
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మతత్యి 7:24 => కాబటిట్ యీ నా మాటలు విని వాటిచొపుప్న చేయు పర్తివాడును బండమీద తన 

యిలుల్ కటుట్కొనిన బుదిధ్మంతుని పోలియుండును. 

మతత్యి 7:25 => వాన కురిసెను, వరదలు వచెచ్ను, గాలి విసిరి ఆ యింటిమీద కొటెట్ను గాని దాని 

పునాది బండమీద వేయబడెను గనుక అది పడలేదు. 

మతత్యి 7:26 => మరియు యీ నా మాటలు విని వాటిచొపుప్న చేయని పర్తివాడు ఇసుకమీద తన 

యిలుల్ కటుట్కొనిన బుదిధ్హీనుని పోలియుండును. 

మతత్యి 7:27 => వాన కురిసెను, వరదలు వచెచ్ను, గాలి విసిరి ఆ యింటిమీద కొటెట్ను, అపుప్డది 

కూలబడెను; దాని పాటు గొపప్దని చెపెప్ను. 

యోబు 8:13 => దేవుని మరచువారందరి గతి అటే ల్ ఉండును భకిత్హీనుని ఆశ నిరరథ్కమగును అతని 

ఆశ భంగమగును. 

కీరత్నలు 34:13 => చెడ డ్ మాటలు పలుకకుండ నీ నాలుకను కపటమైన మాటలు పలుకకుండ నీ 

పెదవులను కాచుకొనుము. 

కీరత్నలు 62:6 => ఆయనే నా ఆశర్యదురగ్ము నా రక్షణాధారము నా ఎతత్యిన కోట ఆయనే, నేను 

కదలింపబడను. 

యిరిమ్యా 10:20 => నా గుడారము చినిగిపోయెను, నా తార్ళల్నిన్యు తెగిపోయెను, నా పిలల్లు 

నాయొదద్నుండి తొలగిపోయియునాన్రు, వారు లేకపోయిరి, ఇకమీదట నా గుడారమును 

వేయుటకైనను నా తెరల నెతుత్టకైనను ఎవడును లేడు. 

వచనము 11 

తన భూమిని సేదయ్పరచుకొనువానికి ఆహారము సమృదిధ్గా కలుగును వయ్రథ్మైనవాటిని 

అనుసరించువాడు బుదిధ్లేనివాడు. 

ఆదికాండము 41:39 => మరియు ఫరో దేవుడు ఇదంతయు నీకు తెలియపరచెను గనుక నీవలె 

వివేకజాఞ్నములు గలవారెవరును లేరు. 

Page  of 877 2507



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   !"త$

1 సమూయేలు 16:18 => చితత్గించుము, బేతెల్హేమీయుడైన యెషష్యి యొకక్ కుమారులలో ఒకని 

చూచితిని, అతడు చమతాక్రముగా వాయింపగలడు, అతడు బహు శూరుడును యుదధ్శాలియు మాట 

నేరప్రియు రూపసియునై యునాన్డు, మరియు యెహోవా వానికి తోడుగా  

1 సమూయేలు 18:30 => ఫిలిషీత్యుల సరాద్రులు యుదధ్మునకు బయలుదేరుచు వచిచ్రి. వారు 

బయలుదేరి నపుప్డెలల్ను దావీదు బహు వివేకము గలిగి పర్వరిత్ంచుచు రాగా సౌలు సేవకులందరికంటె 

అతని పేరు బహు పర్సిదిధ్కెకెక్ను. 

పర్సంగి 8:1 => జాఞ్నులతో సములైనవారెవరు? జరుగువాటి భావమును ఎరిగినవారెవరు? 

మనుషుయ్ల జాఞ్నము వారి ముఖమునకు తేజసుస్నిచుచ్ను, దానివలన వారి మోటుతనము 

మారచ్బడును. 

లూకా 12:42 => పర్భువు ఇటల్నెను తగిన కాలమున పర్తివానికి ఆహారము పెటుట్టకు, 

యజమానుడు తన యింటివారిమీద నియమించునటిట్ నమమ్కమైన బుదిధ్గల గృహనిరావ్హకుడెవడు? 

లూకా 12:43 => ఎవని పర్భువు వచిచ్, వాడు ఆలాగు చేయుచుండుట కనుగొనునో ఆ దాసుడు 

ధనుయ్డు. 

లూకా 12:44 => అతడు తనకు కలిగినదానియంతటిమీద వాని ఉంచునని మీతో నిజముగా 

చెపుప్చునాన్ను. 

లూకా 16:8 => అనాయ్యసుథ్డైన ఆ గృహనిరావ్హకుడు యుకిత్గా నడుచుకొనెనని వాని 

యజమానుడు వాని మెచుచ్కొనెను. వెలుగు సంబంధులకంటె ఈ లోక సంబంధులు తమ 

తరమునుబటిట్ చూడగా యుకిత్పరులైయునాన్రు 

1 కొరిందీయులకు 3:10 => దేవుడు నాకనుగర్హించిన కృపచొపుప్న నేను నేరప్రియైన 

శిలప్కారునివలె పునాది వేసితిని, మరియొకడు దాని మీద కటుట్చునాన్డు; పర్తివాడు దానిమీద ఏలాగు 

కటుట్చునాన్డో జాగర్తత్గా చూచుకొనవలెను. 

1 కొరిందీయులకు 3:11 => వేయబడినది తపప్, మరియొక పునాది ఎవడును వేయనేరడు; ఈ 

పునాది యేసు కీర్సేత్. 
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1 కొరిందీయులకు 3:12 => ఎవడైనను ఈ పునాదిమీద బంగారము, వెండి, వెలగల రాళుల్, కఱఱ్, 

గడిడ్, కొయయ్కాలు మొదలైనవాటితో కటిట్నయెడల, 

1 కొరిందీయులకు 3:13 => వాని వాని పని కనబడును, ఆ దినము దానిని తేటపరచును, అది 

అగిన్చేత బయలుపరచబడును. మరియు వాని వాని పని యెటిట్దో దానిని అగిన్యే పరీకిష్ంచును. 

1 కొరిందీయులకు 3:14 => పునాదిమీద ఒకడు కటిట్న పని నిలిచినయెడల వాడు జీతము 

పుచుచ్కొనును. 

1 కొరిందీయులకు 3:15 => ఒకని పని కాలిచ్వేయబడినయెడల వానికి నషట్ము కలుగును; అతడు 

తనమటుట్కు రకిష్ంపబడును గాని అగిన్లోనుండి తపిప్ంచుకొనన్టుట్ రకిష్ంపబడును. 

1 కొరిందీయులకు 4:5 => కాబటిట్ సమయము రాకమునుపు, అనగా పర్భువు వచుచ్వరకు, 

దేనినిగూరిచ్యు తీరుప్ తీరచ్కుడి. ఆయన అంధకారమందలి రహసయ్ములను వెలుగులోనికి తెచిచ్ 

హృదయములలోని ఆలోచనలను బయలుపరచునపుప్డు, పర్తివానికిని తగిన మెపుప్ దేవుని వలన 

కలుగును. 

2 కొరిందీయులకు 10:18 => పర్భువు మెచుచ్కొనువాడే యోగుయ్డు గాని తనున్ తానే 

మెచుచ్కొనువాడు యోగుయ్డు కాడు. 

సామెతలు 1:26 => కాబటిట్ మీకు అపాయము కలుగునపుప్డు నేను నవెవ్దను మీకు భయము 

వచుచ్నపుప్డు నేను అపహాసయ్ము చేసెదను 

సామెతలు 3 : 3 5 = > జాఞ్నులు ఘనతను సవ్ తంతిర్ంచుకొందురు . బుదిధ్హీనులు 

అవమానభరితులగుదురు. 

సామెతలు 5:23 => శిక్ష లేకయే అటిట్వాడు నాశనమగును అతిమూరు ఖ్డై వాడు తోర్వ తపిప్పోవును. 

1 సమూయేలు 13:13 => అందుకు సమూయేలు ఇటల్నెను నీ దేవుడైన యెహోవా నీకిచిచ్న ఆజఞ్ను 

గైకొనక నీవు అవివేకపు పని చేసితివి; నీ రాజయ్మును ఇశార్యేలీయులమీద సదాకాలము 

సిథ్రపరచుటకు యెహోవా తలచియుండెను; అయితే నీ రాజయ్ము నిలువదు. 

1 సమూయేలు 25:17 => అయితే మా యజమానునికిని అతని ఇంటివారికందరికిని వారు 

కీడుచేయ నిశచ్యించియునాన్రు గనుక ఇపుప్డు నీవు చేయవలసినదానిని బహు జాగర్తత్గా 
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ఆలోచించుము. మన యజమానుడు బహు పనికిమాలినవాడు, ఎవనిని తనతో మాటలాడనీయడు 

అనెను. 

కీరత్నలు 132:18 => అతని శతుర్వులకు అవమానమును వసత్రముగా ధరింపజేసెదను అతని 

కిరీటము అతనిమీదనే యుండి తేజరిలుల్ను అనెను. 

దానియేలు 12:2 => మరియు సమాధులలో నిదిర్ంచు అనేకులు మేలుకొనెదరు; కొందరు 

నితయ్జీవము అనుభవించుటకును, కొందరు నిందపాలగుటకును నితయ్ముగా హేయులగుటకును 

మేలుకొందురు. 

మలాకీ 2:8 => అయితే మీరు మారగ్ము తపిప్తిరి, ధరమ్శాసత్ర విషయములో మీరు అనేకులను 

అభయ్ంతరపరచి, లేవీయులతో చేయబడిన నిబంధనను నిరరథ్కము చేసియునాన్రు. 

మలాకీ 2:9 => నా మారగ్ములను అనుసరింపక ధరమ్శాసత్రమునుబటిట్ విమరిశ్ంచుటలో మీరు 

పక్షపాతులు గనుక జనులందరి దృషిట్కి మిముమ్ను తృణీకరింపదగిన వారినిగాను నీచులనుగాను 

చేసియునాన్ను అని సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డు. 

మతత్యి 27:4 => నేను నిరపరాధ రకత్మును అపప్గించి పాపము చేసితినని చెపెప్ను. వారు దానితో 

మాకేమి? నీవే చూచుకొనుమని చెపప్గా 

మతత్యి 27:5 => అతడు ఆ వెండి నాణములు దేవాలయములో పారవేసి, పోయి ఉరిపెటుట్కొనెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 12:23 => అతడు దేవుని మహిమపరచనందున వెంటనే పర్భువు దూత 

అతని మొతెత్ను గనుక పురుగులు పడి పార్ణము విడిచెను. 

వచనము 12 

భకిత్హీనులు చెడ డ్వారికి దొరుకు దోపుడుసొముమ్ను అపేకిష్ంచుదురు నీతిమంతుల వేరు చిగురుచ్ను. 

సామెతలు 13:7 => ధనవంతులమని చెపుప్కొనుచు లేమిడి గలవారు కలరు దరిదుర్లమని 

చెపుప్కొనుచు బహు ధనము గలవారు కలరు. 

లూకా 14:11 => తనున్తాను హెచిచ్ంచుకొను పర్తివాడును తగిగ్ంపబడును; తనున్తాను 

తగిగ్ంచుకొనువాడు హెచిచ్ంపబడునని చెపెప్ను. 
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వచనము 13 

పెదవులవలని దోషము అపాయకరమైన ఉరి నీతిమంతుడు ఆపదను తపిప్ంచుకొనును. 

ఆదికాండము 33:13 => అతడు నాయొదద్ నునన్ పిలల్లు పసిపిలల్లనియు, గొఱఱ్లు మేకలు పశువులు 

పాలిచుచ్నవి అనియు నా పర్భువుకు తెలియును. ఒకక్దినమే వాటిని వడిగా తోలినయెడల ఈ మంద 

అంతయు చచుచ్ను. 

ఆదికాండము 33:14 => నా పర్భువు దయచేసి తన దాసునికి ముందుగా వెళల్వలెను. నేను నా 

పర్భువు నొదద్కు శేయీరునకు వచుచ్వరకు, నా ముందరనునన్ మందలు నడువగలిగిన కొలదిని ఈ 

పిలల్లు నడువగలిగిన కొలదిని వాటిని మెలల్గా నడిపించుకొని వచెచ్దనని అతనితో చెపెప్ను. 

సంఖాయ్కాండము 22:28 => అపుప్డు యెహోవా ఆ గాడిదకు వాకుక్నిచెచ్ను గనుక అది నీవు ననున్ 

ముమామ్రు కొటిట్తివి; నేను నినేన్మి చేసితినని బిలాముతో అనగా 

సంఖాయ్కాండము 22:29 => బిలాము నీవు నామీద తిరుగబడితివి; నాచేత ఖడగ్మునన్యెడల నినున్ 

చంపియుందునని గాడిదతో అనెను. 

సంఖాయ్కాండము 22:30 => అందుకు గాడిద నేను నీదాననైనది మొదలుకొని నేటివరకు నీవు 

ఎకుక్చు వచిచ్న నీ గాడిదను కానా? నేనెపుప్డైన నీకిటుల్ చేయుట కదాద్? అని బిలాముతో అనగా అతడు 

లేదనెను. 

సంఖాయ్కాండము 22:31 => అంతలో యెహోవా బిలాము కనున్లు తెరచెను గనుక, దూసిన ఖడగ్ము 

చేతపటుట్కొని తోర్వలో నిలిచియునన్ యెహోవా దూతను అతడు చూచి తలవంచి సాషాట్ంగ 

నమసాక్రము చేయగా 

సంఖాయ్కాండము 22:32 => యెహోవా దూత యీ ముమామ్రు నీ గాడిదను నీవేల కొటిట్తివి? ఇదిగో 

నా యెదుట నీ నడత విపరీతమైనది గనుక నేను నీకు విరోధినై బయలుదేరి వచిచ్తిని. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 25:4 => నూరెచ్డియెదుద్ మూతికి చికక్ము వేయకూడదు. 

యోహాను 4:11 => అపుప్డా సతరీ అయాయ్, యీ బావి లోతైనది, చేదుకొనుటకు నీకేమియు లేదే; ఆ 

జీవజలము ఏలాగు నీకు దొరకును? 
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ఆదికాండము 37:26 => అపుప్డు యూదా మనము మన సహోదరుని చంపి వాని మరణమును 

దాచి పెటిట్నందువలన ఏమి పర్యోజనము? 

ఆదికాండము 37:27 => ఈ ఇషామ్యేలీయులకు వానిని అమిమ్ వేయుదము రండి; వాడు మన 

సహోదరుడు మన రకత్ సంబంధి గదా? వానికి హాని యేమియు చేయరాదని తన సహోదరులతో 

చెపెప్ను. అందుకతని సహోదరులు సమమ్తించిరి. 

ఆదికాండము 37:28 => మిదాయ్నీయులైన వరత్కులు ఆ మీదుగా వెళుల్చుండగా, వారు ఆ 

గుంటలోనుండి యోసేపును పైకి తీసి ఆ ఇషామ్యేలీయులకు ఇరువది తులముల వెండికి అతనిని 

అమిమ్వేసిరి. వారు యోసేపును ఐగుపుత్నకు తీసికొనిపోయిరి. 

నాయ్యాధిపతులు 1:7 => అపుప్డు అదోనీబెజెకుతమ కాళుల్చేతుల బొటట్నవేర్ళుల్ కోయబడిన 

డెబబ్దిమంది రాజులు నా భోజనపు బలల్కిర్ంద ముకక్లు ఏరుకొనుచుండిరి. నేను చేసినటే ల్ దేవుడు నాకు 

పర్తిఫలమిచెచ్ననెను. వారు యెరూషలేమునకు అతని తోడుకొనిరాగా అతడు అకక్డ చనిపోయెను. 

1 సమూయేలు 11:2 => ఇశార్యేలీయులందరి మీదికి నింద తెచుచ్నటుల్ మీయందరి కుడికనున్లను 

ఊడదీయుదునని మీతో నేను నిబంధన చేసెదనని అమోమ్నీయుడైన నాహాషు 

యోహాను 19:31 => ఆ దినము సిదధ్పరచు దినము; మరుసటి విశార్ంతిదినము మహాదినము గనుక 

ఆ దేహములు విశార్ంతిదినమున సిలువమీద ఉండకుండునటుల్, వారి కాళుల్ విరుగగొటిట్ంచి వారిని 

తీసివేయించుమని యూదులు పిలాతును అడిగిరి. 

యోహాను 19:32 => కాబటిట్ సైనికులు వచిచ్ ఆయనతోకూడ సిలువవేయబడిన మొదటివాని కాళల్ను 

రెండవవాని కాళల్ను విరుగగొటిట్రి. 

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

మించి అతిశయపడును. 

యాకోబు 2:14 => నా సహోదరులారా, కిర్యలు లేనపుప్డు ఎవడైనను తనకు విశావ్సము కలదని 

చెపిప్నయెడల ఏమి పర్యోజనము? అటిట్ విశావ్సమతని రకిష్ంపగలదా? 

యాకోబు 2:15 => సహోదరుడైనను సహోదరియైనను దిగంబరులై ఆ నాటికి భోజనములేక 

యునన్పుప్డు. 
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యాకోబు 2:16 => మీలో ఎవడైనను శరీరమునకు కావలసినవాటిని ఇయయ్క సమాధానముగా 

వెళుల్డి, చలి కాచుకొనుడి, తృపిత్పొందుడని చెపిప్నయెడల ఏమి పర్యోజనము? 

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

చూచియు, అతనియెడల ఎంతమాతర్మును కనికరము చూపనివానియందు దేవుని పేర్మ యేలాగు 

నిలుచును? 

ఆదికాండము 24:11 => సాయంకాలమందు సతరీలు నీళుల్ చేదుకొనవచుచ్ వేళకు ఆ ఊరి 

బయటనునన్ నీళల్బావియొదద్ తన ఒంటెలను మోకరింపచేసి యిటల్నెను 

నిరగ్మకాండము 5:6 => ఆ దినమున ఫరో పర్జలపైనునన్ కారయ్నియామకులకును వారి 

నాయకులకును ఇటుల్ ఆజాఞ్పించెను 

నిరగ్మకాండము 23:19 => నీ భూమి పర్థమ ఫలములో మొదటివాటిని దేవుడైన యెహోవా 

మందిరమునకు తేవలెను. మేకపిలల్ను దాని తలిల్పాలతో ఉడకబెటట్కూడదు. 

సంఖాయ్కాండము 22:29 => బిలాము నీవు నామీద తిరుగబడితివి; నాచేత ఖడగ్మునన్యెడల నినున్ 

చంపియుందునని గాడిదతో అనెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 22:6 => గుడల్యినను పిలల్లైననుగల పకిష్గూడు చెటుట్మీదనే గాని 

నేలమీదనేగాని తోర్వలోనేగాని నీకు కనబడినయెడల తలిల్ ఆ పిలల్లనైనను ఆ గుడల్నైనను 

పొదిగియునన్యెడల పిలల్లతో కూడ తలిల్ని తీసికొనక నీకు మేలు కలుగునటుల్ను 

1 సమూయేలు 30:13 => దావీదు నీవు ఏ దేశపువాడవు? ఎకక్డనుండి వచిచ్తివని వాని నడిగెను. 

అందుకు వాడు నేను ఐగుపీత్యుడనై పుటిట్ అమాలేకీయుడైన యొకనికి దాసుడనైతిని; మూడు దినముల 

కిర్ందట నేను కాయిలా పడగా నా యజమానుడు ననున్ విడిచిపెటిట్ పోయెను. 

2 సమూయేలు 24:14 => అందుకు దావీదు నా కేమియు తోచకునన్ది, గొపప్ చికుక్లలో ఉనాన్ను, 

యెహోవా బహు వాతస్లయ్తగలవాడు గనుక మనుషుయ్ని చేతిలో పడకుండ యెహోవా చేతిలోనే 

పడుదుము గాక అని గాదుతో అనెను. 
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1 దినవృతాత్ంతములు 21:13 => అందుకు దావీదు నేను మికిక్లి యిరుకులో చికిక్యునాన్ను; 

యెహోవా మహా కృపగలవాడు, నేను మనుషుయ్లచేతిలో పడక ఆయనచేతిలోనే పడుదును గాక అని 

గాదుతో అనెను. 

యెషయా 36:17 => అటుపిమమ్ట మీరు చావక బర్దుకునటుల్గా నేను వచిచ్ మీ దేశమువంటి 

దేశమునకు, అనగా గోధుమలును దార్కాష్రసమునుగల దేశమునకును ఆహారమును దార్క్షచెటుల్నుగల 

దేశమునకును మిముమ్ను తీసికొనిపోదును; యెహోవా మిముమ్ను విడిపించునని చెపిప్ హిజిక్యా 

మిముమ్ను మోసపుచుచ్చునాన్డు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:40 => వారతని మాటకు సమమ్తించి, అపొసత్లులను పిలిపించి కొటిట్ంచి 

యేసు నామమునుబటిట్ బోధింపకూడదని ఆజాఞ్పించి వారిని విడుదల చేసిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 27:42 => ఖైదీలలో ఎవడును ఈదుకొని పారిపోకుండునటుల్ వారిని 

చంపవలెనని సైనికులకు ఆలోచన పుటెట్ను గాని 

ఎఫెసీయులకు 4:32 => ఒకనియెడల ఒకడు దయగలిగి కరుణాహృదయులై కీర్సుత్నందు దేవుడు 

మిముమ్ను క్షమించిన పర్కారము మీరును ఒకరినొకరు క్షమించుడి. 

వచనము 14 

ఒకడు తన నోటి ఫలముచేత తృపిత్గా మేలుపొందును ఎవని కిర్యల ఫలము వానికి వచుచ్ను. 

సామెతలు 13:23 => బీదలు సేదయ్పరచు కొర్తత్ భూమి విసాత్రముగా పండును అనాయ్యమువలన 

నశించువారు కలరు. 

సామెతలు 14:4 => ఎదుద్లు లేనిచోట గాదెయందు ధానయ్ముండదు ఎదుద్ల బలముచేత విసాత్రము 

వచుచ్బడి కలుగును 

సామెతలు 14:23 => ఏ కషట్ము చేసినను లాభమే కలుగును వటిట్ మాటలు లేమిడికి కారణములు. 

సామెతలు 27:27 => నీ ఆహారమునకు నీ యింటివారి ఆహారమునకు నీ పనికతెత్ల జీవనమునకు 

మేకపాలు సమృదిధ్యగును. 
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సామెతలు 28:19 => తన పొలము సేదయ్ము చేసికొనువానికి కడుపునిండనన్ము దొరకును 

వయ్రథ్మైనవాటిని అనుసరించువారికి కలుగు పేదరికము ఇంతంతకాదు. 

ఆదికాండము 3:19 => నీవు నేలకు తిరిగి చేరువరకు నీ ముఖపు చెమట కారిచ్ ఆహారము తిందువు; 

ఏలయనగా నేలనుండి నీవు తీయబడితివి; నీవు మనేన్ గనుక తిరిగి మనైన్పోదువని చెపెప్ను. 

కీరత్నలు 128:2 => నిశచ్యముగా నీవు నీచేతుల కషాట్రిజ్తము ననుభవించెదవు నీవు ధనుయ్డవు నీకు 

మేలు కలుగును. 

ఎఫెసీయులకు 4:28 => దొంగిలువాడు ఇకమీదట దొంగిలక అకక్ర గలవానికి పంచిపెటుట్టకు 

వీలుకలుగు నిమితత్ము తనచేతులతో మంచి పనిచేయుచు కషట్పడవలెను. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 4:11 => సంఘమునకు వెలుపటివారియెడల మరాయ్దగా నడుచుకొనుచు, 

మీకేమియు కొదువ లేకుండునటుల్ మేము మీకు ఆజాఞ్పించిన పర్కారము మీరు పరుల జోలికి పోక,  

1 దెసస్లోనీకయులకు 4:12 => మీ సొంతకారయ్ములను జరుపుకొనుట యందును మీచేతులతో 

పనిచేయుట యందును ఆశకలిగి యుండవలెననియు, మిముమ్ను హెచచ్రించుచునాన్ము. 

2 దెసస్లోనీకయులకు 3:8 => ఎవనియొదద్ను ఉచితముగా ఆహారము పుచుచ్కొనలేదు; మేము మీలో 

ఎవనికిని భారముగా ఉండకూడదని పర్యాసముతోను కషట్ముతోను రాతిర్ంబగళుల్ పనిచేయుచు 

జీవనము చేసితివిు. 

సామెతలు 1:10 => నా కుమారుడా, పాపులు నినున్ పేర్రేపింపగా ఒపప్కుము. 

సామెతలు 1:11 => మాతోకూడ రముమ్ మనము పార్ణము తీయుటకై పొంచియుందము నిరోద్షియైన 

యొకని పటుట్కొనుటకు దాగియుందము 

సామెతలు 1:12 => పాతాళము మనుషుయ్లను మింగివేయునటుల్ వారిని జీవముతోనే 

మింగివేయుదము సమాధిలోనికి దిగువారు మింగబడునటుల్ వారు పూరణ్ బలముతోనుండగా మనము 

వారిని మింగివేయుదము రముమ్ అని వారు చెపుప్నపుప్డు ఒపప్కుము.  

సామెతలు 1:13 => పలువిధములైన మంచి సొతుత్లు మనకు దొరుకును మన యిండల్ను 

దోపుడుసొముమ్తో నింపుకొందము 
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సామెతలు 1:14 => నీవు మాతో పాలివాడవై యుండుము మనకందరికిని సంచి ఒకక్టే యుండును 

అని వారు నీతో చెపుప్దురు. 

సామెతలు 1:15 => నా కుమారుడా, నీవు వారి మారగ్మున పోకుము వారి తోర్వలయందు 

నడువకుండ నీ పాదము వెనుకకు తీసికొనుము. 

సామెతలు 1:16 => కీడు చేయుటకై వారి పాదములు పరుగులెతుత్ను నరహతయ్ చేయుటకై వారు 

తవ్రపడుచుందురు. 

సామెతలు 1:17 => పకిష్ చూచుచుండగా వల వేయుట వయ్రథ్ము. 

సామెతలు 1:18 => వారు సవ్నాశనమునకే పొంచియుందురు తముమ్ను తామే పటుట్కొనుటకై 

దాగియుందురు. 

సామెతలు 1:19 => ఆశాపాతకులందరి గతి అటిట్దే దానిని సీవ్కరించువారి పార్ణము అది తీయును. 

సామెతలు 4:14 => భకిత్హీనుల తోర్వను చేరకుము దుషు ట్ల మారగ్మున నడువకుము. 

సామెతలు 4:15 => దానియందు పర్వేశింపక తపిప్ంచుకొని తిరుగుము. దానినుండి తొలగి 

సాగిపొముమ్. 

సామెతలు 6:32 => జారతవ్ము జరిగించువాడు కేవలము బుదిధ్శూనుయ్డు ఆ కారయ్ము చేయువాడు 

సవ్నాశనమును కోరువాడే 

సామెతలు 7:7 => యౌవనుల మధయ్ను బుదిధ్లేని పడుచువాడొకడు నాకు కనబడెను. 

సామెతలు 9:6 => ఇక జాఞ్నము లేనివారై యుండక బర్దుకుడి తెలివి కలుగజేయు మారగ్ములో 

చకక్గా నడువుడి. 

సామెతలు 9:13 => బుదిధ్హీనత అనునది బొబబ్లు పెటుట్నది అది కాముకురాలు దానికేమియు 

తెలివిలేదు. 

సామెతలు 9:16 => జాఞ్నము లేనివాడా, ఇకక్డికి రమమ్ని వారిని పిలుచును.  

సామెతలు 13:20 => జాఞ్నుల సహవాసము చేయువాడు జాఞ్నము గలవాడగును. మూరు ఖ్ల 

సహవాసము చేయువాడు చెడిపోవును. 
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నాయ్యాధిపతులు 9:4 => అపుప్డు వారు బయలెబ్రీతు గుడిలోనుండి డెబబ్ది తులముల వెండి తెచిచ్ 

అతనికియయ్గా వాటితో అబీమెలెకు అలల్రిజనమును కూలికి పెటుట్కొనెను, వారు అతని వశమున 

నుండిరి. 

కీరత్నలు 26:4 => పనికిమాలినవారితో నేను సాంగతయ్ము చేయను వేషధారులతో పొందుచేయను. 

యోనా 2:8 => అసతయ్మైన వయ్రథ్దేవతలయందు లక్షయ్ముంచువారు తమ కృపాధారమును 

విసరిజ్ంతురు. 

తీతుకు 1:10 => అనేకులు, విశేషముగా సునన్తి సంబంధులును, అవిధేయులును వదరుబోతులును 

మోసపుచుచ్వారునై యునాన్రు. 

తీతుకు 1:11 => వారి నోళుల్ మూయింపవలెను. అటిట్వారు ఉపదేశింపకూడనివాటిని దురాల్భము 

కొరకు ఉపదేశించుచు, కుటుంబములకు కుటుంబములనే పాడుచేయుచునాన్రు. 

ఆదికాండము 9:20 => నోవహు వయ్వసాయము చేయనారంభించి, దార్క్షతోట వేసెను. 

ఆదికాండము 47:23 => యోసేపు ఇదిగో నేడు మిముమ్ను మీ భూములను ఫరోకొరకు 

కొనియునాన్ను. ఇదిగో మీకు వితత్నములు; పొలములలో వితుత్డి. 

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

ధైరయ్ము లేనివాడై వారిని ఎదిరించుటకు తగిన శకిత్లేకునన్పుప్డు వారు అతనితో యుదధ్ము చేయుటకు 

సిదధ్మైరి. 

యోబు 31:5 => అబదిధ్కుడనై నేను తిరుగులాడినయెడల మోసము చేయుటకై నా కాలు 

తవ్రపడినయెడల 

సామెతలు 13:4 => సోమరి ఆశపడును గాని వాని పార్ణమునకేమియు దొరకదు శర్దధ్గలవారి 

పార్ణము పుషిట్గా నుండును. 

సామెతలు 20:13 => లేమికి భయపడి నిదర్యందు ఆసకిత్ విడువుము నీవు మేలొక్ని 

యుండినయెడల ఆహారము తిని తృపిత్ పొందుదువు. 

సామెతలు 24:30 => సోమరివాని చేను నేను దాటి రాగా తెలివిలేనివాని దార్క్షతోట నేను దాటి రాగా 

యాకోబు 2:20 => వయ్రుథ్డా, కిర్యలులేని విశావ్సము నిషఫ్లమైనదని తెలిసికొన గోరుచునాన్వా? 
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3 యోహాను 1:11 => పిర్యుడా, చెడుకారయ్మును కాక మంచికారయ్ము ననుసరించి 

నడుచుకొనుము. మేలు చేయువాడు దేవుని సంబంధి, కీడు చేయువాడు దేవుని చూచినవాడు కాడు. 

వచనము 15 

మూఢుని మారగ్ము వాని దృషిట్కి సరియైనది జాఞ్నము గలవాడు ఆలోచన నంగీకరించును. 

సామెతలు 1:17 => పకిష్ చూచుచుండగా వల వేయుట వయ్రథ్ము. 

సామెతలు 1:18 => వారు సవ్నాశనమునకే పొంచియుందురు తముమ్ను తామే పటుట్కొనుటకై 

దాగియుందురు. 

సామెతలు 1:19 => ఆశాపాతకులందరి గతి అటిట్దే దానిని సీవ్కరించువారి పార్ణము అది తీయును. 

సామెతలు 29:5 => తన పొరుగువానితో ఇచచ్కములాడువాడు వాని పటుట్కొనుటకు వలవేయువాడు. 

సామెతలు 29:6 => దుషు ట్ని మారగ్మున బోనులు ఉంచబడును నీతిమంతుడు సంతోషగానములు 

చేయును. 

కీరత్నలు 9:15 => తాము తర్వివ్న గుంటలో జనములు మునిగిపోయిరి. తాము ఒడిడ్న వలలో వారి 

కాలు చికుక్బడియునన్ది. 

కీరత్నలు 10:9 => గుహలోని సింహమువలె వారు చాటైన సథ్లములలో పొంచియుందురు 

బాధపడువారిని పటుట్కొన పొంచియుందురు బాధపడువారిని తమ వలలోనికి లాగి పటుట్కొందురు. 

యిరిమ్యా 5:26 => నా జనులలో దుషు ట్లునాన్రు, పకుష్ల వేటకాండుర్ పొంచియుండునటుల్ వారు 

పొంచియుందురు వారు బోనులు పెటుట్దురు, మనుషుయ్లను పటుట్కొందురు. 

యిరిమ్యా 5:27 => పంజరము పిటట్లతో నిండియుండునటుల్ వారి యిండుల్ కపటముతో 

నిండియునన్వి, దానిచేతనే వారు గొపప్వారును ఐశవ్రయ్వంతులును అగుదురు. 

యిరిమ్యా 5:28 => వారు కొర్వివ్ బలిసియునాన్రు, అంతేకాదు అతయ్ధికమైన దుషాక్రయ్ములు 

చేయుచునాన్రు, తండిర్లేనివారు గెలువకుండునటుల్ వారి వాయ్జెయ్మును అనాయ్యముగా తీరుచ్దురు, 

దీనుల వాయ్జెయ్మును తీరుప్నకు రానియయ్రు. 
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మీకా 7:2 => భకుత్డు దేశములో లేకపోయెను, జనులలో యథారథ్పరుడు ఒకడును లేడు, అందరును 

పార్ణహాని చేయుటకై పొంచియుండువారే; పర్తిమనుషుయ్డును కిరాతుడై తన సహోదరునికొరకు 

వలలను ఒగుగ్ను. 

హబకూక్కు 1:15 => వాడు గాలము వేసి మానవులనందరిని గుచిచ్ లాగియునాన్డు, ఉరులు ఒగిగ్ 

చికిక్ంచుకొనుచునాన్డు, వాడు తన వలతో వారిని కూరుచ్కొని సంతోషపడి గంతులువేయుచునాన్డు.  

హబకూక్కు 1:16 => కావున వలవలన మంచి భాగమును పుషిట్నిచుచ్ భోజనమును తనకు 

కలుగుచునన్వని వాడు తన వలకు బలుల నరిప్ంచుచునాన్డు, తన ఉరులకు ధూపము వేయుచునాన్డు. 

హబకూక్కు 1:17 => వాడు ఎలల్పుప్డును తన వలలోనుండి దిమమ్రించుచుండవలెనా? ఎపప్టికిని 

మానకుండ వాడు జనములను హతము చేయుచుండవలెనా? 

సామెతలు 10:15 => ధనవంతుని ఆసిత్ వానికి ఆశర్యపటట్ణము దరిదుర్ని పేదరికము వానికి 

నాశనకరము. 

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

ఫలమిచుచ్ చెటుట్వలె నుండును అతడు చేయునదంతయు సఫలమగును. 

యెషయా 27:6 => రాబోవు దినములలో యాకోబు వేరుపారును ఇశార్యేలు చిగిరిచ్ పూయును. 

వారు భూలోకమును ఫలభరితముగా చేయుదురు.  

యెషయా 37:31 => యూదా వంశములో తపిప్ంచుకొనిన శేషము ఇంకను కిర్ందికి వేరు తనిన్ 

మీదికి ఎదిగి ఫలించును. 

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

ఉండును. 

యిరిమ్యా 17:8 => వాడు జలములయొదద్ నాటబడిన చెటుట్వలె నుండును; అది కాలువల ఓరను 

దాని వేళుల్ తనున్ను; వెటట్ కలిగినను దానికి భయపడదు, దాని ఆకు పచచ్గానుండును, వరష్ములేని 

సంవతస్రమున చింతనొందదు కాపు మానదు. 
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లూకా 8:13 => రాతినేలనుండు వారెవరనగా, వినునపుప్డు వాకయ్మును సంతోషముగా 

అంగీకరించువారు గాని వారికి వేరు లేనందున కొంచెము కాలము నమిమ్ శోధన కాలమున 

తొలగిపోవుదురు. 

లూకా 8:14 => ముండల్ పొదలలో పడిన (వితత్నమును పోలిన) వారెవరనగా, విని కాలము 

గడిచినకొలది యీ జీవనసంబంధమైన విచారములచేతను ధనభోగములచేతను అణచివేయబడి 

పరిపకవ్ముగా ఫలింపనివారు. 

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

మనసుస్తో వాకయ్ము విని దానిని అవలంబించి ఓపికతో ఫలించువారు. 

యోహాను 15:5 => దార్కాష్వలిల్ని నేను, తీగెలు మీరు. ఎవడు నాయందు నిలిచియుండునో నేను 

ఎవనియందు నిలిచియుందునో వాడు బహుగా ఫలించును; నాకు వేరుగా ఉండి మీరేమియు 

చేయలేరు. 

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

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

మిముమ్ను ఏరప్రచుకొని నియమించితిని. 

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

పరిశుదధ్త కలుగుటయే మీకు ఫలము; దాని అంతము నితయ్జీవము. 

సామెతలు 3:31 => బలాతాక్రము చేయువాని చూచి మతస్రపడకుము వాడు చేయు కిర్యలను 

ఏమాతర్మును చేయగోరవదుద్ 

సామెతలు 12:3 => భకిత్హీనతవలన ఎవరును సిథ్రపరచబడరు నీతిమంతుల వేరు కదలదు 

సామెతలు 12:20 => కీడు కలిప్ంచువారి హృదయములో మోసము కలదు సమాధానపరచుటకై 

ఆలోచన చెపుప్వారు సంతోషభరితులగుదురు. 

సామెతలు 21:10 => భకిత్హీనుని మనసుస్ కీడు చేయగోరును వాడు తన పొరుగువానికైనను దయ 

తలచడు. 
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మలాకీ 3:15 => గరివ్షుఠ్లు ధనుయ్లగుదురనియు యెహోవాను శోధించు దురామ్రుగ్లు 

వరిధ్లుల్దురనియు, వారు సంరక్షణ పొందుదురనియు మీరు చెపుప్కొనుచునాన్రు. 

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

వాకయ్ము నిమితత్ము శర్మయైనను హింసయైనను కలుగగానే అభయ్ంతరపడును. 

వచనము 16 

మూఢుడు కోపపడునది నిమిషములోనే బయలుపడును వివేకి నిందను వెలల్డిపరచక యూరకుండును. 

సామెతలు 6:2 => నీ నోటి మాటలవలన నీవు చికుక్బడియునాన్వు నీ నోటి మాటలవలన 

పటట్బడియునాన్వు 

సామెతలు 15:2 => జాఞ్నుల నాలుక మనోహరమైన జాఞ్నాంశములు పలుకును బుదిధ్హీనుల నోరు 

మూఢవాకయ్ములు కుమమ్రించును. 

సామెతలు 18:6 => బుదిధ్హీనుని పెదవులు కలహమునకు సిదధ్ముగా నునన్వి. దెబబ్లు కావలెనని 

వాడు కేకలువేయును.  

సామెతలు 18:7 => బుదిధ్హీనుని నోరు వానికి నాశనము తెచుచ్ను వాని పెదవులు వాని 

పార్ణమునకు ఉరి తెచుచ్ను. 

1 రాజులు 2:23 => మరియు రాజైన సొలొమోను యెహోవా తోడు అదోనీయా పలికిన యీ 

మాటవలన అతని పార్ణమునకు నషట్ము రాకపోయినయెడల దేవుడు నాకు గొపప్ అపాయము 

కలుగజేయును గాక. 

కీరత్నలు 5:6 => అబదధ్మాడువారిని నీవు నశింపజేయుదువు కపటము చూపి నరహతయ్ 

జరిగించువారు యెహోవాకు అసహుయ్లు. 

కీరత్నలు 64:8 => వారు కూలెదరు వారు కూలుటకు వారి నాలుకే కారణము. వారిని 

చూచువారందరు తల ఊచుదురు  

దానియేలు 6:24 => రాజు ఆజఞ్ ఇయయ్గా దానియేలుమీద నింద మోపిన ఆ మనుషుయ్లను వారు 

తోడుకొనివచిచ్ సింహముల గుహలో పడదోర్సిరి, వారిని వారి కుమారులను వారి భారయ్లను 
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పడదోర్సిరి. వారా గుహ అడుగునకు రాకమునుపే సింహముల పాలైరి, సింహములు వారి 

యెముకలను సహితము పగులగొరికి పొడిచేసెను.  

మతత్యి 27:25 => అందుకు పర్జలందరు వాని రకత్ము మా మీదను మా పిలల్లమీదను 

ఉండుగాకనిరి. 

సామెతలు 11:8 => నీతిమంతుడు బాధనుండి తపిప్ంపబడును భకిత్హీనుడు బాధపాలగును 

ఆదికాండము 48:16 => అనగా సమసత్మైన కీడులలోనుండి ననున్ తపిప్ంచిన దూత యీ పిలల్లను 

ఆశీరవ్దించును గాక; నా పేరును అబార్హాము ఇసాస్కులను నా పితరుల పేరును వారికి పెటట్బడును 

గాక; భూమియందు వారు బహుగా విసత్రించుదురు గాక అని చెపెప్ను 

2 సమూయేలు 4:9 => దావీదు బెయేరోతీయుడగు రిమోమ్ను కుమారులైన రేకాబుతోను 

బయనాతోను ఇటల్నెను 

కీరత్నలు 34:19 => నీతిమంతునికి కలుగు ఆపదలు అనేకములు వాటి అనిన్టిలోనుండి యెహోవా 

వానిని విడిపించును. 

పర్సంగి 7:18 => నీవు దీని పటుట్కొనియుండుటయు దానిని చేయి విడువకుండుటయు మేలు; 

దేవునియందు భయభకుత్లు గలవాడు వాటిననిన్టిని కొనసాగించును. 

రోమీయులకు 8:35 => కీర్సుత్ పేర్మనుండి మనలను ఎడబాపు వాడెవడు? శర్మయైనను బాధయైనను 

హింసయైనను కరవైనను వసత్రహీనతయైనను ఉపదర్వమైనను ఖడగ్మైనను మనలను ఎడబాపునా? 

రోమీయులకు 8:36 => ఇందునుగూరిచ్ వార్యబడినదేమనగా నినున్బటిట్ దినమెలల్ మేము 

వధింపబడినవారము వధకు సిదధ్మైన గొఱఱ్లమని మేము ఎంచబడినవారము. 

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

విజయము పొందుచునాన్ము. 

2 పేతురు 2:9 => భకుత్లను శోధనలోనుండి తపిప్ంచుటకును, దురీణ్తిపరులను ముఖయ్ముగా 

మలినమైన దురాశ కలిగి శరీరానుసారముగా నడుచుకొనుచు, పర్భుతవ్మును నిరాకరించుచు, 

ఆదికాండము 34:13 => అయితే తమ సహోదరియైన దీనాను అతడు చెరిపినందున యాకోబు 

కుమారులు షెకెముతోను అతని తండిర్యైన హమోరుతోను కపటముగా ఉతత్రమిచిచ్ అనినదేమనగా 
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నాయ్యాధిపతులు 12 :4 => అపుప్డు యెఫాత్ గిలాదువారి నందరిని పోగుచేసికొని 

ఎఫార్యిమీయులతో యుదధ్ము చేయగా గిలాదువారు ఎఫార్యిమీయులను జయించిరి. ఏలయనగా 

వా రు ఎ ఫార్ యి మీ యు ల కు ను మ న షీష్ యు ల కు ను మ ధయ్ ను గి లా దు వా రై న మీ రు 

ఎఫార్యిమీయులయెదుట నిలువక పారిపోయినవారనిరి. 

కీరత్నలు 9:16 => యెహోవా పర్తయ్క్షమాయెను, ఆయన తీరుప్ తీరిచ్యునాన్డు. దుషు ట్లు తాము 

చేసికొనినదానిలో చికిక్యునాన్రు(హిగాగ్యోన  సెలా.) 

కీరత్నలు 59:12 => వారి పెదవుల మాటలనుబటిట్యు వారి నోటి పాపమునుబటిట్యు వారు పలుకు 

శాపములనుబటిట్యు అబదధ్ములనుబటిట్యు వారు తమ గరవ్ములో చికుక్బడుదురుగాక.  

కీరత్నలు 140:9 => ననున్ చుటుట్కొనువారు తలయెతిత్నయెడల వారి పెదవుల చేటు వారిని 

ముంచును గాక 

కీరత్నలు 140:11 => కొండెములాడువారు భూమిమీద సిథ్రపడకుందురుగాక ఆపతుత్ బలాతాక్రులను 

తరిమి వారిని పడదోర్యును గాక. 

సామెతలు 10:8 => జాఞ్నచితుత్డు ఉపదేశము నంగీకరించును పనికిమాలిన వదరుబోతు నశించును. 

సామెతలు 12:26 => నీతిమంతుడు తన పొరుగువానికి దారి చూపును భకిత్హీనుల పర్వరత్న వారిని 

దారి తపిప్ంచును. 

సామెతలు 13:3 => తన నోరు కాచుకొనువాడు తనున్ కాపాడుకొనును ఊరకొనక మాటలాడువాడు 

తనకు నాశనము తెచుచ్కొనును. 

సామెతలు 18:20 => ఒకని నోటి ఫలముచేత వాని కడుపు నిండును తన పెదవుల ఆదాయముచేత 

వాడు తృపిత్పొందును. 

సామెతలు 21:23 => నోటిని నాలుకను భదర్ము చేసికొనువాడు శర్మలనుండి తన పార్ణమును 

కాపాడుకొనును. 

సామెతలు 29:6 => దుషు ట్ని మారగ్మున బోనులు ఉంచబడును నీతిమంతుడు సంతోషగానములు 

చేయును. 
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పర్సంగి 10:12 => జాఞ్నుని నోటిమాటలు ఇంపుగా ఉనన్వి, అయితే బుదిధ్హీనుని నోరు వానినే 

మింగివేయును. 

ఎఫెసీయులకు 4:29 => వినువారికి మేలు కలుగునటుల్ అవసరమునుబటిట్ కేష్మాభివృదిధ్కరమైన 

అనుకూల వచనమే పలుకుడి గాని దురాభ్ష యేదైనను మీనోట రానియయ్కుడి. 

వచనము 17 

సతయ్వాద పిర్యుడు నీతిగల మాటలు పలుకును కూటసాకిష్ మోసపు మాటలు చెపుప్ను. 

సామెతలు 13:2 => నోటి ఫలముచేత మనుషుయ్డు మేలు ననుభవించును విశావ్సఘాతకులు 

బలాతాక్రము చేత నశించుదురు. 

సామెతలు 18:20 => ఒకని నోటి ఫలముచేత వాని కడుపు నిండును తన పెదవుల ఆదాయముచేత 

వాడు తృపిత్పొందును. 

సామెతలు 18:21 => జీవమరణములు నాలుక వశము దానియందు పీర్తిపడువారు దాని ఫలము 

తిందురు 

కీరత్నలు 63:5 => కొర్వువ్ మెదడు నాకు దొరకినటుల్గా నా పార్ణము తృపిత్పొందుచునన్ది ఉతస్హించు 

పెదవులతో నా నోరు నినున్గూరిచ్ గానము చేయుచునన్ది  

యెషయా 3:10 => మీకు మేలు కలుగునని నీతిమంతులతో చెపుప్ము వారు తమ కిర్యల ఫలము 

అనుభవింతురు. 

యెషయా 3:11 => దుషు ట్లకు శర్మ, వారి కిర్యల ఫలము వారికి కలుగును.  

మతత్యి 10:41 => పర్వకత్ అని పర్వకత్ను చేరుచ్కొనువాడు పర్వకత్ ఫలము పొందును; నీతిమంతుడని 

నీతిమంతుని చేరుచ్కొనువాడు నీతిమంతుని ఫలము పొందును. 

మతత్యి 10:42 => మరియు శిషుయ్డని యెవడు ఈ చినన్వారిలో ఒకనికి గినెన్డు చనీన్ళుల్ మాతర్ము 

తార్గనిచుచ్నో వాడు తన ఫలము పోగొటుట్కొనడని నిశచ్యముగా మీతో చెపుప్చునాన్ను. 

మతత్యి 16:27 => మనుషయ్కుమారుడు తన తండిర్ మహిమగలవాడై తన దూతలతో కూడ 

రాబోవుచునాన్డు. అపుప్డాయన ఎవని కిర్యలచొపుప్న వానికి ఫలమిచుచ్ను. 
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2 దెసస్లోనీకయులకు 1:6 => పర్భువైన యేసు తన పర్భావమును కనుపరచు దూతలతో కూడ 

పరలోకమునుండి అగిన్జావ్లలలో పర్తయ్క్షమై, 

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

లోబడనివారికిని పర్తిదండన చేయునపుప్డు 

హెబీర్యులకు 2:2 => ఎందుకనగా దేవదూతల దావ్రా పలుకబడిన వాకయ్ము సిథ్రపరచబడినందున, 

పర్తి అతికర్మమును అవిధేయతయు నాయ్యమైన పర్తిఫలము పొందియుండగా 

హెబీర్యులకు 11:26 => ఫరో కుమారెత్ యొకక్ కుమారుడని అనిపించుకొనుటకు ఒపుప్కొనలేదు; 

ఏలయనగా అతడు పర్తిఫలముగా కలుగబోవు బహుమానమందు దృషిట్ యుంచెను. 

సామెతలు 13:23 => బీదలు సేదయ్పరచు కొర్తత్ భూమి విసాత్రముగా పండును అనాయ్యమువలన 

నశించువారు కలరు. 

సామెతలు 14:14 => భకిత్ విడిచినవాని మారగ్ములు వానికే వెకక్సమగును మంచివాని సవ్భావము 

వానికే సంతోషమిచుచ్ను. 

సామెతలు 15:23 => సరిగా పర్తుయ్తత్రమిచిచ్నవానికి దానివలన సంతోషము పుటుట్ను 

సమయోచితమైన మాట యెంత మనోహరము! 

పర్సంగి 10:12 => జాఞ్నుని నోటిమాటలు ఇంపుగా ఉనన్వి, అయితే బుదిధ్హీనుని నోరు వానినే 

మింగివేయును. 

వచనము 18 

కతిత్పోటువంటి మాటలు పలుకువారు కలరు జాఞ్నుల నాలుక ఆరోగయ్దాయకము. 

సామెతలు 3:7 => నేను జాఞ్నిని గదా అని నీవనుకొనవదుద్ యెహోవాయందు భయభకుత్లు గలిగి 

చెడుతనము విడిచిపెటుట్ము 

సామెతలు 14:16 => జాఞ్నము గలవాడు భయపడి కీడునుండి తొలగును బుదిధ్హీనుడు విఱఱ్వీగి 

నిరభ్యముగా తిరుగును. 
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సామెతలు 16:2 => ఒకని నడతలనిన్యు వాని దృషిట్కి నిరోద్షములుగా కనబడును యెహోవా 

ఆతమ్లను పరిశోధించును. 

సామెతలు 16:25 => ఒకని మారగ్ము వాని దృషిట్కి యథారథ్ముగా కనబడును అయినను తుదకు 

అది మరణమునకు చేరును. 

సామెతలు 26:12 => తన దృషిట్కి జాఞ్నిననుకొనువానిని చూచితివా? వానిని గుణపరచుటకంటె 

మూరు ఖ్ని గుణపరచుట సుళువు. 

సామెతలు 26:16 => హేతువులు చూపగల యేడుగురికంటె సోమరి తన దృషిట్కి తానే 

జాఞ్నిననుకొనును 

సామెతలు 28:11 => ఐశవ్రయ్వంతుడు తన దృషిట్కి తానే జాఞ్ని వివేకముగల దరిదుర్డు వానిని 

పరిశోధించును. 

సామెతలు 30:12 => తమ దృషిట్కి తాము శుదుధ్లై తమ మాలినయ్మునుండి కడుగబడని వారి తరము 

కలదు. 

లూకా 18:11 => పరిసయుయ్డు నిలువబడి దేవా, నేను చోరులును అనాయ్యసుథ్లును 

వయ్భిచారులునైన యితర మనుషుయ్లవలె నైనను, ఈ సుంకరివలె నైనను ఉండనందుకు నీకు 

కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచుచునాన్ను. 

గలతీయులకు 6:3 => ఎవడైనను వటిట్వాడై యుండి తాను ఎనిన్కైన వాడనని యెంచుకొనినయెడల 

తనున్తానే మోసపరచుకొనును. 

సామెతలు 1:5 => జాఞ్నము గలవాడు విని పాండితయ్ము వృదిధ్ చేసికొనును వివేకము గలవాడు 

ఆలకించి నీతి సూతర్ములను సంపాదించుకొనును. 

సామెతలు 9:9 => జాఞ్నము గలవానికి ఉపదేశము చేయగా వాడు మరింత జాఞ్నము నొందును 

నీతిగలవానికి బోధచేయగా వాడు జాఞ్నాభివృదిధ్ నొందును. 

సామెతలు 19:20 => నీవు ముందుకు జాఞ్నివగుటకై ఆలోచన విని ఉపదేశము అంగీకరించుము. 

పర్సంగి 4:13 => మూఢతవ్ముచేత బుదిధ్ మాటలకిక చెవియొగగ్లేని ముసలి రాజుకంటె బీదవాడైన 

జాఞ్నవంతుడగు చినన్వాడే శేర్షుఠ్డు. 
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యిరిమ్యా 38:15 => యిరీమ్యా నేను ఆ సంగతి నీకు తెలియజెపిప్నయెడల నిశచ్యముగా నీవు 

నాకు మరణశిక్ష విధింతువు, నేను నీకు ఆలోచన చెపిప్నను నీవు నా మాట వినవు. 

యిరిమ్యా 38:16 => కావున రాజైన సిదిక్యా జీవాతమ్ను మనకనుగర్హించు యెహోవాతోడు నేను 

నీకు మరణము విధింపను, నీ పార్ణము తీయజూచుచునన్ యీ మనుషుయ్లచేతికి నినున్ అపప్గింపను 

అని యిరీమ్యాతో రహసయ్ముగా పర్మాణము చేసెను. 

యిరిమ్యా 38:17 => అపుప్డు యిరీమ్యా సిదిక్యాతో ఇటల్నెను దేవుడు, ఇశార్యేలు దేవుడును 

సైనయ్ములకధిపతియునైన యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు నీవు బబులోనురాజు 

అధిపతులయొదద్కు వెళి ల్నయెడల నీవు బర్దికెదవు, ఈపటట్ణము అగిన్చేత కాలచ్బడదు, నీవును నీ 

యింటివారును బర్దుకుదురు. 

యిరిమ్యా 38:18 => అయితే నీవు బబులోను అధిపతులయొదద్కు వెళల్నియెడల ఈ పటట్ణము 

కలీద్యులచేతికి అపప్గింపబడును, వారు అగిన్చేత దాని కాలిచ్వేసెదరు, మరియు నీవు వారి 

చేతిలోనుండి తపిప్ంచుకొనజాలవు.  

యిరిమ్యా 38:19 => అందుకు రాజైన సిదిక్యా యిరీమ్యాతో ఇటల్నెను కలీద్యుల పక్షముగా ఉండు 

యూదులకు భయపడుచునాన్ను; ఒకవేళ కలీద్యులు ననున్ వారిచేతికి అపప్గించినయెడల వారు ననున్ 

అపహసించెదరు. 

యిరిమ్యా 38:20 => అందుకు యిరీమ్యా వారు నినన్పప్గింపరు, నీవు బర్దికి బాగుగానుండునటుల్ 

నేను నీతో చెపుప్చునన్ సంగతినిగూరిచ్ యెహోవా సెలవిచుచ్ మాటను చితత్గించి ఆలకించుము. 

యిరిమ్యా 38:21 => నీవు ఒకవేళ బయలు వెళల్కపోయినయెడల యెహోవా ఈ మాట నాకు 

తెలియజేసెను. 

యిరిమ్యా 38:22 => యూదా రాజు నగరులో శేషించియునన్ సతరీలందరు బబులోను 

అధిపతులయొదద్కు కొనిపోబడెదరు, ఆలాగు జరుగగా ఆ సతరీలు నినున్ చూచి నీ పిర్యసేన్హితులు నినున్ 

మోసపుచిచ్ నీ పైని విజయము పొందియునాన్రు, నీ పాదములు బురదలో దిగబడియుండగా వారు 

వెనుకతీసిరని యందురు. 
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యిరిమ్యా 38:23 => నీ భారయ్లందరును నీ పిలల్లును కలీద్యులయొదద్కు కొనిపోబడుదురు, నీవు 

వారిచేతిలోనుండి తపిప్ంచుకొనజాలక బబులోను రాజుచేత పటట్బడెదవు గనుక ఈ పటట్ణమును 

అగిన్చేత కాలుచ్టకు నీవే కారణమగుదువు. 

యిరిమ్యా 38:24 => అందుకు సిదిక్యా యిరీమ్యాతో ఇటల్నెను నీవు మరణశిక్ష నొందకుండునటుల్ 

ఈ సంగతులను ఎవనికిని తెలియనియయ్కుము. 

యిరిమ్యా 38:25 => నేను నీతో మాటలాడిన సంగతి అధిపతులు వినినయెడల వారు నీయొదద్కు 

వచిచ్ మేము నినున్ చంపకుండునటుల్ రాజుతో నీవు చెపిప్న సంగతిని రాజు నీతో చెపిప్న సంగతిని 

మరుగుచేయక మాకిపుప్డే తెలియజెపుప్మనగా 

యిరిమ్యా 38:26 => నీవు యోనాతాను ఇంటిలో నేను చనిపోకుండ అకక్డికి ననున్ తిరిగి 

వెళల్నంపవదద్ని రాజు ఎదుట నేను మనవి చేసికొనబోతినని వారితో చెపుప్మని రాజు యిరీమ్యాతో 

అనెను. 

యిరిమ్యా 38:27 => అంతట అధిపతులందరు యిరీమ్యాయొదద్కు వచిచ్ యడుగగా అతడు రాజు 

సెలవిచిచ్న మాటల పర్కారముగా వారికుతత్రమిచిచ్ ఆ సంగతి వారికి తెలియజేయనందున వారు 

అతనితో మాటలాడుట మానిరి. 

యిరిమ్యా 38:28 => యెరూషలేము పటట్బడువరకు యిరీమ్యా బందీగృహశాలలో ఉండెను. 

నాయ్యాధిపతులు 17:6 => ఆ దినములలో ఇశార్యేలీయులకు రాజులేడు; పర్తివాడును తన తన 

ఇషాట్నుసారముగా పర్వరిత్ంచుచు వచెచ్ను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 10:6 => అపుప్డు రాజైన రెహబాము తన తండిర్యైన సొలొమోను 

సజీవియైయుండగా అతని సమక్షమున నిలిచిన పెదద్లను పిలిపించి--యీ జనులకు నేనేమి 

పర్తుయ్తత్రమియయ్వలెను? మీరు చెపుప్ ఆలోచన ఏది అని అడుగగా 

సామెతలు 13:10 => గరవ్మువలన జగడమే పుటుట్ను ఆలోచన వినువానికి జాఞ్నము కలుగును. 

సామెతలు 14:12 => ఒకని యెదుట సరియైనదిగా కనబడు మారగ్ము కలదు అయితే తుదకు అది 

మరణమునకు తోర్వతీయును. 
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వచనము 19 

నిజమాడు పెదవులు నితయ్ము సిథ్రమైయుండును అబదధ్మాడు నాలుక క్షణమాతర్మే యుండును. 

సామెతలు 25 :28 => పార్కారము లేక పాడైన పురము ఎంతో తన మనసుస్ను 

అణచుకొనలేనివాడును అంతే. 

సామెతలు 29:11 => బుదిధ్హీనుడు తన కోపమంత కనుపరచును జాఞ్నము గలవాడు కోపము 

అణచుకొని దానిని చూపకుండును. 

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

నీకును నీ తలిల్ మానమునకును సిగుగ్ కలుగునటుల్గా నీవు యెషష్యి కుమారుని సీవ్కరించిన సంగతి 

నాకు తెలిసినది కాదా? 

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

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

రపిప్ంచుము, నిజముగా అతడు మరణమునకరు హ్డని చెపెప్ను. 

1 సమూయేలు 20:32 => అంతట యోనాతాను అతడెందుకు మరణ శిక్ష నొందవలెను? అతడు 

ఏమి చేసెనని సౌలు నడుగగా 

1 సమూయేలు 20:33 => సౌలు అతనిని పొడువవలెనని యీటె విసిరెను; అందువలన తన తండిర్ 

దావీదును చంపనుదేద్శము గలిగియునాన్డని యోనాతాను తెలిసికొని 

1 సమూయేలు 20:34 => అతాయ్గర్హుడై బలల్యొదద్నుండి లేచి, తన తండిర్ దావీదును 

అవమానపరచినందున అతని నిమితత్ము దుఃఖాకార్ంతుడై అమావాసయ్ పోయిన మరునాడు భోజనము 

చేయకుండెను.  

1 రాజులు 19:1 => ఏలీయా చేసినదంతయును అతడు ఖడగ్ముచేత పర్వకత్లనందరిని చంపించిన 

సంగతియును అహాబు యెజెబెలునకు తెలియజెపప్గా 
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1 రాజులు 19:2 => యెజెబెలు ఒక దూతచేత ఏలీయాకు ఈ వరత్మానము పంపించెను రేపు ఈ 

వేళకు నేను నీ పార్ణమును వారిలో ఒకని పార్ణమువలె చేయనియెడల దేవుడు నాకు గొపప్ 

అపాయము కలుగజేయునుగాక. 

సామెతలు 10:12 => పగ కలహమును రేపును పేర్మ దోషములనిన్టిని కపుప్ను. 

సామెతలు 16:22 => తెలివి గలవానికి వాని తెలివి జీవపు ఊట మూఢులకు వారి మూఢతవ్మే శిక్ష 

సామెతలు 17:9 => పేర్మను వృదిధ్చేయగోరువాడు తపిప్తములు దాచిపెటుట్ను. జరిగిన సంగతి 

మాటిమాటికి ఎతుత్వాడు మితర్భేదము చేయును. 

సామెతలు 29:11 => బుదిధ్హీనుడు తన కోపమంత కనుపరచును జాఞ్నము గలవాడు కోపము 

అణచుకొని దానిని చూపకుండును. 

యాకోబు 1:19 => నా పిర్య సహోదరులారా, మీరీసంగతి ఎరుగుదురు గనుక పర్తి మనుషుయ్డు 

వినుటకు వేగిరపడువాడును, మాటలాడుటకు నిదానించువాడును, కోపించుటకు నిదా నించువాడునై 

యుండవలెను. 

సంఖాయ్కాండము 22:29 => బిలాము నీవు నామీద తిరుగబడితివి; నాచేత ఖడగ్మునన్యెడల నినున్ 

చంపియుందునని గాడిదతో అనెను. 

ఎసేత్రు 3:5 => మొరెద్కై వంగకయు నమసక్రింపకయు నుండుట హామాను చూచినపుప్డు బహుగా 

కోపగించి 

సామెతలు 13:10 => గరవ్మువలన జగడమే పుటుట్ను ఆలోచన వినువానికి జాఞ్నము కలుగును. 

సామెతలు 14:17 => తవ్రగా కోపపడువాడు మూఢతవ్ము చూపును. దురోయ్చనలు గలవాడు 

దేవ్షింపబడును. 

సామెతలు 14:33 => తెలివిగలవాని హృదయమందు జాఞ్నము సుఖనివాసము చేయును 

బుదిధ్హీనుల అంతరంగములోనునన్ది బయలుపడును 

సామెతలు 18:6 => బుదిధ్హీనుని పెదవులు కలహమునకు సిదధ్ముగా నునన్వి. దెబబ్లు కావలెనని 

వాడు కేకలువేయును.  
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సామెతలు 19:11 => ఒకని సుబుదిధ్ వానికి దీరఘ్శాంతమునిచుచ్ను తపుప్లు క్షమించుట అటిట్వానికి 

ఘనతనిచుచ్ను. 

1 పేతురు 4:8 => పేర్మ అనేక పాపములను కపుప్ను గనుక అనిన్టికంటె ముఖయ్ముగా ఒకనియెడల 

ఒకడు మికక్టమైన పేర్మ గలవారై యుండుడి. 

వచనము 20 

కీడు కలిప్ంచువారి హృదయములో మోసము కలదు సమాధానపరచుటకై ఆలోచన చెపుప్వారు 

సంతోషభరితులగుదురు. 

సామెతలు 14:5 => నమమ్కమైన సాకిష్ అబదధ్మాడడు కూటసాకిష్కి అబదధ్ములు పిర్యములు. 

సామెతలు 14:25 => నిజము పలుకు సాకిష్ మనుషుయ్లను రకిష్ంచును అబదధ్ములాడువాడు వటిట్ 

మోసగాడు. 

1 సమూయేలు 22:14 => అహీమెలెకు రాజా, రాజునకు అలుల్డై నమమ్కసుథ్డై, ఆలోచనకరత్యై నీ 

నగరిలో ఘనతవహించిన దావీదు వంటివాడు నీ సేవకులందరిలో ఎవడునాన్డు? 

1 సమూయేలు 22:15 => అతని పక్షముగా నేను దేవుని యొదద్ విచారణచేయుట నేడే 

ఆరంభించితినా? అది నాకు దూరమగునుగాక; రాజు తమ దాసుడనైన నామీదను నా తండిర్ 

ఇంటివారందరిమీదను ఈ నేరము మోపకుండును గాక. ఈ సంగతినిగూరిచ్ కొదిద్ గొపప్ యేమియు నీ 

దాసుడనైన నాకు తెలిసినది కాదు అని రాజుతో మనవిచేయగా 

సామెతలు 6:19 => లేనివాటిని పలుకు అబదధ్సాకిష్యు అనన్దముమ్లలో జగడములు 

పుటిట్ంచువాడును. 

సామెతలు 19:5 => కూటసాకిష్ శిక్ష నొందకపోడు అబదధ్ములాడువాడు తపిప్ంచుకొనడు. 

సామెతలు 19:28 => వయ్రుథ్డైన సాకిష్ నాయ్యము నపహసించును భకిత్హీనుల నోరు దోషమును 

జురుర్కొనును. 

సామెతలు 21:28 => కూటసాకిష్ నశించును విని మాటలాడువాడు సతయ్ము పలుకును. 
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సామెతలు 24:28 => నిరిన్మితత్ముగా నీ పొరుగువానిమీద సాక్షయ్ము పలుకకుము నీ పెదవులతో 

మోసపు మాటలు చెపప్వచుచ్నా? 

మతత్యి 15:19 => దురాలోచనలు నరహతయ్లు వయ్భిచారములు వేశాయ్గమనములు దొంగతనములు 

అబదధ్సాక్షయ్ములు దేవదూషణలు హృదయములో నుండియే వచుచ్ను 

మతత్యి 26:59 => పర్ధానయాజకులును, మహా సభ వారందరును, యేసును చంపవలెనని 

ఆయనకు విరోధముగా అబదధ్సాక్షయ్ము వెదకుచుండిరి కాని 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 6:13 => అతనిని పటుట్కొని మహాసభయొదద్కు తీసికొనిపోయి అబదధ్పు 

సాకుష్లను నిలువబెటిట్రి. వారుఈ మనుషుయ్డెపుప్డును ఈ పరిశుదధ్ సథ్లమునకును మన 

ధరమ్శాసత్రమునకును విరోధముగా మాటలాడుచునాన్డు 

1 పేతురు 3:16 => అపుప్డు మీరు దేనివిషయమై దురామ్రుగ్లని దూషింపబడుదురో దాని విషయమై 

కీర్సుత్నందునన్ మీ సత పర్వరత్న మీద అపనింద వేయువారు సిగుగ్పడుదురు. 

ఆదికాండము 47:16 => అందుకు యోసేపు మీ పశువులను ఇయుయ్డి ; దర్వయ్ము 

వయ్యమైపోయినయెడల మీ పశువులకు పర్తిగా నేను మీకు ధానయ్మిచెచ్దనని చెపెప్ను, కాబటిట్ వారు 

తమ పశువులను యోసేపునొదద్కు తీసికొని వచిచ్రి. యోసేపు గుఱఱ్ములను గొఱఱ్ల మందలను 

పశువుల మందలను గాడిదలను తీసికొని వారికి ఆహారమిచెచ్ను 

నిరగ్మకాండము 23:1 => లేనివారత్ను పుటిట్ంపకూడదు; అనాయ్యపు సాక్షయ్మును పలుకుటకై 

దుషు ట్నితో నీవు కలియకూడదు; 

సామెతలు 26:24 => పగవాడు పెదవులతో మాయలు చేసి అంతరంగములో కపటము 

దాచుకొనును.  

జెకరాయ్ 8:16 => మీరు చేయవలసిన కారయ్ములేవనగా, పర్తివాడు తన పొరుగు వానితో సతయ్మే 

మాటలాడవలెను, సతయ్మునుబటిట్ సమాధానకరమైన నాయ్యమునుబటిట్ మీ గుమమ్ములలో తీరుప్ 

తీరచ్వలెను. 

మతత్యి 12:35 => సజజ్నుడు తన మంచి ధననిధిలోనుండి సదివ్షయములను తెచుచ్ను; దురజ్నుడు 

తన చెడ డ్ ధననిధిలోనుండి దురివ్షయములను తెచుచ్ను. 
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ఎఫెసీయులకు 4:25 => మనము ఒకరికొకరము అవయవములై యునాన్ము గనుక మీరు 

అబదధ్మాడుట మాని పర్తివాడును తన పొరుగువానితో సతయ్మే మాటలాడవలెను. 

వచనము 21 

నీతిమంతునికి ఏ ఆపదయు సంభవింపదు. భకిత్హీనులు కీడుతో నిండియుందురు. 

సామెతలు 25:18 => తన పొరుగువానిమీద కూటసాక్షయ్ము పలుకువాడు సమెమ్టను ఖడగ్మును 

వాడిగల అంబును పోలినవాడు. 

కీరత్నలు 52:2 => మోసము చేయువాడా, వాడిగల మంగలకతిత్వలె నీ నాలుక నాశనము చేయ 

నుదేద్శించుచునన్ది 

కీరత్నలు 57:4 => నా పార్ణము సింహములమధయ్ నునన్ది కోపోదేర్కుల మధయ్ను నేను 

పండుకొనుచునాన్ను వారి దంతములు శూలములు అవి అంబులువారి నాలుక వాడిగల కతిత్.  

కీరత్నలు 59:7 => వినువారెవరును లేరనుకొని వారు తమ నోటనుండి మాటలు వెళల్గర్కుక్దురు. వారి 

పెదవులలో కతుత్లునన్వి.  

కీరత్నలు 64:3 => ఒకడు కతిత్కి పదును పెటుట్నటుల్ వారు తమ నాలుకలకు పదును పెటుట్దురు. 

యాకోబు 3:6 => నాలుక అగిన్యే, నాలుక మన అవయవములలో ఉంచబడిన పాప పర్పంచమై 

సరవ్శరీరమునకు మాలినయ్ము కలుగజేయుచు, పర్కృతి చకర్మునకు చిచుచ్పెటుట్ను; అది నరకముచేత 

చిచుచ్ పెటట్బడును. 

యాకోబు 3:7 => మృగపకిష్ సరప్ జలచరములలో పర్తి జాతియు నరజాతిచేత సాధు కాజాలును, 

సాధు ఆయెను గాని 

యాకోబు 3:8 => యే నరుడును నాలుకను సాధు చేయనేరడు, అది మరణకరమైన విషముతో 

నిండినది, అది నిరరగ్ళమైన దుషట్తవ్మే.  

పర్కటన 1:16 => ఆయన తన కుడిచేత ఏడు నక్షతర్ములు పటుట్కొనియుండెను; ఆయన నోటినుండి 

రెండంచులుగల వాడియైన ఖడగ్మొకటి బయలువెడలుచుండెను; ఆయన ముఖము మహా తేజసుస్తో 

పర్కాశించుచునన్ సూరుయ్నివలె ఉండెను. 
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సామెతలు 10:20 => నీతిమంతుని నాలుక పర్శసత్మైన వెండి వంటిది భకిత్హీనుల ఆలోచన 

పనికిమాలినది. 

సామెతలు 10:21 => నీతిమంతుని పెదవులు అనేకులకు ఉపదేశించును బుదిధ్ లేకపోవుటచేత 

మూఢులు చనిపోవుదురు. 

సామెతలు 13:17 => దుషు ట్డైన దూత కీడునకు లోబడును. నమమ్కమైన రాయబారి ఔషధము 

వంటివాడు. 

సామెతలు 15:7 => జాఞ్నుల పెదవులు తెలివిని వెదజలుల్ను బుదిధ్హీనుల మనసుస్ సిథ్రమైనది కాదు 

సామెతలు 16:24 => ఇంపైన మాటలు తేనెపటుట్వంటివి అవి పార్ణమునకు మధురమైనవి 

యెముకలకు ఆరోగయ్కరమైనవి. 

దానియేలు 11:33 => జనములో బుదిధ్మంతులు ఆనేకులకు బోధించుదురు గాని వారు బహు 

దినములు ఖడగ్మువలనను అగిన్వలనను కుర్ంగి చెరపటట్బడి హింసింపబడి దోచబడుదురు.  

పర్కటన 22:2 => ఆ పటట్ణపు రాజవీధి మధయ్ను పర్వహించుట ఆ దూత నాకు చూపెను. ఆ నది 

యొకక్ ఈవలను ఆవలను జీవవృక్షముండెను; అది నెలనెలకు ఫలించుచు పండెర్ండు కాపులు 

కాయును. ఆ వృక్షము యొకక్ ఆకులు జనములను సవ్సథ్పరచుటకై వినియోగించును. 

ఆదికాండము 34:13 => అయితే తమ సహోదరియైన దీనాను అతడు చెరిపినందున యాకోబు 

కుమారులు షెకెముతోను అతని తండిర్యైన హమోరుతోను కపటముగా ఉతత్రమిచిచ్ అనినదేమనగా 

యోబు 4:4 => నీ మాటలు తొటిర్లుల్వానిని ఆదుకొనియుండెను. కుర్ంగిపోయిన మోకాళుల్ గలవానిని 

నీవు బలపరచితివి. 

యోబు 5:21 => నోటిమాటలచేత కలుగు నొపిప్ నీకు తగులకుండ ఆయన నినున్ చాటుచేయును 

పర్ళయము వచిచ్నను నీవు దానికి భయపడవు. 

యోబు 6:25 => యథారథ్మైన మాటలు ఎంతో బలమైనవి అయినను మీ గదిద్ంపు దేనికి 

పర్యోజనము? 

యోబు 19:2 => ఎనాన్ళుల్ మీరు ననున్ బాధింతురు? ఎనాన్ళుల్ మాటలచేత ననున్ నలుగగొటుట్దురు? 
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కీరత్నలు 42:10 => నీ దేవుడు ఏమాయెనని నా శతుర్వులు దినమెలల్ అడుగుచునాన్రు. వారు తమ 

దూషణలచేత నా యెముకలు విరుచుచునాన్రు. 

కీరత్నలు 55:21 => వారి నోటి మాటలు వెనన్వలె మృదువుగా నునన్వి అయితే వారి హృదయములో 

కలహమునన్ది. వారి మాటలు చమురుకంటె నునుపైనవి అయితే అవి వరదీసిన కతుత్లే.  

కీరత్నలు 140:3 => పాము నాలుకవలె వారు తమ నాలుకలు వాడి చేయుదురు వారి పెదవులకిర్ంద 

సరప్విషమునన్ది. (సెలా.) 

సామెతలు 4:22 => దొరికినవారికి అవి జీవమును వారి సరవ్శరీరమునకు ఆరోగయ్మును ఇచుచ్ను. 

సామెతలు 10:32 => నీతిమంతుని పెదవులు ఉపయుకత్ములైన సంగతులు పలుకును భకిత్హీనుల 

నోట మూరఖ్పు మాటలు వచుచ్ను. 

సామెతలు 12:25 => ఒకని హృదయములోని విచారము దాని కుర్ంగజేయును దయగల మాట 

దాని సంతోషపెటుట్ను. 

సామెతలు 15:4 => సాతివ్కమైన నాలుక జీవవృక్షము దానిలో కుటిలత యుండినయెడల ఆతమ్కు 

భంగము కలుగును. 

సామెతలు 18:8 => కొండెగాని మాటలు రుచిగల భోజయ్ములు అవి లోకడుపులోనికి దిగిపోవును. 

సామెతలు 30:14 => దేశములో ఉండకుండ వారు దరిదుర్లను మింగునటుల్ను మనుషుయ్లలో 

ఉండకుండ బీదలను నశింపజేయునటుల్ను ఖడగ్మువంటి పళుల్ను కతుత్లవంటి దవడపళుల్ను గల వారి 

తరము కలదు. 

సామెతలు 31:26 => జాఞ్నము కలిగి తన నోరు తెరచును కృపగల ఉపదేశము ఆమె బోధించును. 

పర్సంగి 10:12 => జాఞ్నుని నోటిమాటలు ఇంపుగా ఉనన్వి, అయితే బుదిధ్హీనుని నోరు వానినే 

మింగివేయును. 

లూకా 6:45 => సజజ్నుడు, తన హృదయమను మంచి ధననిధిలోనుండి సదివ్షయములను బయటికి 

తెచుచ్ను; దురజ్నుడు చెడ డ్ ధననిధిలోనుండి దురివ్షయములను బయటికి తెచుచ్ను. హృదయము 

నిండియుండు దానినిబటిట్ యొకని నోరు మాటలాడును. 
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యోహాను 8:7 => వారాయనను పటుట్వదలక అడుగుచుండగా ఆయన తలయెతిత్ చూచి మీలో 

పాపము లేనివాడు మొటట్మొదట ఆమెమీద రాయి వేయవచుచ్నని వారితో చెపిప్ 

రోమీయులకు 6:13 => మరియు మీ అవయవములను దురీన్తి సాధనములుగా పాపమునకు 

అపప్గింపకుడి, అయితే మృతులలోనుండి సజీవులమనుకొని, మిముమ్ను మీరే దేవునికి 

అపప్గించుకొనుడి, మీ అవయవములను నీతిసాధనములుగా దేవునికి అపప్గించుడి. 

యాకోబు 3:5 => ఆలాగుననే నాలుక కూడ చినన్ అవయవమైనను బహుగా అదిరిపడును. ఎంత 

కొంచెము నిపుప్ ఎంత విసాత్రమైన అడవిని తగులబెటుట్ను!  

వచనము 22 

అబదద్మాడు పెదవులు యెహోవాకు హేయములు సతయ్వరత్నులు ఆయనకిషు ట్లు. 

జెకరాయ్ 1:4 => మీరు మీ పితరులవంటివారై యుండవదుద్; పూరివ్కులైన పర్వకత్లు సైనయ్ములకు 

అధిపతియగు యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా మీ దురామ్రగ్తను మీ దుష కిర్యలను మాని తిరుగుడని 

వారికి పర్కటించినను వారు వినకపోయిరి, నా మాట ఆలకించకపోయిరి; ఇదే యెహోవా వాకుక్. 

జెకరాయ్ 1:5 => మీ పితరులేమైరి? పర్వకత్లు నితయ్ము బర్దుకుదురా? 

జెకరాయ్ 1:6 => అయినను నా సేవకులైన పర్వకత్లకు నేను సెలవిచిచ్న మాటలును కటట్డలును మీ 

పితరుల విషయములో నెరవేరలేదా? నెరవేరగా వారు తిరిగి మన పర్వరత్నను బటిట్యు కిర్యలను 

బటిట్యు యెహోవా మనకు చేయదలచిన పర్కారముగా ఆయన అంతయు మనకు చేసియునాన్డని 

చెపుప్కొనిరి. 

మతత్యి 24:35 => ఆకాశమును భూమియు గతించును గాని నా మాటలు ఏ మాతర్మును 

గతింపవు. 

సామెతలు 19:9 => కూటసాకిష్ శిక్షనొందకపోడు అబదధ్ములాడువాడు నశించును. 

యోబు 20:5 => ఆదినుండి నరులు భూమిమీద నుంచబడిన కాలము మొదలుకొని ఈలాగు 

జరుగుచునన్దని నీకు తెలియదా? 
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కీరత్నలు 52:5 => కావున దేవుడు సదాకాలము నినున్ అణగగొటుట్ను నినున్ పటుట్కొని ఆయన నీ 

గుడారములోనుండి నినున్ పెలల్గించును సజీవుల దేశములోనుండి నినున్ నిరూమ్లము చేయును.

(సెలా.) 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:3 => అపుప్డు పేతురు అననీయా, నీ భూమి వెలలో కొంత దాచుకొని 

పరిశుదాధ్తమ్ను మోసపుచుచ్టకు సాతాను ఎందుకు నీ హృదయమును పేర్రేపించెను.? 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:4 => అది నీయొదద్ నునన్పుడు నీదేగదా? అమిమ్న పిమమ్ట అది నీ వశమై 

యుండలేదా? యెందుకు ఈ సంగతి నీ హృదయములో ఉదేద్శించుకొనాన్వు? నీవు మనుషుయ్లతో 

కాదు దేవునితోనే అబదధ్మాడితివని వానితో చెపెప్ను 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:5 => అననీయ యీ మాటలు వినుచునే పడి పార్ణము విడువగా వినిన 

వారికందరికిని మిగుల భయము కలిగెను; 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:6 => అపుప్డు పడుచువారు లేచి వానిని బటట్తో చుటిట్ మోసికొనిపోయి 

పాతిపెటిట్రి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:7 => ఇంచుమించు మూడుగంటల సేపటికి వాని భారయ్ జరిగినది 

యెరుగక లోపలికి వచెచ్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:8 => అపుప్డు పేతురు మీరు ఆ భూమిని ఇంతకే అమిమ్తిరా నాతో 

చెపుప్మని ఆమెను అడిగెను. అందుకామె అవును ఇంతకే అని చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:9 => అందుకు పేతురు పర్భువు యొకక్ ఆతమ్ను శోధించుటకు మీరెందుకు 

ఏకీభవించితిరి? ఇదిగో నీ పెనిమిటిని పాతిపెటిట్నవారి పాదములు వాకిటనే యునన్వి; వారు నినున్ను 

మోసికొనిపోవుదురని ఆమెతో చెపెప్ను 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:10 => వెంటనే ఆమె అతని పాదములయొదద్ పడి పార్ణము విడిచెను. ఆ 

పడుచువారు, లోపలికి వచిచ్, ఆమె చనిపోయినది చూచి, ఆమెను మోసికొనిపోయి, ఆమె 

పెనిమిటియొదద్ పాతిపెటిట్రి. 

ఆదికాండము 18:15 => శారా భయపడి నేను నవవ్లేదని చెపప్గా ఆయన అవును నీవు 

నవివ్తివనెను. 
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ఆదికాండము 27:24 => ఏశావు అను నా కుమారుడవు నీవేనా అని అడుగగా యాకోబు నేనే 

అనెను.  

ఆదికాండము 39:17 => అపుప్డామె తన భరత్తో ఈ మాటల చొపుప్న చెపెప్ను నీవు మనయొదద్కు 

తెచిచ్న ఆ హెబీర్దాసుడు ననున్ ఎగతాళి చేయుటకు నాయొదద్కు వచెచ్ను. 

యెహోషువ 9:16 => అయితే వారితో నిబంధన చేసి మూడు దినములైన తరువాత, వారు తమకు 

పొరుగువారు, తమ నడుమను నివసించువారే యని తెలిసికొనిరి. 

నాయ్యాధిపతులు 16:7 => సమోస్ను ఏడు నిరవంజి చువవ్లతో ననున్ బంధించినయెడల నేను 

బలహీనుడనై సామానయ్ మనుషుయ్లలో ఒకనివలె అవుదునని ఆమెతో చెపెప్ను. 

1 సమూయేలు 27:11 => ఆలాగున దావీదు చేయుచు వచెచ్ను. అతడు ఫిలిషీత్యుల దేశములో 

నివసించినంత కాలము ఈ పర్కారముగా చేయునని తముమ్ను గురించి వారు చెపుప్దురేమో అని 

గాతుకు వరత్మానము తేగల మగవానినైనను ఆడుదానినైనను దావీదు బర్తుకనియయ్లేదు. 

2 రాజులు 5:26 => అంతట ఎలీషా వానితో ఆ మనుషుయ్డు తన రథము దిగి నినున్ ఎదురొక్నుటకు 

తిరిగి వచిచ్నపుప్డు నా మనసు నీతోకూడ రాలేదా? దర్వయ్మును వసత్రములను ఒలీవచెటల్ తోటలను 

దార్క్షతోటలను గొఱఱ్లను ఎడల్ను దాసదాసీలను సంపాదించుకొనుటకు ఇది సమయమా? 

యోబు 12:20 => వాకాచ్తురయ్ము గలవారి పలుకును ఆయన నిరరథ్కము చేయును పెదద్లను 

బుదిధ్లేనివారినిగా చేయును. 

కీరత్నలు 31:18 => అబదిధ్కుల పెదవులు మూయబడును గాక. వారు గరవ్మును అసహయ్మును 

అగపరచుచు నీతిమంతులమీద కఠోరమైన మాటలు పలుకుదురు.  

కీరత్నలు 34:13 => చెడ డ్ మాటలు పలుకకుండ నీ నాలుకను కపటమైన మాటలు పలుకకుండ నీ 

పెదవులను కాచుకొనుము. 

కీరత్నలు 109:2 => ననున్ చెరపవలెనని భకిత్హీనులు తమ నోరు కపటము గల తమ నోరు 

తెరచియునాన్రు వారు నామీద అబదధ్ములు చెపుప్కొనుచునాన్రు.  

సామెతలు 17:7 => అహంకారముగా మాటలాడుట బుదిధ్లేనివానికి తగదు అబదధ్మాడుట అధిపతికి 

బొతిత్గా తగదు. 
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సామెతలు 21:28 => కూటసాకిష్ నశించును విని మాటలాడువాడు సతయ్ము పలుకును. 

దానియేలు 2:9 => కాలము ఉపాయముగా గడపవలెనని అబదధ్మును మోసపు మాటలను 

నాయెదుట పలుక నుదేద్శించి యునాన్రు. మీరు కలను చెపప్లేకపోయినయెడల నేను చెపిప్న మాట 

ఖండితము గనుక కలను నాకు చెపుప్డి అపుప్డు దాని భావమును తెలియజేయుటకు మీకు సామరథ్య్ము 

కలదని నేను తెలిసికొందును. 

హోషేయ 10:13 => నీ పర్వరత్ననాధారము చేసికొని నీ బలాఢుయ్లను నముమ్కొని నీవు చెడుతనపు 

పంటకై దునిన్తివి గనుక మీరు పాపమను కోత కోసియునాన్రు. అబదధ్మునకు ఫలము 

పొందియునాన్రు.  

జెకరాయ్ 8:16 => మీరు చేయవలసిన కారయ్ములేవనగా, పర్తివాడు తన పొరుగు వానితో సతయ్మే 

మాటలాడవలెను, సతయ్మునుబటిట్ సమాధానకరమైన నాయ్యమునుబటిట్ మీ గుమమ్ములలో తీరుప్ 

తీరచ్వలెను. 

యోహాను 18:26 => పేతురు ఎవని చెవి తెగనరికెనో వాని బంధువును పర్ధానయాజకుని దాసులలో 

ఒకడును నీవు తోటలో అతనితొ కూడ ఉండగా నేను చూడలేదా? అని చెపిప్నందుకు 

ఎఫెసీయులకు 4:25 => మనము ఒకరికొకరము అవయవములై యునాన్ము గనుక మీరు 

అబదధ్మాడుట మాని పర్తివాడును తన పొరుగువానితో సతయ్మే మాటలాడవలెను. 

వచనము 23 

వివేకియైనవాడు తన విదయ్ను దాచిపెటుట్ను అవివేక హృదయులు తమ మూఢతవ్ము వెలల్డి 

చేయుదురు. 

సామెతలు 12:12 => భకిత్హీనులు చెడ డ్వారికి దొరుకు దోపుడుసొముమ్ను అపేకిష్ంచుదురు 

నీతిమంతుల వేరు చిగురుచ్ను. 

సామెతలు 26:24 => పగవాడు పెదవులతో మాయలు చేసి అంతరంగములో కపటము 

దాచుకొనును.  
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సామెతలు 26:25 => వాడు దయగా మాటలాడినపుప్డు వాని మాట నమమ్కుము వాని 

హృదయములో ఏడు హేయ విషయములు కలవు. 

సామెతలు 26:26 => వాడు తన దేవ్షమును కపట వేషముచేత దాచుకొనును సమాజములో వాని 

చెడుతనము బయలుపరచబడును. 

యిరిమ్యా 17:16 => నేను నినున్ అనుసరించు కాపరినైయుండుట మానలేదు, ఘోరమైన దినమును 

చూడవలెనని నేను కోరలేదు, నీకే తెలిసియునన్ది. నా నోటనుండి వచిచ్న మాట నీ సనిన్ధిలోనునన్ది.  

మారుక్ 7:21 => లోపలినుండి, అనగా మనుషుయ్ల హృదయములోనుండి దురాలోచనలును 

జారతవ్ములును దొంగతనములును 

మారుక్ 7:22 => నరహతయ్లును వయ్భిచారములును లోభములును చెడుతనములును కృతిర్మమును 

కామవికారమును మతస్రమును దేవదూషణయు అహంభావమును అవివేకమును వచుచ్ను. 

మారుక్ 12:14 => వారు వచిచ్ బోధకుడా, నీవు సతయ్వంతుడవు; నీవు ఎవనిని లక్షయ్పెటట్నివాడవని 

మేమెరుగుదుము; నీవు మోమోటము లేనివాడవై దేవుని మారగ్ము సతయ్ముగా బోధించువాడవు. 

కైసరుకు పనిన్చుచ్ట నాయ్యమా కాదా? 

మారుక్ 12:15 => ఇచెచ్దమా ఇయయ్కుందుమా? అని ఆయన నడిగిరి. ఆయన వారి వేషధారణను 

ఎరిగి మీరు ననున్ ఎందుకు శోధించుచునాన్రు? ఒక దేనారము నాయొదద్కు తెచిచ్ చూపుడని వారితో 

చెపెప్ను. 

మారుక్ 12:16 => వారు తెచిచ్రి, ఆయన ఈ రూపమును, పై వార్తయు, ఎవరివని వారినడుగగా 

వారు కైసరువి అనిరి. 

మారుక్ 12:17 => అందుకు యేసు కైసరువి కైసరునకును దేవునివి దేవునికిని చెలిల్ంచుడని వారితో 

చెపప్గా వారాయననుగూరిచ్ బహుగా ఆశచ్రయ్పడిరి. 

రోమీయులకు 1:29 => అటిట్వారు సమసత్మైన దురీన్తి చేతను, దుషట్తవ్ము చేతను, లోభము చేతను, 

ఈరష్య్ చేతను నిండుకొని, మతస్రము నరహతయ్ కలహము కపటము వైరమనువాటితో నిండినవారై 
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యెషయా 9:6 => ఏలయనగా మనకు శిశువు పుటెట్ను మనకు కుమారుడు అనుగర్హింపబడెను 

ఆయన భుజముమీద రాజయ్భారముండును. ఆశచ్రయ్కరుడు ఆలోచనకరత్ బలవంతుడైన దేవుడు 

నితుయ్డగు తండిర్ సమాధానకరత్యగు అధిపతి అని అతనికి పేరు పెటట్బడును.  

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

సరవ్కాలము దావీదు సింహాసనమును రాజయ్మును నియమించును నాయ్యమువలనను నీతివలనను 

రాజయ్మును సిథ్ ర ప రచుటకు అతడు సింహాసనాసీనుడై రాజయ్ ప రిపాలన చేయును . 

సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా ఆసకిత్కలిగి దీనిని నెరవేరుచ్ను.  

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

సింహాసనాసీనుడై యేలును,సింహాసనాసీనుడై అతడు యాజకతవ్ము చేయగా ఆ యిదద్రికి 

సమాధానకరమైన యోచనలు కలుగును. 

మతత్యి 5:9 => సమాధాన పరచువారు ధనుయ్లు ? వారు దేవుని కుమారులనబడుదురు.  

హెబీర్యులకు 12:14 => అందరితో సమాధానమును పరిశుదధ్తయు కలిగి యుండుటకు 

పర్యతిన్ంచుడి. పరిశుదధ్త లేకుండ ఎవడును పర్భువును చూడడు. 

1 పేతురు 3:8 => తుదకు మీరందరు ఏకమనసుక్లై యొకరి సుఖదుఃఖములయందు ఒకరు 

పాలుపడి, సహోదరపేర్మ గలవారును, కరుణాచితుత్లును, వినయమనసుక్లునై యుండుడి. 

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

పర్తికీడైనను దూషణకు పర్తి దూషణయైనను చేయక దీవించుడి. 

1 పేతురు 3:10 => జీవమును పేర్మించి మంచి దినములు చూడగోరు వాడు చెడ డ్దాని పలుకకుండ 

తన నాలుకను, కపటపు మాటలు చెపప్కుండ తన పెదవులను కాచుకొనవలెను. 

1 పేతురు 3:11 => అతడు కీడునుండి తొలగి మేలు చేయవలెను, సమాధానమును వెదకి దాని 

వెంటాడవలెను. 

1 పేతురు 3:12 => పర్భువు కనున్లు నీతిమంతుల మీదను, ఆయన చెవులు వారి పార్రథ్నల వైపునను 

ఉనన్వి గాని పర్భువు ముఖము కీడు చేయువారికి విరోధముగా ఉనన్ది. 

1 పేతురు 3:13 => మీరు మంచి విషయములో ఆసకిత్ గలవారైతే మీకు హాని చేయువాడెవడు? 
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కీరత్నలు 140:2 => వారు తమ హృదయములలో అపాయకరమైన యోచనలు చేయుదురు వారు 

నితయ్ము యుదధ్ము రేప జూచుచుందురు. 

దానియేలు 11:27 => కీడు చేయుటకై ఆ యిదద్రు రాజులు తమ మనసుస్లు సిథ్రపరచుకొని, 

యేకభోజన పంకిత్లో కూరుచ్ండినను కపటవాకయ్ములాడెదరు; నిరణ్యకాలమందు సంగతి జరుగును 

గనుక వారి ఆలోచన సఫలము కానేరదు.  

రోమీయులకు 12:18 => శకయ్మైతే మీచేతనైనంతమటుట్కు సమసత్ మనుషుయ్లతో సమాధానముగా 

ఉండుడి. 

వచనము 24 

శర్దధ్గా పని చేయువారు ఏలుబడి చేయుదురు సోమరులు వెటిట్పనులు చేయవలసి వచుచ్ను. 

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

పిలువబడినవారికి, మేలుకలుగుటకై సమసత్మును సమకూడి జరుగుచునన్వని యెరుగుదుము. 

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

మరణమైనను, పర్సుత్తమందునన్వియైనను రాబోవునవియైనను సమసత్మును మీవే. 

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

2 కొరిందీయులకు 4:17 => మేము దృశయ్మైనవాటిని చూడక అదృశయ్మైనవాటినే నిదానించి 

చూచుచునాన్ము గనుక క్షణమాతర్ముండు మా చులకని శర్మ మాకొరకు అంతకంతకు ఎకుక్వగా 

నితయ్మైన మహిమ భారమును కలుగజేయుచునన్ది.  

సామెతలు 1:31 => కాబటిట్ వారు తమ పర్వరత్నకు తగిన ఫలము ననుభవించెదరు తమకు 

వెకక్సమగువరకు తమ ఆలోచనలను అనుసరించెదరు 

సామెతలు 14:14 => భకిత్ విడిచినవాని మారగ్ములు వానికే వెకక్సమగును మంచివాని సవ్భావము 

వానికే సంతోషమిచుచ్ను. 
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యిరిమ్యా 13:12 => కాబటిట్ నీవు వారితో చెపప్వలసిన మాట ఏదనగా, ఇశార్యేలు దేవుడైన 

యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు పర్తి సిదెద్యు దార్కాష్రసముతో నింపబడును పర్తి సిదెద్యు 

దార్కాష్రసముతో నింపబడునని మాకు తెలియదా అని వారు నీతో అనినయెడల  

యిరిమ్యా 13:13 => నీవు వారితో ఈ మాట చెపుప్ము యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా ఈ 

దేశనివాసులనందరిని, దావీదు సింహాసనముమీద కూరుచ్ండు రాజులనేమి యాజకులనేమి 

పర్వకత్లనేమి యెరూషలేము నివాసులనందరిని నేను మతుత్లుగా చేయబోవుచునాన్ను. 

యిరిమ్యా 13:14 => అపుప్డు నేను తండుర్లను కుమారులను అందరిని ఏకముగా ఒకనిమీద ఒకని 

పడదోర్యుదునని యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డు; వారిని కరుణింపను శికిష్ంపకపోను; వారియెడల 

జాలిపడక నేను వారిని నశింపజేసెదను.  

హబకూక్కు 2:16 => ఘనతకు మారుగా అవమానముతో నిండియునాన్వు; నీవును తార్గి నీ 

మానము కనుపరచుకొందువు. యెహోవా కుడిచేతిలోని పాతర్ నీకియయ్బడును, అవమానకరమైన 

వమనము నీ ఘనతమీద పడును. 

పర్కటన 18:6 => అది యిచిచ్న పర్కారము దానికి ఇయుయ్డి; దాని కిర్యల చొపుప్న దానికి రెటిట్ంపు 

చేయుడి; అది కలిపిన పాతర్లో దానికొరకు రెండంతలు కలిపి పెటుట్డి. 

కీరత్నలు 91:10 => నీకు అపాయమేమియు రాదు ఏ తెగులును నీ గుడారమును సమీపించదు 

కీరత్నలు 121:7 => ఏ అపాయమును రాకుండ యెహోవా నినున్ కాపాడును ఆయన నీ పార్ణమును 

కాపాడును 

సామెతలు 19:23 => యెహోవాయందు భయభకుత్లు కలిగియుండుట జీవసాధనము అది 

కలిగినవాడు తృపుత్డై అపాయము లేకుండ బర్దుకును. 

వచనము 25 

ఒకని హృదయములోని విచారము దాని కుర్ంగజేయును దయగల మాట దాని సంతోషపెటుట్ను. 

సామెతలు 6:16 => యెహోవాకు అసహయ్ములైనవి ఆరు గలవు ఏడును ఆయనకు హేయములు 
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సామెతలు 6:17 => అవేవనగా, అహంకార దృషిట్యు కలల్లాడు నాలుకయు నిరపరాధులను చంపు 

చేతులును 

కీరత్నలు 5:6 => అబదధ్మాడువారిని నీవు నశింపజేయుదువు కపటము చూపి నరహతయ్ 

జరిగించువారు యెహోవాకు అసహుయ్లు. 

యెషయా 9:15 => పెదద్లును ఘనులును తల; కలల్లాడు పర్వకత్లు తోక. 

యెహెజేక్లు 13:19 => అబదధ్పు మాటలనంగీకరించు నా జనులతో అబదధ్ఫు మాటలు చెపుప్చు, 

చేరెడు యవలకును రొటెట్ముకక్లకును ఆశపడి మరణమునకు పాతుర్లు కానివారిని చంపుచు, 

బర్దుకుటకు అపాతుర్లైన వారిని బర్దికించుచు నా జనులలో మీరు ననున్ దూషించెదరు. 

యెహెజేక్లు 13:22 => మరియు నేను యెహోవానని మీరు తెలిసికొనునటుల్ మీరు వేసిన 

ముసుకులను నేను చింపి మీచేతిలోనుండి నా జనులను విడిపించెదను, వేటాడుటకు వారికను మీ 

వశమున ఉండరు. 

పర్కటన 21:8 => పిరికివారును, అవిశావ్సులును, అసహుయ్లును, నరహంతకులును, 

వయ్భిచారులును, మాంతిర్కులును, విగర్హారాధకులును, అబదిధ్కులందరును అగిన్ గంధకములతో 

మండు గుండములో పాలుపొందుదురు; ఇది రెండవ మరణము. 

పర్కటన 22:15 => కుకక్లును మాంతిర్కులును వయ్భిచారులును నరహంతకులును 

విగర్హారాధకులును అబదధ్మును పేర్మించి జరిగించు పర్తివాడును వెలుపటనుందురు. 

సామెతలు 11:1 => దొంగతార్సు యెహోవాకు హేయము సరియైన గుండు ఆయనకిషట్ము. 

సామెతలు 11:20 => మూరఖ్చితుత్లు యెహోవాకు హేయులు యథారథ్ముగా పర్వరిత్ంచువారు 

ఆయనకిషు ట్లు. 

సామెతలు 15:8 => భకిత్హీనులు అరిప్ంచు బలులు యెహోవాకు హేయములు యథారథ్వంతుల 

పార్రథ్న ఆయనకు ఆనందకరము. 

యిరిమ్యా 9:24 => అతిశయించువాడు దేనినిబటిట్ అతిశయింపవలెననగా, భూమిమీద 

కృపచూపుచు నీతి నాయ్యములు జరిగించుచునునన్ యెహోవాను నేనేయని గర్హించి ననున్ 
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పరిశీలనగా తెలిసికొనుటనుబటిట్యే అతిశయింపవలెను; అటిట్ వాటిలో నేనానందించువాడనని 

యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డు. 

ఆదికాండము 27:24 => ఏశావు అను నా కుమారుడవు నీవేనా అని అడుగగా యాకోబు నేనే 

అనెను.  

2 రాజులు 5:26 => అంతట ఎలీషా వానితో ఆ మనుషుయ్డు తన రథము దిగి నినున్ ఎదురొక్నుటకు 

తిరిగి వచిచ్నపుప్డు నా మనసు నీతోకూడ రాలేదా? దర్వయ్మును వసత్రములను ఒలీవచెటల్ తోటలను 

దార్క్షతోటలను గొఱఱ్లను ఎడల్ను దాసదాసీలను సంపాదించుకొనుటకు ఇది సమయమా? 

యోబు 12:20 => వాకాచ్తురయ్ము గలవారి పలుకును ఆయన నిరరథ్కము చేయును పెదద్లను 

బుదిధ్లేనివారినిగా చేయును. 

యోబు 22:3 => నీవు నీతిమంతుడవై యుండుట సరవ్శకుత్డగు దేవునికి సంతోషమా? నీవు 

యథారథ్వంతుడవై పర్వరిత్ంచుట ఆయనకు లాభకరమా? 

కీరత్నలు 34:13 => చెడ డ్ మాటలు పలుకకుండ నీ నాలుకను కపటమైన మాటలు పలుకకుండ నీ 

పెదవులను కాచుకొనుము. 

కీరత్నలు 120:4 => తంగేడు నిపుప్లతో కూడిన బాణములను బలాఢుయ్ల వాడిగల బాణములను 

నీమీద వేయును 

సామెతలు 8:7 => నా నోరు సతయ్మైన మాటలు పలుకును దుషట్తవ్ము నా పెదవులకు అసహయ్ము 

సామెతలు 13:16 => వివేకులందరు తెలివిగలిగి పని జరుపుకొందురు బుదిధ్హీనుడు మూరఖ్తను 

వెలల్డిపరచును. 

ఎఫెసీయులకు 4:25 => మనము ఒకరికొకరము అవయవములై యునాన్ము గనుక మీరు 

అబదధ్మాడుట మాని పర్తివాడును తన పొరుగువానితో సతయ్మే మాటలాడవలెను. 

వచనము 26 

నీతిమంతుడు తన పొరుగువానికి దారి చూపును భకిత్హీనుల పర్వరత్న వారిని దారి తపిప్ంచును. 
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సామెతలు 10:19 => విసాత్రమైన మాటలలో దోషముండక మానదు తన పెదవులను 

మూసికొనువాడు బుదిధ్మంతుడు. 

సామెతలు 11:13 => కొండెగాడై తిరుగులాడువాడు పరుల గుటుట్ బయటపెటుట్ను నమమ్కమైన 

సవ్భావము గలవాడు సంగతి దాచును. 

సామెతలు 13:16 => వివేకులందరు తెలివిగలిగి పని జరుపుకొందురు బుదిధ్హీనుడు మూరఖ్తను 

వెలల్డిపరచును. 

సామెతలు 15:2 => జాఞ్నుల నాలుక మనోహరమైన జాఞ్నాంశములు పలుకును బుదిధ్హీనుల నోరు 

మూఢవాకయ్ములు కుమమ్రించును. 

పర్సంగి 10:3 => బుదిధ్హీనుడు తన పర్వరత్నను గూరిచ్ అధైరయ్పడి తాను బుదిధ్హీనుడని అందరికి 

తెలియజేయును. 

పర్సంగి 10:12 => జాఞ్నుని నోటిమాటలు ఇంపుగా ఉనన్వి, అయితే బుదిధ్హీనుని నోరు వానినే 

మింగివేయును. 

పర్సంగి 10:13 => వాని నోటిమాటల పార్రంభము బుదిధ్హీనత, వాని పలుకుల ముగింపు 

వెఱి ఱ్తనము. 

పర్సంగి 10:14 => కలుగబోవునది ఏదో మనుషుయ్లు ఎరుగకయుండినను బుదిధ్హీనులు 

విసాత్రముగా మాటలాడుదురు; నరుడు చనిపోయిన తరువాత ఏమి జరుగునో యెవరు 

తెలియజేతురు? 

నాయ్యాధిపతులు 16:17 => అపుప్డతడు తన అభిపార్యమంతయు ఆమెకు తెలియజేసి నేను నా 

తలిల్గరభ్మునుండి పుటిట్నది మొలుకొని దేవునికి నాజీరు చేయబడినవాడనై యునాన్ను, నా తలమీదికి 

మంగలకతిత్ రాలేదు, నాకు కౌష్రము చేసినయెడల నా బలము నాలోనుండి తొలగిపోయి యితర 

మనుషుయ్లవలె అవుదునని ఆమెతో అనెను. 

సామెతలు 14:33 => తెలివిగలవాని హృదయమందు జాఞ్నము సుఖనివాసము చేయును 

బుదిధ్హీనుల అంతరంగములోనునన్ది బయలుపడును 
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సామెతలు 15:14 => బుదిధ్మంతుని మనసుస్ జాఞ్నము వెదకును బుదిధ్హీనులు మూఢతవ్ము 

భుజించెదరు. 

సామెతలు 29:11 => బుదిధ్హీనుడు తన కోపమంత కనుపరచును జాఞ్నము గలవాడు కోపము 

అణచుకొని దానిని చూపకుండును. 

మారుక్ 7:22 => నరహతయ్లును వయ్భిచారములును లోభములును చెడుతనములును కృతిర్మమును 

కామవికారమును మతస్రమును దేవదూషణయు అహంభావమును అవివేకమును వచుచ్ను. 

ఎఫెసీయులకు 5:4 => కృతజఞ్తా వచనమే మీరుచచ్రింపవలెను గాని మీరు బూతులైనను, 

పోకిరిమాటలైనను, సరసోకుత్లైనను ఉచచ్రింపకూడదు; ఇవి మీకు తగవు. 

వచనము 27 

సోమరి వేటాడినను పటుట్కొనడు చురుకుగా నుండుట గొపప్ భాగయ్ము. 

సామెతలు 10:4 => బదధ్కముగా పనిచేయువాడు దరిదుర్డగును శర్దధ్గలవాడు ఐశవ్రయ్వంతుడగును. 

సామెతలు 13:4 => సోమరి ఆశపడును గాని వాని పార్ణమునకేమియు దొరకదు శర్దధ్గలవారి 

పార్ణము పుషిట్గా నుండును. 

సామెతలు 17:2 => బుదిధ్గల దాసుడు సిగుగ్తెచుచ్ కుమారునిమీద ఏలుబడి చేయును 

అనన్దముమ్లతోపాటు వాడు పితార్రిజ్తము పంచుకొనును. 

సామెతలు 22:29 => తన పనిలో నిపుణత గలవానిని చూచితివా? అలుప్లైనవారి యెదుట కాదు 

వాడు రాజుల యెదుటనే నిలుచును. 

1 రాజులు 11:28 => అయితే యరొబాము అను ఇతడు మహా బలాఢుయ్డైయుండగా యౌవనుడగు 

ఇతడు పనియందు శర్దధ్గలవాడని సొలొమోను తెలిసికొని, యోసేపు సంతతివారు చేయవలసిన 

భారమైన పనిమీద అతనిని అధికారిగా నిరణ్యించెను. 

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

సమాజముగా కూడి, అతని పిలువనంపించి ఇశార్యేలువారందరిమీద రాజుగా అతనికి పటాట్భిషేకము 

చేసిరి; యూదా గోతీర్యులు తపప్ దావీదు సంతతివారిని వెంబడించినవారెవరును లేకపోయిరి. 
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సామెతలు 12:27 => సోమరి వేటాడినను పటుట్కొనడు చురుకుగా నుండుట గొపప్ భాగయ్ము. 

సామెతలు 19:15 => సోమరితనము గాఢనిదర్లో పడవేయును సోమరివాడు పసుత్ పడియుండును. 

సామెతలు 21:25 => సోమరివాని చేతులు పనిచేయనొలల్వు వాని యిచఛ్ వాని చంపును. 

సామెతలు 21:26 => దినమెలల్ ఆశలు పుటుట్చుండును నీతిమంతుడు వెనుకతీయక ఇచుచ్చుండును. 

సామెతలు 22:13 => సోమరి బయట సింహమునన్ది వీధులలో నేను చంపబడుదుననును. 

సామెతలు 24:30 => సోమరివాని చేను నేను దాటి రాగా తెలివిలేనివాని దార్క్షతోట నేను దాటి రాగా 

సామెతలు 24:31 => ఇదిగో దానియందంతట ముండల్ తుపప్లు బలిసియుండెను. దూలగొండుల్ 

దాని కపిప్యుండెను దాని రాతి గోడ పడియుండెను. 

సామెతలు 24:32 => నేను దాని చూచి యోచన చేసికొంటిని దాని కనిపెటిట్ బుదిధ్ తెచుచ్కొంటిని. 

సామెతలు 24:33 => ఇంక కొంచెము నిదర్ యింక కొంచెము కునుకుపాటు పరుండుటకై యింక 

కొంచెము చేతులు ముడుచుకొనుట  

సామెతలు 24:34 => వీటివలన నీకు దరిదర్త పరుగెతిత్ వచుచ్ను ఆయుధసుథ్డు వచిచ్నటుల్ లేమి 

నీమీదికి వచుచ్ను. 

సామెతలు 26:13 => సోమరి దారిలో సింహమునన్దనును వీధిలో సింహమునన్దనును. 

సామెతలు 26:14 => ఉతకమీద తలుపు తిరుగును తన పడకమీద సోమరి తిరుగును. 

సామెతలు 26:15 => సోమరి పాతర్లో తన చెయియ్ ముంచును నోటియొదద్కు దాని తిరిగి యెతుత్ట 

కషట్మనుకొనును. 

సామెతలు 26:16 => హేతువులు చూపగల యేడుగురికంటె సోమరి తన దృషిట్కి తానే 

జాఞ్నిననుకొనును 

సామెతలు 14:23 => ఏ కషట్ము చేసినను లాభమే కలుగును వటిట్ మాటలు లేమిడికి కారణములు. 

సామెతలు 26:14 => ఉతకమీద తలుపు తిరుగును తన పడకమీద సోమరి తిరుగును. 

పర్సంగి 10:18 => సోమరితనముచేత ఇంటికపుప్ దిగబడిపోవును, చేతుల బదధ్కముచేత ఇలుల్ 

కురియును. 
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హెబీర్యులకు 6:12 => మీ నిరీక్షణ పరిపూరణ్మగు నిమితత్ము మీరిదివరకు కనుపరచిన ఆసకిత్ని 

తుదమటుట్కు కనుపరచవలెనని అపేకిష్ంచుచునాన్ము. 

వచనము 28 

నీతిమారగ్మునందు జీవము కలదు దాని తోర్వలో మరణమే లేదు. 

సామెతలు 14:10 => ఎవని దుఃఖము వాని హృదయమునకే తెలియును ఒకని సంతోషములో 

అనుయ్డు పాలివాడు కానేరడు. 

సామెతలు 15:13 => సంతోషహృదయము ముఖమునకు తేటనిచుచ్ను. మనోదుఃఖమువలన ఆతమ్ 

నలిగిపోవును. 

సామెతలు 15:15 => బాధపడువాని దినములనిన్యు శర్మకరములు సంతోష హృదయునికి 

నితయ్ము విందు కలుగును. 

సామెతలు 15:23 => సరిగా పర్తుయ్తత్రమిచిచ్నవానికి దానివలన సంతోషము పుటుట్ను 

సమయోచితమైన మాట యెంత మనోహరము! 

సామెతలు 17:22 => సంతోషముగల మనసుస్ ఆరోగయ్కారణము. నలిగిన మనసుస్ ఎముకలను 

ఎండిపోజేయును. 

సామెతలు 18:14 => నరుని ఆతమ్ వాని వాయ్ధి నోరుచ్ను నలిగిన హృదయమును ఎవడు 

సహింపగలడు? 

నెహెమాయ్ 2:1 => అటుతరువాత అరత్హషసత్ రాజు ఏలుబడి కాలమున ఇరువదియవ 

సంవతస్రములో నీసాను మాసమందు రాజు దార్కాష్రసము తార్గవలెనని చూచుచుండగా నేను 

దార్కాష్రసము తీసికొని రాజునకు అందించితిని. అంతకు పూరవ్ము నేనెనన్డును అతని యెదుట 

విచారముగా ఉండలేదు. 

నెహెమాయ్ 2:2 => కాగా రాజు నీకు వాయ్ధి లేదుగదా, నీ ముఖము విచారముగా ఉనన్దేమి? నీ 

హృదయ దుఃఖముచేతనే అది కలిగినదని నాతో అనగా 
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కీరత్నలు 38:6 => నేను శర్మచేత మికిక్లి కుర్ంగియునాన్ను దినమెలల్ దుఃఖాకార్ంతుడనై 

సంచరించుచునాన్ను. 

కీరత్నలు 42:11 => నా పార్ణమా, నీవేల కుర్ంగియునాన్వు? నాలో నీవేల తొందరపడుచునాన్వు? 

దేవునియందు నిరీక్షణ యుంచుము, ఆయనే నా రక్షణకరత్ నా దేవుడు ఇంకను నేనాయనను 

సుత్తించెదను.  

మారుక్ 14:33 => పేతురును యాకోబును యోహానును వెంటబెటుట్కొనిపోయి, మిగుల 

విభార్ంతినొందుటకును చింతాకార్ంతుడగుటకును ఆరంభించెను 

మారుక్ 14:34 => అపుప్డాయన నా పార్ణము మరణమగునంతగా దుఃఖములో మునిగియునన్ది; 

మీరికక్డ ఉండి మెలకువగా నుండుడని వారితో చెపిప్ 

సామెతలు 12:18 => కతిత్పోటువంటి మాటలు పలుకువారు కలరు జాఞ్నుల నాలుక 

ఆరోగయ్దాయకము. 

సామెతలు 15:23 => సరిగా పర్తుయ్తత్రమిచిచ్నవానికి దానివలన సంతోషము పుటుట్ను 

సమయోచితమైన మాట యెంత మనోహరము! 

సామెతలు 16:24 => ఇంపైన మాటలు తేనెపటుట్వంటివి అవి పార్ణమునకు మధురమైనవి 

యెముకలకు ఆరోగయ్కరమైనవి. 

సామెతలు 25:11 => సమయోచితముగా పలుకబడిన మాట చితర్మైన వెండి పళె ల్ములలో 

నుంచబడిన బంగారు పండల్వంటిది. 

సామెతలు 27:9 => తైలమును అతత్రును హృదయమును సంతోషపరచునటుల్ చెలికాని 

హృదయములోనుండి వచుచ్ మధురమైన మాటలు హృదయమును సంతోషపరచును. 

యెషయా 50:4 => అలసినవానిని మాటలచేత ఊరడించు జాఞ్నము నాకు కలుగునటుల్ శిషుయ్నికి 

తగిన నోరు యెహోవా నాకు దయచేసియునాన్డు శిషుయ్లు వినునటుల్గా నేను వినుటకై ఆయన పర్తి 

యుదయమున నాకు విను బుదిధ్ పుటిట్ంచుచునాన్డు.  

జెకరాయ్ 1:13 => యెహోవా నాతో మాటలాడిన దూతకు ఆదరణయైన మధుర వచనములతో 

ఉతత్రమిచెచ్ను. 
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2 కొరిందీయులకు 2:4 => మీకు దుఃఖము కలుగవలెనని కాదు గాని, మీయెడల నాకు కలిగియునన్ 

అతయ్ధికమైన పేర్మను మీరు తెలిసికొనవలెనని, నిండు శర్మతోను మనోవేదనతోను ఎంతో కనీన్రు 

విడుచుచు మీకు వార్సితిని. 

2 కొరిందీయులకు 2:5 => ఎవడైనను దుఃఖము కలుగజేసి యుండినయెడల, నాకు మాతర్ము కాదు 

కొంతమటుట్కు మీకందరికిని దుఃఖము కలుగజేసియునాన్డు. నేను విశేషభారము వానిమీద 

మోపగోరక యీ మాట చెపుప్చునాన్ను. 

2 కొరిందీయులకు 2:6 => అటిట్వానికి మీలో ఎకుక్వమందివలన కలిగిన యీ శిక్షయే చాలును 

2 కొరిందీయులకు 2:7 => గనుక మీరిక వానిని శికిష్ంపక క్షమించి ఆదరించుట మంచిది. 

లేనియెడల ఒకవేళ వాడు అతయ్ధికమైన దుఃఖములో మునిగిపోవును. 

2 దినవృతాత్ంతములు 32:8 => మాంససంబంధమైన బాహువే అతనికి అండ, మనకు సహాయము 

చేయుటకును మన యుదధ్ములను జరిగించుటకును మన దేవుడైన యెహోవా మనకు తోడుగా 

ఉనాన్డని చెపప్గా జనులు యూదారాజైన హిజిక్యా చెపిప్న మాటలయందు నమిమ్కయుంచిరి. 

యిరిమ్యా 52:32 => అతనితో దయగా మాటలాడి అతనితోకూడ బబులోనులోనుండు రాజుల 

సింహాసనముకంటె ఎతత్యిన సింహాసనము అతనికి నియమించెను. 

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

చూడ మిగుల అపేక్షగలవాడై విచారపడుచుండెను. 
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వచనము 1 

తండిర్ శికిష్ంచిన కుమారుడు జాఞ్నము గలవాడగును. అపహాసకుడు గదిద్ంపునకు లోబడడు. 

సామెతలు 12:13 => పెదవులవలని దోషము అపాయకరమైన ఉరి నీతిమంతుడు ఆపదను 

తపిప్ంచుకొనును. 

సామెతలు 17:27 => మితముగా మాటలాడువాడు తెలివిగలవాడు శాంతగుణము గలవాడు 

వివేకము గలవాడు. 

కీరత్నలు 16:3 => నేనీలాగందును భూమిమీదనునన్ భకుత్లే శేర్షు ట్లు; వారు నాకు కేవలము ఇషు ట్లు. 

మతత్యి 5:46 => మీరు మిముమ్ను పేర్మించువారినే పేర్మించినయెడల మీకేమి ఫలము కలుగును? 

సుంకరులును ఆలాగు చేయుచునాన్రు గదా. 

మతత్యి 5:47 => మీ సహోదరులకు మాతర్ము వందనము చేసినయెడల మీరు ఎకుక్వ 

చేయుచునన్దేమి? అనయ్జనులును ఆలాగు చేయుచునాన్రు గదా. 

మతత్యి 5:48 => మీ పరలోకపు తండిర్ పరిపూరుణ్డు గనుక మీరును పరిపూరుణ్లుగా ఉండెదరు. 

లూకా 6:32 => మిముమ్ను పేర్మించువారినే మీరు పేర్మించినయెడల మీకేమి మెపుప్ కలుగును? 

పాపులును తముమ్ను పేర్మించు వారిని పేర్మింతురు గదా 

లూకా 6:33 => మీకు మేలు చేయువారికే మేలు చేసినయెడల మీకేమి మెపుప్కలుగును? పాపులును 

ఆలాగే చేతురు గదా 

లూకా 6:34 => మీరెవరియొదద్ మరల పుచుచ్కొనవలెనని నిరీకిష్ంతురో వారికే అపుప్ ఇచిచ్నయెడల 

మీకేమి మెపుప్ కలుగును? పాపులును తామిచిచ్నంత మరల పుచుచ్కొనవలెనని పాపులకు అపుప్ 

ఇచెచ్దరు గదా. 

లూకా 6:35 => మీరైతే ఎటిట్ వారినిగూరిచ్ యైనను నిరాశ చేసికొనక మీ శతుర్వులను పేర్మించుడి, 

మేలు చేయుడి, అపుప్ ఇయుయ్డి; అపుప్డు మీ ఫలము గొపప్దై యుండును, మీరు సరోవ్నన్తుని 

కుమారులై యుందురు. ఆయన, కృతజఞ్తలేనివారియెడలను దుషు ట్లయెడలను ఉపకారియై యునాన్డు. 
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లూకా 6:36 => కాబటిట్ మీ తండిర్ కనికరము గలవాడై యునన్టుట్ మీరును కనికరము గలవారై 

యుండుడి. 

1 పేతురు 2:18 => పనివారలారా, మంచివారును సాతివ్కులునైనవారికి మాతర్ము కాక 

ముషక్రులైన మీ యజమానులకును పూరణ్భయముతో లోబడియుండుడి. 

1 పేతురు 2:19 => ఎవడైనను అనాయ్యముగా శర్మ పొందుచు, దేవునిగూరిచ్న మనసాస్కిష్ కలిగి, 

దుఃఖము సహించినయెడల అది హితమగును. 

1 పేతురు 2:20 => తపిప్దమునకై దెబబ్లు తినినపుప్డు మీరు సహించినయెడల మీకేమి ఘనము? 

మేలు చేసి బాధపడునపుప్డు మీరు సహించినయెడల అది దేవునికి హితమగును;  

1 పేతురు 2:21 => ఇందుకు మీరు పిలువబడితిరి. కీర్సుత్ కూడ మీకొరకు బాధపడి, మీరు తన 

అడుగుజాడలయందు నడుచుకొనునటుల్ మీకు మాదిరి యుంచిపోయెను. 

కీరత్నలు 18:12 => ఆయన సనిన్ధికాంతిలోనుండి మేఘములును వడగండుల్ను మండుచునన్ 

నిపుప్లును దాటిపోయెను. 

కీరత్నలు 18:13 => యెహోవా ఆకాశమందు గరజ్న చేసెను సరోవ్నన్తుడు తన ఉరుముధవ్ని 

పుటిట్ంచెను వడగండుల్ను మండుచునన్ నిపుప్లును రాలెను. 

యాకోబు 1:13 => దేవుడు కీడు విషయమై శోధింపబడనేరడు; ఆయన ఎవనిని శోధింపడు గనుక 

ఎవడైనను శోధింపబడినపుప్డు నేను దేవునిచేత శోధింపబడుచునాన్నని అనకూడదు. 

యాకోబు 1:14 => పర్తివాడును తన సవ్కీయమైన దురాశచేత ఈడవ్బడి మరులుకొలప్బడినవాడై 

శోధింపబడును. 

2 పేతురు 2:18 => వీరు వయ్రథ్మైన డంబపు మాటలు పలుకుచు, తామే శరీరసంబంధమైన 

దురాశలు గలవారై, తపుప్మారగ్మందు నడుచువారిలోనుండి అపుప్డే తపిప్ంచుకొనినవారిని పోకిరి 

చేషట్లచేత మరలుకొలుప్చునాన్రు. 

2 పేతురు 2:19 => తామే భర్షట్తవ్మునకు దాసులైయుండియు, అటిట్వారికి సావ్తంతర్య్ము ఇతుత్మని 

చెపుప్దురు. ఒకడు దేనివలన జయింపబడునో దానికి దాసుడగును గదా 
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2 పేతురు 2:20 => వారు పర్భువును రక్షకుడునైన యేసుకీర్సుత్ విషయమైన అనుభవజాఞ్నముచేత ఈ 

లోకమాలినయ్ములను తపిప్ంచుకొనిన తరువాత మరల వాటిలో చికుక్బడి వాటిచేత 

జయింపబడినయెడల, వారి కడవరి సిథ్తి మొదటి సిథ్తికంటె మరి చెడ డ్దగును. 

2 పేతురు 2:21 => వారు నీతిమారగ్మును అనుభవపూరవ్కముగా తెలిసికొని, తమకు 

అపప్గింపబడిన పరిశుదధ్మైన ఆజఞ్నుండి తొలగిపోవుటకంటె ఆ మారగ్ము అనుభవపూరవ్కముగా 

తెలియక యుండుటయే వారికి మేలు. 

2 పేతురు 2:22 => కుకక్ తన వాంతికి తిరిగినటుట్ను, కడుగబడిన పంది బురదలో దొరుల్టకు 

మళి ల్నటుట్ను అను నిజమైన సామితె చొపుప్న వీరికి సంభవించెను. 

1 యోహాను 2:26 => మిముమ్ను మోసపరచువారినిబటిట్ యీ సంగతులు మీకు వార్సియునాన్ను. 

పర్కటన 12:9 => కాగా సరవ్లోకమును మోసపుచుచ్చు, అపవాదియనియు సాతాననియు పేరుగల 

ఆది సరప్మైన ఆ మహా ఘటసరప్ము పడదోర్యబడెను. అది భూమిమీద పడదోర్యబడెను; దాని 

దూతలు దానితో కూడ పడదోర్యబడిరి. 

పర్కటన 13:14 => కతిత్దెబబ్ తినియు బర్దికిన యీ కూర్రమృగమునకు పర్తిమను చేయవలెనని అది 

భూనివాసులతో చెపుప్చు, ఆ మృగము ఎదుట చేయుటకు తనకియయ్బడిన సూచనలవలన 

భూనివాసులను మోసపుచుచ్చునన్ది. 

సామెతలు 16:25 => ఒకని మారగ్ము వాని దృషిట్కి యథారథ్ముగా కనబడును అయినను తుదకు 

అది మరణమునకు చేరును. 

సామెతలు 19:1 => బుదిధ్హీనుడై తన పెదవులతో మూరఖ్ముగా మాటలాడువానికంటె యథారథ్ముగా 

పర్వరిత్ంచు దరిదుర్డే శేర్షుఠ్డు. 

యెహెజేక్లు 13:10 => సమాధానమేమియు లేకపోయినను వారు సమాధానమని చెపిప్ నా 

జనులను మోసపుచుచ్చునాన్రు; నా జనులు మంటిగోడను కటట్గా వారు వచిచ్ దానిమీద గచుచ్పూత 

పూసెదరు. 

దానియేలు 5:12 => ఈ దానియేలు శేర్షఠ్మైన బుదిధ్ గలవాడై కలలు తెలియజేయుటకును, 

మరమ్ములు బయలుపరచుటకును, కఠినమైన పర్శన్లకుతత్రమిచుచ్టకును జాఞ్నమును తెలివియు 
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గలవాడుగా కనబడెను గనుక ఆ రాజు అతనికి బెలెత్షాజరు అను పేరు పెటెట్ను. ఈ దానియేలును 

పిలువనంపుము, అతడు దీని భావము నీకు తెలియజెపుప్ను. 

వచనము 2 

నోటి ఫలముచేత మనుషుయ్డు మేలు ననుభవించును విశావ్సఘాతకులు బలాతాక్రము చేత 

నశించుదురు. 

సామెతలు 13:4 => సోమరి ఆశపడును గాని వాని పార్ణమునకేమియు దొరకదు శర్దధ్గలవారి 

పార్ణము పుషిట్గా నుండును. 

సామెతలు 23:2 => నీవు తిండిపోతువైనయెడల నీ గొంతుకకు కతిత్ పెటుట్కొనుము. 

సామెతలు 26:15 => సోమరి పాతర్లో తన చెయియ్ ముంచును నోటియొదద్కు దాని తిరిగి యెతుత్ట 

కషట్మనుకొనును. 

సామెతలు 15:16 => నెమమ్దిలేకుండ విసాత్రమైన ధనముండుటకంటె యెహోవాయందలి 

భయభకుత్లతో కూడ కొంచెము కలిగియుండుట మేలు. 

సామెతలు 16:8 => అనాయ్యము చేత కలిగిన గొపప్ వచుచ్బడికంటె నీతితో కూడిన కొంచెమే 

శేర్షఠ్ము. 

కీరత్నలు 37:16 => నీతిమంతునికి కలిగినది కొంచెమైనను బహుమంది భకిత్హీనులకునన్ 

ధనసమృదిధ్కంటె శేర్షట్ము. 

సామెతలు 12:24 => శర్దధ్గా పని చేయువారు ఏలుబడి చేయుదురు సోమరులు వెటిట్పనులు 

చేయవలసి వచుచ్ను. 

సామెతలు 19:24 => సోమరి పాతర్లో చెయియ్ ముంచునేగాని తన నోటికి దాని తిరిగి ఎతత్నైన 

ఎతత్డు. 

సామెతలు 21:25 => సోమరివాని చేతులు పనిచేయనొలల్వు వాని యిచఛ్ వాని చంపును. 

సామెతలు 26:14 => ఉతకమీద తలుపు తిరుగును తన పడకమీద సోమరి తిరుగును. 

పర్సంగి 4:5 => బుదిధ్హీనుడు చేతులు ముడుచుకొని తన మాంసము భకిష్ంచును. 
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వచనము 3 

తన నోరు కాచుకొనువాడు తనున్ కాపాడుకొనును ఊరకొనక మాటలాడువాడు తనకు నాశనము 

తెచుచ్కొనును. 

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

కలుగును. 

సామెతలు 9:11 => నావలన నీకు దీరాఘ్యువు కలుగును నీవు జీవించు సంవతస్రములు 

అధికములగును. 

సామెతలు 10:16 => నీతిమంతుని కషాట్రిజ్తము జీవదాయకము భకిత్హీనునికి కలుగు వచుచ్బడి 

పాపము పుటిట్ంచును. 

సామెతలు 11:19 => యథారథ్మైన నీతి జీవదాయకము దుషట్కిర్యలు విడువక చేయువాడు తన 

మరణమునకే చేయును 

యెహెజేక్లు 18:9 => యథారథ్పరుడై నా కటట్డలను గైకొనుచు నా విధుల ననుసరించుచుండిన 

యెడల వాడే నిరోద్షియగును, నిజముగా వాడు బర్దుకును; ఇదే పర్భువైన యెహోవా వాకుక్. 

యెహెజేక్లు 18:20 => పాపము చేయువాడే మరణమునొందును; తండిర్యొకక్ దోషశిక్షను 

కుమారుడు మోయుటలేదని కుమారుని దోషశిక్షను తండిర్ మోయడు, నీతిపరుని నీతి ఆ నీతిపరునికే 

చెందును, దుషు ట్ని దుషట్తవ్ము ఆ దుషు ట్నికే చెందును. 

యెహెజేక్లు 18:21 => అయితే దుషు ట్డు తాను చేసిన పాపములనిన్టిని విడిచి, నా కటట్డలనిన్టిని 

అనుసరించి నీతిని అనుసరించి నాయ్యము జరిగించినయెడల అతడు మరణమునొందడు, 

అవశయ్ముగా అతడు బర్దుకును. 

యెహెజేక్లు 18:22 => అతడు చేసిన అపరాధములలో ఒకటియు జాఞ్పకములోనికి రాదు, అతని 

నీతినిబటిట్ అతడు బర్దుకును. 

యెహెజేక్లు 18:23 => దుషు ట్లు మరణము నొందుటచేత నా కేమాతర్మైన సంతోషము కలుగునా? 

వారు తమ పర్వరత్నను దిదుద్కొని బర్దుకుటయే నాకు సంతోషము; ఇదే పర్భువగు యెహోవా వాకుక్. 
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యెహెజేక్లు 18:24 => అయితే నీతిపరుడు తన నీతిని విడిచి పాపము చేసి, దుషు ట్లు చేయు 

హేయకిర్యలనిన్టి పర్కారము జరిగించినయెడల అతడు బర్దుకునా? అతడు చేసిన నీతి కారయ్ములు 

ఏమాతర్మును జాఞ్పకములోనికి రావు, అతడు విశావ్సఘాతకుడై చేసిన పాపమునుబటిట్ 

మరణమునొందును. 

రోమీయులకు 5:21 => ఆలాగే నితయ్జీవము కలుగుటకై, నీతిదావ్రా కృపయు మన పర్భువైన 

యేసుకీర్సుత్ మూలముగా ఏలునిమితత్ము పాపమెకక్డ విసత్రించెనో అకక్డ కృప అపరిమితముగా 

విసత్రించెను. 

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

పరిశుదధ్త కలుగుటయే మీకు ఫలము; దాని అంతము నితయ్జీవము. 

రోమీయులకు 6:23 => ఏలయనగా పాపమువలన వచుచ్ జీతము మరణము, అయితే దేవుని 

కృపావరము మన పర్భువైన కీర్సుత్యేసునందు నితయ్జీవము. 

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

తీతుకు 2:12 => మనము భకిత్హీనతను, ఇహలోక సంబంధమైన దురాశలను విసరిజ్ంచి, 

శుభపర్దమైన నిరీక్షణ నిమితత్ము, 

1 యోహాను 2:29 => ఆయన నీతిమంతుడని మీరెరిగియునన్యెడల నీతిని జరిగించు పర్తివాడును 

ఆయన మూలముగా పుటిట్యునాన్డని యెరుగుదురు. 

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

నీతిమంతుడై యునన్టుట్ నీతిని జరిగించు పర్తివాడును నీతిమంతుడు. 

3 యోహాను 1:11 => పిర్యుడా, చెడుకారయ్మును కాక మంచికారయ్ము ననుసరించి 

నడుచుకొనుము. మేలు చేయువాడు దేవుని సంబంధి, కీడు చేయువాడు దేవుని చూచినవాడు కాడు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 6:25 => మన దేవుడైన యెహోవా మన కాజాఞ్పించినటుల్ ఆయన సనిన్ధిని 

ఈ సమసత్మైన ఆజఞ్లను అనుసరించి మనము నడుచుకొనునపుప్డు మనకు నీతి కలుగును. 

కీరత్నలు 16:11 => జీవమారగ్మును నీవు నాకు తెలియజేసెదవు నీ సనిన్ధిని సంపూరణ్సంతోషము 

కలదు నీ కుడిచేతిలో నితయ్ము సుఖములు కలవు. 
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సామెతలు 10:2 => భకిత్హీనుల ధనము వారికి లాభకరము కాదు నీతి మరణమునుండి రకిష్ంచును. 

సామెతలు 11:4 => ఉగర్తదినమందు ఆసిత్ అకక్రకు రాదు నీతి మరణమునుండి రకిష్ంచును. 

2 పేతురు 2:21 => వారు నీతిమారగ్మును అనుభవపూరవ్కముగా తెలిసికొని, తమకు 

అపప్గింపబడిన పరిశుదధ్మైన ఆజఞ్నుండి తొలగిపోవుటకంటె ఆ మారగ్ము అనుభవపూరవ్కముగా 

తెలియక యుండుటయే వారికి మేలు. 

వచనము 4 

సోమరి ఆశపడును గాని వాని పార్ణమునకేమియు దొరకదు శర్దధ్గలవారి పార్ణము పుషిట్గా నుండును. 

సామెతలు 4:1 => కుమారులారా, తండిర్ యుపదేశము వినుడి మీరు వివేకము నొందునటుల్ 

ఆలకించుడి 

సామెతలు 4:2 => నేను మీకు సదుపదేశము చేసెదను నా బోధను తోర్సివేయకుడి. 

సామెతలు 4:3 => నా తండిర్కి నేను కుమారుడుగా నుంటిని నా తలిల్ దృషిట్కి నేను సుకుమారుడనైన 

యేక కుమారుడనై యుంటిని. 

సామెతలు 4:4 => ఆయన నాకు బోధించుచు నాతో ఇటల్నెను నీ హృదయము పటుట్దలతో నా 

మాటలను పటుట్కొననిముమ్ నా ఆజఞ్లను గైకొనినయెడల నీవు బర్తుకుదువు. 

సామెతలు 4:5 => జాఞ్నము సంపాదించుకొనుము బుదిధ్ సంపాదించుకొనుము నా నోటి మాటలను 

మరువకుము. వాటినుండి తొలగిపోకుము. 

సామెతలు 4:6 => జాఞ్నమును విడువక యుండినయెడల అది నినున్ కాపాడును దాని 

పేర్మించినయెడల అది నినున్ రకిష్ంచును. 

సామెతలు 4:7 => జాఞ్నము సంపాదించుకొనుటయే జాఞ్నమునకు ముఖాయ్ంశము. నీ సంపాదన 

అంతయు ఇచిచ్ బుదిధ్ సంపాదించుకొనుము. 

సామెతలు 4:8 => దాని గొపప్ చేసినయెడల అది నినున్ హెచిచ్ంచును. దాని కౌగిలించినయెడల అది 

నీకు ఘనతను తెచుచ్ను. 
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సామెతలు 4:9 => అది నీ తలకు అందమైన మాలికకటుట్ను పర్కాశమానమైన కిరీటమును నీకు 

దయచేయును. 

సామెతలు 4:10 => నా కుమారుడా, నీవు ఆలకించి నా మాటల నంగీకరించినయెడల నీవు 

దీరాఘ్యుషమ్ంతుడవగుదువు. 

సామెతలు 4:11 => జాఞ్నమారగ్మును నేను నీకు బోధించియునాన్ను యథారథ్మారగ్ములో నినున్ 

నడిపించియునాన్ను. 

సామెతలు 4:12 => నీవు నడచునపుప్డు నీ అడుగు ఇరుకున పడదు. నీవు పరుగెతుత్నపుప్డు నీ 

పాదము తొటిర్లల్దు. 

సామెతలు 4:13 => ఉపదేశమును విడిచిపెటట్క దాని గటిట్గా పటుట్కొనుము అది నీకు జీవము గనుక 

దాని పొందియుండుము 

సామెతలు 4:14 => భకిత్హీనుల తోర్వను చేరకుము దుషు ట్ల మారగ్మున నడువకుము. 

సామెతలు 4:20 => నా కుమారుడా, నా మాటలను ఆలకింపుము నా వాకయ్ములకు నీ చెవి 

యొగుగ్ము. 

సామెతలు 4:21 => నీ కనున్ల యెదుటనుండి వాటిని తొలగిపోనియయ్కుము నీ హృదయమందు 

వాటిని భదర్ము చేసికొనుము.  

సామెతలు 4:22 => దొరికినవారికి అవి జీవమును వారి సరవ్శరీరమునకు ఆరోగయ్మును ఇచుచ్ను. 

సామెతలు 10:1 => జాఞ్నముగల కుమారుడు తండిర్ని సంతోషపరచును బుదిధ్లేని కుమారుడు తన 

తలిల్కి దుఃఖము పుటిట్ంచును. 

సామెతలు 15:5 => మూఢుడు తన తండిర్చేయు శిక్షను తిరసక్రించును గదిద్ంపునకు లోబడువాడు 

బుదిధ్మంతుడగును. 

సామెతలు 15:20 => జాఞ్నముగల కుమారుడు తండిర్ని సంతోషపెటుట్ను బుదిధ్హీనుడు తన తలిల్ని 

తిరసక్రించును. 

సామెతలు 9:7 => అపహాసకులకు బుదిధ్చెపుప్వాడు తనకే నింద తెచుచ్కొనును. భకిత్హీనులను 

గదిద్ంచువానికి అవమానమే కలుగును. 
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సామెతలు 9:8 => అపహాసకుని గదిద్ంపకుము గదిద్ంచినయెడల వాడు నినున్ దేవ్షించును. జాఞ్నము 

గలవానిని గదిద్ంపగా వాడు నినున్ పేర్మించును. 

సామెతలు 14:6 => అపహాసకుడు జాఞ్నము వెదకుట వయ్రథ్ము. తెలివి గలవానికి జాఞ్నము 

సులభము. 

1 సమూయేలు 2:25 => నరునికి నరుడు తపుప్చేసిన యెడల దేవుడు విమరశ్చేయును గాని యెవరైన 

యెహోవా విషయములో పాపము చేసినయెడల వానికొరకు ఎవడు విజాఞ్పనము చేయును? అనెను. 

అయితే యెహోవా వారిని చంపదలచి యుండెను గనుక వారు తమ తండిర్యొకక్ మొఱఱ్ను 

వినకపోయిరి. 

యెషయా 28:14 => కాబటిట్ యెరూషలేములోనునన్ యీ జనులను ఏలు అపహాసకులారా, 

యెహోవా వాకయ్ము వినుడి  

యెషయా 28:15 => మేము మరణముతో నిబంధన చేసికొంటిమి పాతాళముతో ఏకమైతివిు 

ఉపదర్వము పర్వాహమువలె వడిగా దాటునపుప్డు అది మాయొదద్కు రాదు అబదధ్ములను మాకు 

ఆశర్యముగా చేసికొంటిమి మాయకిర్ంద దాగియునాన్ము అని మీరు చెపుప్కొనుచునాన్రే.  

రూతు 2:23 => కాబటిట్ యవల కోతయు గోధుమల కోతయు ముగియువరకు ఆమె యేరుకొనుచు 

బోయజు పనికతెత్లయొదద్ నిలకడగానుండి తన అతత్ యింట నివసించెను. 

1 రాజులు 5:7 => నీ యేరాప్టు చొపుప్న నేను నీ సేవకుల జీతము నీకిచెచ్దను అనెను. హీరాము 

సొలొమోను చెపిప్న మాటలు విని బహుగా సంతోషపడి ఈ గొపప్ జనమును ఏలుటకు జాఞ్నముగల 

కుమారుని దావీదునకు దయచేసిన యెహోవాకు ఈ దినమున సోత్తర్ము కలుగునుగాక అని చెపిప్ 

సామెతలు 15:10 => మారగ్ము విడిచినవానికి కఠినశిక్ష కలుగును గదిద్ంపును దేవ్షించువారు 

మరణము నొందుదురు. 

సామెతలు 17:10 => బుదిధ్హీనునికి నూరుదెబబ్లు నాటునంతకంటె బుదిధ్మంతునికి ఒక 

గదిద్ంపుమాట లోతుగా నాటును. 
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యిరిమ్యా 35:8 => కావున మా పితరుడైన రేకాబు కుమారుడగు యెహోనాదాబు మాకాజాఞ్పించిన 

సమసత్ విషయములలో అతని మాటనుబటిట్ మేముగాని మా భారయ్లుగాని మా కుమారులుగాని మా 

కుమారెత్లుగాని దార్కాష్రసము తార్గుటలేదు. 

వచనము 5 

నీతిమంతునికి కలల్మాట అసహయ్ము భకిత్హీనుడు నిందించుచు అవమానపరచును. 

సామెతలు 12:14 => ఒకడు తన నోటి ఫలముచేత తృపిత్గా మేలుపొందును ఎవని కిర్యల ఫలము 

వానికి వచుచ్ను. 

సామెతలు 18:20 => ఒకని నోటి ఫలముచేత వాని కడుపు నిండును తన పెదవుల ఆదాయముచేత 

వాడు తృపిత్పొందును. 

సామెతలు 1:11 => మాతోకూడ రముమ్ మనము పార్ణము తీయుటకై పొంచియుందము నిరోద్షియైన 

యొకని పటుట్కొనుటకు దాగియుందము 

సామెతలు 1:12 => పాతాళము మనుషుయ్లను మింగివేయునటుల్ వారిని జీవముతోనే 

మింగివేయుదము సమాధిలోనికి దిగువారు మింగబడునటుల్ వారు పూరణ్ బలముతోనుండగా మనము 

వారిని మింగివేయుదము రముమ్ అని వారు చెపుప్నపుప్డు ఒపప్కుము.  

సామెతలు 1:13 => పలువిధములైన మంచి సొతుత్లు మనకు దొరుకును మన యిండల్ను 

దోపుడుసొముమ్తో నింపుకొందము 

సామెతలు 1:18 => వారు సవ్నాశనమునకే పొంచియుందురు తముమ్ను తామే పటుట్కొనుటకై 

దాగియుందురు. 

సామెతలు 1:31 => కాబటిట్ వారు తమ పర్వరత్నకు తగిన ఫలము ననుభవించెదరు తమకు 

వెకక్సమగువరకు తమ ఆలోచనలను అనుసరించెదరు 

సామెతలు 4:17 => కీడుచేత దొరికినదానిని వారు భుజింతురు బలాతాక్రముచేత దొరికిన 

దార్కాష్రసమును తార్గుదురు 
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సామెతలు 10:11 => నీతిమంతుని నోరు జీవపు ఊట భకిత్హీనుల నోరు బలాతాక్రము 

మరుగుపరచును. 

కీరత్నలు 75:8 => యెహోవా చేతిలో ఒక పాతర్యునన్ది అందులోని దార్కాష్రసము పొంగుచునన్ది, 

అది సంబారముతో నిండియునన్ది ఆయన దానిలోనిది పోయుచునాన్డు భూమిమీదనునన్ 

భకిత్హీనులందరు మడిడ్తోకూడ దానిని పీలిచ్ మింగివేయవలెను.  

కీరత్నలు 140:11 => కొండెములాడువారు భూమిమీద సిథ్రపడకుందురుగాక ఆపతుత్ బలాతాక్రులను 

తరిమి వారిని పడదోర్యును గాక. 

యిరిమ్యా 2 5 : 2 7 = > నీవు వారితో ఈలాగు చెపుప్ము ఇశార్యేలు దేవుడును 

సైనయ్ములకధిపతియునైన యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు నేను మీమీదికి పంపబోవు 

యుదధ్ముచేత తార్గి మతిత్లిల్ కకుక్కొనినవారివలెనే యుండి మీరు మరల లేవకుండ పడుదురు. 

యిరిమ్యా 25:28 => మేము తార్గమని వారు నీచేతిలోనుండి ఆ పాతర్ను తీసికొననొలల్నియెడల నీవు 

వారితో ఇటల్నుము మీరు అవశయ్ముగా దాని తార్గవలెనని సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా 

సెలవిచుచ్చునాన్డు.  

యిరిమ్యా 25:29 => నా పేరు పెటట్బడిన పటట్ణమునకు నేను కీడుచేయ మొదలుపెటట్గా మీకు 

శిక్షలేకుండ పోవునా? మీరు శికిష్ంపబడకపోరు. భూలోక నివాసులందరిమీదికి నేను ఖడగ్మును 

రపిప్ంచుచునాన్ను; ఇదే సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా వాకుక్. 

యిరిమ్యా 25:30 => కాబటిట్ నీవు ఈ మాటలనిన్టిని వారికి పర్కటించి, ఈలాగు చెపప్వలెను ఉనన్త 

సథ్లములోనుండి యెహోవా గరిజ్ంచుచునాన్డు, తన పరిశుదాధ్లయములోనుండి తన సవ్రమును 

వినిపించుచునాన్డు, తన మంద మేయు సథ్లమునకు విరోధముగా గరిజ్ంచుచునాన్డు, దార్క్షగానుగను 

తొర్కుక్వారివలె అరచుచు ఆయన భూలోక నివాసులకందరికి విరోధముగా ఆరభ్టించుచునాన్డు.  

యిరిమ్యా 25:31 => భూమయ్ంతమువరకు సందడి వినబడును, యెహోవా జనములతో 

వాయ్జెయ్మాడుచునాన్డు, శరీరులందరితో ఆయన వాయ్జెయ్మాడుచునాన్డు, ఆయన దుషు ట్లను 

ఖడగ్మునకు అపప్గించుచునాన్డు; ఇదే యెహోవా వాకుక్. 
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హబకూక్కు 2:8 => బహు జనముల ఆసిత్ని నీవు కొలల్పెటిట్యునాన్వు గనుక శేషించిన జనులు 

దేశములకును పటట్ణములకును వాటిలోని నివాసులకును నీవు చేసిన నరహతయ్ను బటిట్యు 

బలాతాక్రమును బటిట్యు నినున్ కొలల్పెటుట్దురు. 

హబకూక్కు 2:17 => లెబానోనునకు నీవు చేసిన బలాతాక్రము నీమీదికే వచుచ్ను, పశువులను 

బెదరించిన బెదరు నీమీదనే పడును. దేశములకును పటట్ణములకును వాటిలోని నివాసులకును నీవు 

చేసిన నరహతయ్ను బటిట్యు జరిగిన బలాతాక్రమును బటిట్యు ఇది సంభవించును.  

పర్కటన 16:6 => దీనికి వారు పాతుర్లే. నీవు ఈలాగు తీరుప్ తీరిచ్తివి గనుక నీవు 

నాయ్యవంతుడవని జలముల దేవదూత చెపప్గా వింటిని. 

యాకోబు 1:26 => ఎవడైనను నోటికి కళె ల్ము పెటుట్కొనక తన హృదయమును మోసపరచుకొనుచు 

భకిత్ గలవాడనని అనుకొనినయెడల వాని భకిత్ వయ్రథ్మే. 

వచనము 6 

యథారథ్వరత్నునికి నీతియే రక్షకము భకిత్హీనత పాపులను చెరిపివేయును. 

సామెతలు 10:19 => విసాత్రమైన మాటలలో దోషముండక మానదు తన పెదవులను 

మూసికొనువాడు బుదిధ్మంతుడు. 

సామెతలు 12:13 => పెదవులవలని దోషము అపాయకరమైన ఉరి నీతిమంతుడు ఆపదను 

తపిప్ంచుకొనును. 

సామెతలు 21:23 => నోటిని నాలుకను భదర్ము చేసికొనువాడు శర్మలనుండి తన పార్ణమును 

కాపాడుకొనును. 

కీరత్నలు 39:1 => నా నాలుకతో పాపము చేయకుండునటుల్ నా మారగ్ములను జాగర్తత్గా 

చూచుకొందును భకిత్హీనులు నా యెదుట నునన్పుప్డు నా నోటికి చికక్ము ఉంచుకొందు ననుకొంటిని.  

మతత్యి 12:36 => నేను మీతో చెపుప్నదేమనగా మనుషుయ్లు పలుకు వయ్రథ్మైన పర్తి 

మాటనుగూరిచ్యు విమరశ్దినమున లెకక్ చెపప్వలసియుండును. 
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మతత్యి 12:37 => నీ మాటలనుబటిట్ నీతిమంతుడవని తీరుప్నొందుదువు, నీ మాటలనుబటిట్యే 

అపరాధివని తీరుప్నొందుదువు. 

యాకోబు 1:26 => ఎవడైనను నోటికి కళె ల్ము పెటుట్కొనక తన హృదయమును మోసపరచుకొనుచు 

భకిత్ గలవాడనని అనుకొనినయెడల వాని భకిత్ వయ్రథ్మే. 

యాకోబు 3:2 => అనేక విషయములలో మన మందరము తపిప్పోవుచునాన్ము. ఎవడైనను 

మాటయందు తపప్ నియెడల అటిట్వాడు లోపము లేనివాడై , తన స రవ్ శ రీ రమును 

సావ్ధీనమందుంచుకొన (కళె ల్ము పెటుట్కుని) శకిత్గలవాడగును 

యాకోబు 3:3 => గుఱఱ్ములు మనకు లోబడుటకై నోటికి కళె ల్ము పెటిట్, వాటి శరీరమంతయు 

తిర్పుప్దుము గదా 

యాకోబు 3:4 => ఓడలను కూడ చూడుడి; అవి ఎంతో గొపప్వై పెనుగాలికి కొటుట్కొని పోబడినను, 

ఓడ నడుపువాని ఉదేద్శము చొపుప్న మికిక్లి చినన్దగు చుకాక్నిచేత తిర్పప్బడును. 

యాకోబు 3:5 => ఆలాగుననే నాలుక కూడ చినన్ అవయవమైనను బహుగా అదిరిపడును. ఎంత 

కొంచెము నిపుప్ ఎంత విసాత్రమైన అడవిని తగులబెటుట్ను!  

యాకోబు 3:6 => నాలుక అగిన్యే, నాలుక మన అవయవములలో ఉంచబడిన పాప పర్పంచమై 

సరవ్శరీరమునకు మాలినయ్ము కలుగజేయుచు, పర్కృతి చకర్మునకు చిచుచ్పెటుట్ను; అది నరకముచేత 

చిచుచ్ పెటట్బడును. 

యాకోబు 3:7 => మృగపకిష్ సరప్ జలచరములలో పర్తి జాతియు నరజాతిచేత సాధు కాజాలును, 

సాధు ఆయెను గాని 

యాకోబు 3:8 => యే నరుడును నాలుకను సాధు చేయనేరడు, అది మరణకరమైన విషముతో 

నిండినది, అది నిరరగ్ళమైన దుషట్తవ్మే.  

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

మనుషుయ్లను శపింతుము. 

యాకోబు 3:10 => ఒకక్నోటనుండియే ఆశీరవ్చనమును శాపవచనమును బయలువెళుల్ను; నా 

సహోదరులారా, యీలాగుండకూడదు. 

Page  of 935 2507



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   !"త$

యాకోబు 3:11 => నీటిబుగగ్లో ఒకక్ జెలనుండియే తియయ్ని నీరును చేదు నీరును ఊరునా? 

యాకోబు 3:12 => నా సహోదరులారా, అంజూరపుచెటుట్న ఒలీవ పండల్యినను దార్క్షతీగెను 

అంజూరపు పండల్యినను కాయునా? అటువలెనే ఉపుప్నీళల్లో నుండి తియయ్ని నీళుల్ను ఊరవు. 

నాయ్యాధిపతులు 16:11 => అతడు పేనిన తరువాత పనికిపెటట్ని కొర్తత్తాళల్తో ననున్ బాగుగా 

బంధించినయెడల నేను బలహీనుడనై సామానయ్ మనుషుయ్లలో ఒకనివలె అవుదునని ఆమెతో చెపెప్ను 

కీరత్నలు 17:3 => రాతిర్వేళ నీవు ననున్ దరిశ్ంచి నా హృదయమును పరిశీలించితివి ననున్ 

పరిశోధించితివి, నీకు ఏ దురాలోచనయు కానరాలేదు నోటిమాటచేత నేను అతికర్మింపను 

సామెతలు 4:23 => నీ హృదయములోనుండి జీవధారలు బయలుదేరును కాబటిట్ అనిన్టికంటె 

ముఖయ్ముగా నీ హృదయమును భదర్ముగా కాపాడుకొనుము 

సామెతలు 10:8 => జాఞ్నచితుత్డు ఉపదేశము నంగీకరించును పనికిమాలిన వదరుబోతు నశించును. 

సామెతలు 10:14 => జాఞ్నులు జాఞ్నము సమకూరుచ్కొందురు మూఢుల నోరు అపుప్డే నాశనము 

చేయును. 

సామెతలు 18:7 => బుదిధ్హీనుని నోరు వానికి నాశనము తెచుచ్ను వాని పెదవులు వాని 

పార్ణమునకు ఉరి తెచుచ్ను. 

సామెతలు 22:5 => ముండుల్ను ఉరులును మూరు ఖ్ల మారగ్ములో ఉనన్వి తనున్ కాపాడుకొనువాడు 

వాటికి దూరముగా ఉండును. 

యాకోబు 1:19 => నా పిర్య సహోదరులారా, మీరీసంగతి ఎరుగుదురు గనుక పర్తి మనుషుయ్డు 

వినుటకు వేగిరపడువాడును, మాటలాడుటకు నిదానించువాడును, కోపించుటకు నిదా నించువాడునై 

యుండవలెను. 

వచనము 7 

ధనవంతులమని చెపుప్కొనుచు లేమిడి గలవారు కలరు దరిదుర్లమని చెపుప్కొనుచు బహు ధనము 

గలవారు కలరు. 

సామెతలు 10:4 => బదధ్కముగా పనిచేయువాడు దరిదుర్డగును శర్దధ్గలవాడు ఐశవ్రయ్వంతుడగును. 
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సామెతలు 12:11 => తన భూమిని సేదయ్పరచుకొనువానికి ఆహారము సమృదిధ్గా కలుగును 

వయ్రథ్మైనవాటిని అనుసరించువాడు బుదిధ్లేనివాడు. 

సామెతలు 12:24 => శర్దధ్గా పని చేయువారు ఏలుబడి చేయుదురు సోమరులు వెటిట్పనులు 

చేయవలసి వచుచ్ను. 

సామెతలు 26:13 => సోమరి దారిలో సింహమునన్దనును వీధిలో సింహమునన్దనును. 

సంఖాయ్కాండము 23:10 => యాకోబు రేణువులను ఎవరు లెకిక్ంచెదరు? ఇశార్యేలు 

నాలగ్వపాలును ఎవరు లెకక్పెటట్గలరు? నీతిమంతుల మరణమువంటి మరణము నాకు లభించును 

గాక. నా అంతయ్దశ వారి అంతమువంటిదగును గాక అనెను. 

సామెతలు 2:2 => జాఞ్నమునకు నీ చెవియొగిగ్ హృదయపూరవ్కముగా వివేచన నభయ్సించినయెడల 

సామెతలు 2:3 => తెలివికై మొఱఱ్పెటిట్నయెడల వివేచనకై మనవిచేసినయెడల 

సామెతలు 2:4 => వెండిని వెదకినటుల్ దాని వెదకినయెడల దాచబడిన ధనమును వెదకినటుల్ దాని 

వెదకినయెడల 

సామెతలు 2:5 => యెహోవాయందు భయభకుత్లు కలిగియుండుట యెటిట్దో నీవు గర్హించెదవు 

దేవుని గూరిచ్న విజాఞ్నము నీకు లభించును. 

సామెతలు 2:6 => యెహోవాయే జాఞ్నమిచుచ్వాడు తెలివియు వివేచనయు ఆయన నోటనుండి 

వచుచ్ను. 

సామెతలు 2:7 => ఆయన యథారథ్వంతులను వరిధ్లల్జేయును యుకత్మారగ్ము తపప్క 

నడుచుకొనువారికి ఆయన కేడెముగా నునాన్డు. 

సామెతలు 2:8 => నాయ్యము తపిప్పోకుండ ఆయన కనిపెటుట్ను తన భకుత్ల పర్వరత్నను ఆయన 

కాచును. 

సామెతలు 2:9 => అపుప్డు నీతి నాయ్యములను యథారథ్తను పర్తి సనామ్రగ్మును నీవు 

తెలిసికొందువు. 

సామెతలు 8:34 => అనుదినము నా గడపయొదద్ కనిపెటుట్కొని నా దావ్రబంధములయొదద్ కాచుకొని 

నా ఉపదేశము వినువారు ధనుయ్లు. 
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యోహాను 6:27 => క్షయమైన ఆహారము కొరకు కషట్పడకుడి గాని నితయ్జీవము కలుగజేయు 

అక్షయమైన ఆహారము కొరకే కషట్పడుడి; మనుషయ్కుమారుడు దానిని మీకిచుచ్ను, ఇందుకై తండిర్యైన 

దేవుడు ఆయనకు ముదర్వేసియునాన్డని చెపెప్ను. 

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

సవ్తంతిర్ంచుకొను వారిని పోలి నడుచుకొనునటుల్గా మీలో పర్తివాడును  

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

సదుగ్ణమును, సదుగ్ణమునందు జాఞ్నమును, 

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

సహనమునందు భకిత్ని, 

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

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

అనుభవజాఞ్నవిషయములో మిముమ్ను సోమరులైనను నిషఫ్లులైనను కాకుండ చేయును. 

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

మరచిపోయి, గుర్డిడ్వాడును దూరదృషిట్ లేనివాడు నగును. 

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

చేసికొనుటకు మరి జాగర్తత్ పడుడి. మీరిటిట్ కిర్యలు చేయువారైతే ఎపుప్డును తొటిర్లల్రు.  

2 పేతురు 1:11 => ఆలాగున మన పర్భువును రక్షకుడునైన యేసుకీర్సుత్ యొకక్ నితయ్రాజయ్ములో 

పర్వేశము మీకు సమృదిధ్గా అనుగర్హింపబడును. 

సామెతలు 11:25 => ఔదారయ్ము గలవారు పుషిట్ నొందుదురు. నీళుల్ పోయువారికి నీళుల్ 

పోయబడును 

సామెతలు 28:25 => పేరాస గలవాడు కలహమును రేపును యెహోవాయందు నమమ్కముంచువాడు 

వరిధ్లుల్ను. 

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

చెడుతనమును లేదనియు పర్సిదిధ్ చేయుటకై 
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యెషయా 58:11 => యెహోవా నినున్ నితయ్ము నడిపించును కాష్మకాలమున ఆయన నినున్ 

తృపిత్పరచి నీ యెముకలను బలపరచును నీవు నీరుకటిట్న తోటవలెను ఎపుప్డును ఉబుకుచుండు నీటి 

ఊటవలెను ఉండెదవు.  

ఆదికాండము 26:32 => ఆ దినమందే ఇసాస్కు దాసులు వచిచ్ తాము తర్వివ్న బావినిగూరిచ్ అతనికి 

తెలియచేసి మాకు నీళుల్ కనబడినవని చెపిప్రి గనుక 

యెహోషువ 7:3 => హాయి పురమును వేగుచూచి యెహోషువ యొదద్కు తిరిగి వచిచ్ జనులందరిని 

వెళల్నీయకుము, రెండు మూడు వేలమంది వెళి ల్ హాయిని పటుట్కొనవచుచ్ను, జనులందరు పర్యాసపడి 

అకక్డికి వెళల్నేల? హాయి వారు కొదిద్గానునాన్రు గదా అనిరి. 

యెహోషువ 18:3 => కావున యెహోషువ ఇశార్యేలీయులతో ఇటల్నెను మీ పితరుల దేవుడైన 

యెహోవా మీకిచిచ్న దేశమును సావ్ధీనపరచుకొన వెళల్కుండ మీరెనాన్ళుల్ తడవుచేసెదరు? 

రూతు 2:7 => ఆమె నేను కోయువారి వెనుకకు పనల మధయ్ను ఏరుకొని కూరుచ్కొనుటకు దయచేసి 

నాకు సెలవిమమ్ని అడిగెను. ఆమె వచిచ్ ఉదయము మొదలుకొని యిదివరకు ఏరుకొను చుండెను, 

కొంతసేపు మాతర్ము ఆమె యింట కూరుచ్ండెనని వాడు చెపెప్ను. 

సామెతలు 6:6 => సోమరీ, చీమల యొదద్కు వెళుల్ము వాటి నడతలు కనిపెటిట్ జాఞ్నము 

తెచుచ్కొనుము. 

సామెతలు 6:11 => అందుచేత దోపిడిగాడు వచుచ్నటుల్ దారిదర్య్ము నీయొదద్కు వచుచ్ను. 

ఆయుధధారుడు వచుచ్నటుల్ లేమి నీయొదద్కు వచుచ్ను. 

సామెతలు 12:27 => సోమరి వేటాడినను పటుట్కొనడు చురుకుగా నుండుట గొపప్ భాగయ్ము. 

సామెతలు 20:13 => లేమికి భయపడి నిదర్యందు ఆసకిత్ విడువుము నీవు మేలొక్ని 

యుండినయెడల ఆహారము తిని తృపిత్ పొందుదువు. 

సామెతలు 21:5 => శర్దధ్గలవారి యోచనలు లాభకరములు తాలిమి లేక పనిచేయువానికి నషట్మే 

పార్పిత్ంచును 

సామెతలు 21:25 => సోమరివాని చేతులు పనిచేయనొలల్వు వాని యిచఛ్ వాని చంపును. 
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సామెతలు 24:34 => వీటివలన నీకు దరిదర్త పరుగెతిత్ వచుచ్ను ఆయుధసుథ్డు వచిచ్నటుల్ లేమి 

నీమీదికి వచుచ్ను. 

పర్సంగి 4:5 => బుదిధ్హీనుడు చేతులు ముడుచుకొని తన మాంసము భకిష్ంచును. 

పరమగీతము 5:3 => నేను వసత్రము తీసివేసితిని నేను మరల దాని ధరింపనేల? నా పాదములు 

కడుగుకొంటిని నేను మరల వాటిని మురికి చేయనేల?  

లూకా 16:3 => ఆ గృహనిరావ్హకుడు తనలోతాను నా యజమానుడు ఈ గృహనిరావ్హకతవ్పు 

పనిలోనుండి ననున్ తీసివేయును గనుక నేను ఏమిచేతును? తర్వవ్లేను, భిక్షమెతత్ సిగుగ్పడుచునాన్ను.  

రోమీయులకు 12:11 => ఆసకిత్ విషయములో మాందుయ్లు కాక, ఆతమ్యందు తీవర్తగలవారై 

పర్భువును సేవించుడి. 

ఫిలిపీప్యులకు 2:12 => కాగా నా పిర్యులారా, మీరెలల్పుప్డును విధేయులైయునన్ పర్కారము, 

నాయెదుట ఉనన్పుప్డు మాతర్మే గాక మరి యెకుక్వగా నేను మీతో లేని యీ కాలమందును, 

భయముతోను వణకుతోను మీ సొంతరక్షణను కొనసాగించుకొనుడి. 

2 దెసస్లోనీకయులకు 3:10 => మరియు మేము మీయొదద్ ఉనన్పుప్డు--ఎవడైనను పనిచేయ 

నొలల్నియెడల వాడు భోజనము చేయకూడదని మీకు ఆజాఞ్పించితివిు గదా. 

హెబీర్యులకు 6:12 => మీ నిరీక్షణ పరిపూరణ్మగు నిమితత్ము మీరిదివరకు కనుపరచిన ఆసకిత్ని 

తుదమటుట్కు కనుపరచవలెనని అపేకిష్ంచుచునాన్ము. 

వచనము 8 

ఒకని పార్ణమునకు వాని ఐశవ్రయ్ము పార్యశిచ్తత్ము చేయును దరిదుర్డు బెదరింపు మాటలు వినడు. 

సామెతలు 6:17 => అవేవనగా, అహంకార దృషిట్యు కలల్లాడు నాలుకయు నిరపరాధులను చంపు 

చేతులును 

సామెతలు 30:8 => వయ్రథ్మైనవాటిని ఆబదధ్ములను నాకు దూరముగా నుంచుము పేదరికమునైనను 

ఐశవ్రయ్మునైనను నాకు దయచేయకుము తగినంత ఆహారము నాకు అనుగర్హింపుము. 
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కీరత్నలు 119:163 => అబదధ్ము నాకసహయ్ము అది నాకు హేయము నీ ధరమ్శాసత్రము నాకు 

పీర్తికరము. 

ఎఫెసీయులకు 4:25 => మనము ఒకరికొకరము అవయవములై యునాన్ము గనుక మీరు 

అబదధ్మాడుట మాని పర్తివాడును తన పొరుగువానితో సతయ్మే మాటలాడవలెను. 

కొలొసస్యులకు 3:9 => ఒకనితో ఒకడు అబదధ్మాడకుడి; ఏలయనగా పార్చీన సవ్భావమును దాని 

కిర్యలతో కూడ  

యెహెజేక్లు 6:9 => మరియు ననున్ విసరిజ్ంచినవారి విశావ్స ఘాతకమైన వయ్భిచార మనసుస్ను, 

విగర్హముల ననుసరించిన వయ్భిచార దృషిట్ని నేను మారిచ్ నాతటుట్ తిరుగజేయగా, చెరపటట్బడినవారై 

శే షిం చి న వా రు అ నయ్ జ ను ల మ ధయ్  న నున్  జాఞ్ ప క ము చే సి కొ ని , తా మ ను స రిం చి న 

హేయకృతయ్ములనిన్టినిబటిట్ తాము చేసిన దుషిర్క్యలను కనుగొని తముమ్ను తామే 

అసహియ్ంచుకొనుచు 

యెహెజేక్లు 20:43 => అచచ్ట చేరి మీ పర్వరత్నను, మిముమ్ను మీరు అపవితర్పరచుకొనిన మీ 

కిర్యలనిన్టిని మనసుస్నకు తెచుచ్కొని, మీరు చేసిన దుష కిర్యలనుబటిట్ మిముమ్ను మీరే 

అసహియ్ంచుకొందురు. 

యెహెజేక్లు 36:31 => అపుప్డు మీరు మీ దుష  పర్వరత్నను మీరు చేసిన దుష కిర్యలను మనసుస్నకు 

తెచుచ్కొని, మీ దోషములనుబటిట్యు హేయకిర్యలనుబటిట్యు మిముమ్ను మీరు అసహియ్ంచుకొందురు. 

జెకరాయ్ 11:8 => ఒక నెలలోగా కాపరులలో ముగుగ్రిని సంహరించితిని; ఏలయనగా నేను వారి 

విషయమై సహనము లేనివాడను కాగా వారు నా విషయమై ఆయాసపడిరి. 

సామెతలు 3 : 3 5 = > జాఞ్నులు ఘనతను సవ్ తంతిర్ంచుకొందురు . బుదిధ్హీనులు 

అవమానభరితులగుదురు. 

దానియేలు 12:2 => మరియు సమాధులలో నిదిర్ంచు అనేకులు మేలుకొనెదరు; కొందరు 

నితయ్జీవము అనుభవించుటకును, కొందరు నిందపాలగుటకును నితయ్ముగా హేయులగుటకును 

మేలుకొందురు. 
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పర్కటన 21:8 => పిరికివారును, అవిశావ్సులును, అసహుయ్లును, నరహంతకులును, 

వయ్భిచారులును, మాంతిర్కులును, విగర్హారాధకులును, అబదిధ్కులందరును అగిన్ గంధకములతో 

మండు గుండములో పాలుపొందుదురు; ఇది రెండవ మరణము. 

నాయ్యాధిపతులు 16:11 => అతడు పేనిన తరువాత పనికిపెటట్ని కొర్తత్తాళల్తో ననున్ బాగుగా 

బంధించినయెడల నేను బలహీనుడనై సామానయ్ మనుషుయ్లలో ఒకనివలె అవుదునని ఆమెతో చెపెప్ను 

కీరత్నలు 62:4 => అతని ఔనన్తయ్మునుండి అతని పడదోర్యుటకే వారు ఆలోచించుదురు 

అబదధ్మాడుట వారికి సంతోషము వారు తమ నోటితో శుభవచనములు పలుకుచు అంతరంగములో 

దూషించుదురు. (సెలా.)  

సామెతలు 14:5 => నమమ్కమైన సాకిష్ అబదధ్మాడడు కూటసాకిష్కి అబదధ్ములు పిర్యములు. 

రోమీయులకు 7:15 => ఏలయనగా నేను చేయునది నేనెరుగను; నేను చేయ నిచఛ్యించునది 

చేయక దేవ్షించునదియే చేయుచునాన్ను. 

వచనము 9 

నీతిమంతుల వెలుగు తేజరిలుల్ను భకిత్హీనుల దీపము ఆరిపోవును. 

సామెతలు 11:3 => యథారథ్వంతుల యథారథ్త వారికి తోర్వ చూపించును దోర్హుల 

మూరఖ్సవ్భావము వారిని పాడుచేయును. 

సామెతలు 11:5 => యథారథ్వంతుల నీతి వారి మారగ్మును సరాళము చేయును భకిత్హీనుడు తన 

భకిత్హీనత చేతనే పడిపోవును. 

సామెతలు 11:6 => యథారథ్వంతుల నీతి వారిని విమోచించును విశావ్సఘాతకులు తమ దురాశ 

వలననే పటట్బడుదురు.  

కీరత్నలు 15:2 => యథారథ్మైన పర్వరత్న గలిగి నీతిననుసరించుచు హృదయపూరవ్కముగా నిజము 

పలుకువాడే. 

కీరత్నలు 25:21 => నీకొరకు నేను కనిపెటుట్చునాన్ను యథారథ్తయు నిరోద్షతవ్మును ననున్ 

సంరకిష్ంచును గాక. 
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కీరత్నలు 26:1 => యెహోవా, నేను యథారథ్వంతుడనై పర్వరిత్ంచుచునాన్ను నాకు తీరుప్ తీరుచ్ము 

ఏమియు సందేహపడకుండ యెహోవాయందు నేను నమిమ్క యుంచియునాన్ను.  

సామెతలు 5:22 => దుషు ట్ని దోషములు వానిని చికుక్లబెటుట్ను వాడు తన పాపపాశములవలన 

బంధింపబడును. 

సామెతలు 21:12 => నీతిమంతుడైన వాడు భకిత్హీనుని యిలుల్ ఏమైనది కనిపెటుట్ను భకిత్హీనులను 

ఆయన నాశనములో కూలుచ్ను. 

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

చేయుచునన్వి గనుక వాటి సహాయము నాకును కలుగునటుల్ నేను వాటికి బలులు అరిప్ంచెదననుకొని, 

తనున్ ఓడించిన దమసుక్వారి దేవతలకు బలులు అరిప్ంచెను; అయితే అవి అతనికిని 

ఇశార్యేలువారికిని నషట్మునకే హేతువులాయెను. 

కీరత్నలు 140:11 => కొండెములాడువారు భూమిమీద సిథ్రపడకుందురుగాక ఆపతుత్ బలాతాక్రులను 

తరిమి వారిని పడదోర్యును గాక. 

1 రాజులు 1:52 => సొలొమోను ఈలాగు సెలవిచెచ్ను అతడు తనున్ యోగుయ్నిగా 

అగుపరచుకొనినయెడల అతని తల వెండుర్కలలో ఒకటైనను కిర్ందపడదు గాని అతనియందు 

దౌషట్య్ము కనబడినయెడల అతనికి మరణశిక్ష వచుచ్నని సెలవిచిచ్ 

1 రాజులు 13:34 => యరొబాము సంతతివారిని నిరూమ్లము చేసి భూమిమీద ఉండకుండ 

నశింపజేయునటుల్గా ఇది వారికి పాపకారణమాయెను. 

యోబు 2:3 => అందుకు యెహోవా నీవు నా సేవకుడైన యోబు సంగతి ఆలోచించితివా? అతడు 

యథారథ్వరత్నుడును నాయ్యవంతుడునై దేవునియందు భయభకుత్లు కలిగి చెడుతనము 

విసరిజ్ంచినవాడు, భూమిమీద అతనివంటి వాడెవడును లేడు. నిషాక్రణముగా అతనిని 

పాడుచేయుటకు నీవు ననున్ పేర్రేపించినను అతడు ఇంకను తన యథారథ్తను వదలక నిలకడగా 

నునాన్డనగా 

వచనము 10 
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గరవ్మువలన జగడమే పుటుట్ను ఆలోచన వినువానికి జాఞ్నము కలుగును. 

సామెతలు 13:11 => మోసముచేత సంపాదించిన ధనము కీష్ణించిపోవును కషట్ము చేసి 

కూరుచ్కొనువాడు తన ఆసిత్ని వృదిధ్ చేసికొనును. 

సామెతలు 12:9 => ఆహారము లేకయునన్ను తనను తాను పొగడుకొను వానికంటె దాసుడుగల 

అలుప్డు గొపప్వాడు. 

లూకా 18:11 => పరిసయుయ్డు నిలువబడి దేవా, నేను చోరులును అనాయ్యసుథ్లును 

వయ్భిచారులునైన యితర మనుషుయ్లవలె నైనను, ఈ సుంకరివలె నైనను ఉండనందుకు నీకు 

కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచుచునాన్ను. 

లూకా 18:12 => వారమునకు రెండుమారులు ఉపవాసము చేయుచు నా సంపాదన అంతటిలో 

పదియవ వంతు చెలిల్ంచుచునాన్నని తనలోతాను పార్రిథ్ంచుచుండెను. 

లూకా 18:13 => అయితే సుంకరి దూరముగా నిలుచుండి, ఆకాశమువైపు కనున్లెతుత్టకైనను 

ధైరయ్ము చాలక రొముమ్ కొటుట్కొనుచు దేవా, పాపినైన ననున్ కరుణించుమని పలికెను. 

లూకా 18:14 => అతనికంటె ఇతడు నీతిమంతుడుగా తీరచ్బడి తన యింటికి వెళె ల్నని మీతో 

చెపుప్చునాన్ను. తనున్తాను హెచిచ్ంచుకొనువాడు తగిగ్ంపబడుననియు తనున్తాను తగిగ్ంచుకొనువాడు 

హెచిచ్ంపబడుననియు చెపెప్ను 

1 కొరిందీయులకు 4:8 => ఇదివరకే మీరేమియు కొదువలేక తృపుత్లైతిరి, ఇదివరకే 

ఐశవ్రయ్వంతులైతిరి, మముమ్ను విడిచిపెటిట్ మీరు రాజులైతిరి; అవును, మేమును మీతోకూడ 

రాజులమగునటుల్ మీరు రాజులగుట నాకు సంతోషమే గదా? 

2 పేతురు 2:19 => తామే భర్షట్తవ్మునకు దాసులైయుండియు, అటిట్వారికి సావ్తంతర్య్ము ఇతుత్మని 

చెపుప్దురు. ఒకడు దేనివలన జయింపబడునో దానికి దాసుడగును గదా 

పర్కటన 3:17 => నీవు దౌరాభ్గుయ్డవును దికుక్మాలిన వాడవును దరిదుర్డవును గుర్డిడ్వాడవును 

దిగంబరుడవునై యునాన్వని యెరుగక నేను ధనవంతుడను, ధనవృదిధ్ చేసియునాన్ను, నాకేమియు 

కొదువలేదని చెపుప్కొనుచునాన్వు. 
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పర్సంగి 11:1 => నీ ఆహారమును నీళల్మీద వేయుము,చాలా దినములైన తరువాత అది నీకు 

కనబడును. 

పర్సంగి 11:2 => ఏడుగురికిని ఎనమండుగురికిని భాగము పంచిపెటుట్ము, భూమిమీద ఏమి కీడు 

జరుగునో నీవెరుగవు. 

1 కొరిందీయులకు 4:10 => మేముకీర్సుత్ నిమితత్ము వెఱి ఱ్వారము, మీరు కీర్సుత్నందు బుదిధ్మంతులు; 

మేము బలహీనులము, మీరు బలవంతులు; మీరు ఘనులు, మేము ఘనహీనులము. 

1 కొరిందీయులకు 4:11 => ఈ గడియవరకు ఆకలి దపుప్లు గలవారము, దిగంబరులము; 

పిడిగుదుద్లు తినుచునాన్ము; నిలువరమైన నివాసము లేక యునాన్ము; 

2 కొరిందీయులకు 4:7 => అయినను ఆ బలాధికయ్ము మా మూలమైనది కాక దేవునిదై యుండునటుల్ 

మంటి ఘటములలో ఈ ఐశవ్రయ్ము మాకు కలదు. 

పర్కటన 2:9 => నీ శర్మను దరిదర్తను నేనెరుగుదును, అయినను నీవు ధనవంతుడవే; తాము 

యూదులమని చెపుప్కొనుచు, యూదులు కాక సాతాను సమాజపు వారివలన నీకు కలుగు దూషణ 

నేనెరుగుదును. నీవు పొందబోవు శర్మలకు భయపడకుము 

1 తిమోతి 6:4 => వాడేమియు ఎరుగక తరక్ములనుగూరిచ్యు వాగావ్దములనుగూరిచ్యు 

వయ్రథ్ముగా పర్యాసపడుచు గరావ్ంధుడగును. వీటిమూలముగా అసూయ కలహము దూషణలు 

దురనుమానములును, 

వచనము 11 

మోసముచేత సంపాదించిన ధనము కీష్ణించిపోవును కషట్ము చేసి కూరుచ్కొనువాడు తన ఆసిత్ని వృదిధ్ 

చేసికొనును. 

సామెతలు 6:35 => పార్యశిచ్తత్మేమైన నీవు చేసినను వాడు లక్షయ్పెటట్డు ఎంత గొపప్ 

బహుమానములు నీవిచిచ్నను వాడు ఒపుప్కొనడు. 

నిరగ్మకాండము 21:30 => వానికి పరికర్య ధనము నియమింపబడినయెడల వానికి 

నియమింపబడిన అనిన్టి పర్కారము తన పార్ణ విమోచన నిమితత్ము ధనము చెలిల్ంపవలెను. 

Page  of 945 2507



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   !"త$

యోబు 2:4 => అపవాది చరమ్ము కాపాడుకొనుటకై చరమ్మును, తన పార్ణమును కాపాడుకొనుటకై 

తనకు కలిగినది యావతుత్ను నరుడిచుచ్ను గదా. 

కీరత్నలు 49:6 => తమ ఆసిత్యే పార్పకమని నమిమ్ తమ ధనవిసాత్రతనుబటిట్ పొగడుకొనువారికి 

నేనేల భయపడవలెను?  

కీరత్నలు 49:7 => ఎవడును ఏ విధముచేతనైనను తన సహోదరుని విమోచింపలేడు 

కీరత్నలు 49:8 => వాడు కుళుల్ చూడక నితయ్ము బర్తుకునటుల్ వాని నిమితత్ము దేవుని సనిన్ధిని 

పార్యశిచ్తత్ము చేయగలవాడు ఎవడును లేడు 

కీరత్నలు 49:9 => వారి పార్ణవిమోచన ధనము బహు గొపప్ది అది ఎనన్టికిని తీరక 

అటుల్ండవలసినదే. 

కీరత్నలు 49:10 => జాఞ్నులు చనిపోదురను సంగతి అతనికి కనబడకుండ పోదు మూరు ఖ్లును 

పశుపార్యులును ఏకముగా నశింతురు. 

యిరిమ్యా 41:8 => అయితే వారిలో పదిమంది మనుషుయ్లు ఇషామ్యేలుతో పొలములలో దాచబడిన 

గోధుమలు యవలు తైలము తేనె మొదలైన దర్వయ్ములు మాకు కలవు, మముమ్ను చంపకుమని 

చెపుప్కొనగా అతడు వారి సహోదరులతో కూడ వారిని చంపక మానెను.  

మతత్యి 16:26 => ఒక మనుషుయ్డు లోకమంతయు సంపాదించుకొని తన పార్ణమును 

పోగొటుట్కొంటే అతనికేమి పర్యోజనము? ఒక మనుషుయ్డు తన పార్ణమునకు పర్తిగా నేమి 

యియయ్గలడు? 

1 పేతురు 1:18 => పితృపారంపరయ్మైన మీ వయ్రథ్పర్వరత్నను విడిచిపెటుట్నటుల్గా వెండి 

బంగారములవంటి క్షయ వసుత్వులచేత మీరు విమోచింపబడలేదు గాని 

1 పేతురు 1:19 => అమూలయ్మైన రకత్ముచేత, అనగా నిరోద్షమును నిషక్ళంకమునగు 

గొఱఱ్పిలల్వంటి కీర్సుత్ రకత్ముచేత, విమోచింపబడితిరని మీరెరుగుదురు గదా 

2 రాజులు 24:14 => అదియుగాక అతడు దేశపు జనులలో అతి బీదలైనవారు తపప్ మరి ఎవరును 

లేకుండ యెరూషలేము పటట్ణమంతటిలోనునన్ అధిపతులను పరాకర్మశాలులను పదివేలమందిని, 

వీరు గాక కంసాలివారిని కమమ్రివారిని చెరతీసికొనిపోయెను. 

Page  of 946 2507



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   !"త$

2 రాజులు 25:12 => వయ్వసాయదారులును దార్క్షతోట వారును ఉండవలెనని దేశపు బీదజనములో 

కొందరిని ఉండనిచెచ్ను. 

యిరిమ్యా 39:10 => అయితే రాజదేహసంరక్షకుల కధిపతియైన నెబూజరదాను లేమిగల 

దరిదుర్లను యూదా దేశములో నుండనిచిచ్, వారికి దార్క్షతోటలను పొలములను నియమించెను.  

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

నుండనితుత్ను. 

1 రాజులు 20:39 => రాజు వచుచ్ట చూచి బిగగ్రగా రాజుతో ఈలాగు మనవి చేసికొనెను నీ 

దాసుడనైన నేను యుదధ్ములోనికి పోయియుండగా ఇదిగో ఒకడు ఇటు తిరిగి ఒక మనుషుయ్ని 

నాయొదద్కు తోడుకొని వచిచ్ యీ మనుషుయ్ని కనిపెటుట్ము; ఏ విధముగానైనను వాడు తపిప్ంచుకొని 

పోయినయెడల వాని పార్ణమునకు మారుగా నీ పార్ణము పోవును; లేదా నీవు రెండు మణుగుల 

వెండిని ఇయయ్వలెననెను. 

సామెతలు 3 : 3 5 = > జాఞ్నులు ఘనతను సవ్ తంతిర్ంచుకొందురు . బుదిధ్హీనులు 

అవమానభరితులగుదురు. 

లూకా 12:23 => ఆహారముకంటె పార్ణమును వసత్రముకంటె దేహమును గొపప్వి కావా? 

ఫిలిపీప్యులకు 3:7 => అయినను ఏవేవి నాకు లాభకరములై యుండెనో వాటిని కీర్సుత్ నిమితత్ము 

నషట్ముగా ఎంచుకొంటిని. 

వచనము 12 

కోరిక సఫలము కాకుండుటచేత హృదయము నొచుచ్ను సిదిధ్ంచిన మనోవాంఛ జీవవృక్షము. 

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

అంతకంతకు తేజరిలుల్ను, 

1 రాజులు 11:36 => నా నామమును అకక్డ ఉంచుటకు నేను కోరుకొనిన పటట్ణమైన 

యెరూషలేములో నా యెదుట ఒక దీపము నా సేవకుడైన దావీదునకు ఎలల్పుప్డు నుండునటుల్ అతని 

కుమారునికి ఒక గోతర్ము ఇచెచ్దను. 
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కీరత్నలు 97:11 => నీతిమంతులకొరకు వెలుగును యథారథ్హృదయులకొరకు ఆనందమును 

వితత్బడియునన్వి. 

కీరత్నలు 112:4 => యథారథ్వంతులకు చీకటిలో వెలుగుపుటుట్ను వారు కటాక్షమును వాతస్లయ్తయు 

నీతియు గలవారు. 

సామెతలు 20:20 => తన తండిర్నైనను తలిల్నైనను దూషించువాని దీపము కారుచీకటిలో 

ఆరిపోవును. 

సామెతలు 24:20 => దురజ్నునికి ముందుగతి లేదు భకిత్హీనుల దీపము ఆరిపోవును 

యోబు 18:5 => భకిత్హీనుల దీపము ఆరిప్వేయబడును వారి అగిన్ జావ్లలు పర్కాశింపకపోవును. 

యోబు 18:6 => వారి గుడారములో వెలుగు అంధకారమగును వారియొదద్నునన్ దీపము 

ఆరిపోవును 

యోబు 21:17 => భకిత్శూనుయ్ల దీపము ఆరిప్వేయబడుట అరుదు గదా.వారిమీదికి ఆపద వచుచ్ట 

బహు అరుదు గదా. 

యెషయా 50:10 => మీలో యెహోవాకు భయపడి ఆయన సేవకునిమాట వినువాడెవడు? 

వెలుగులేకయే చీకటిలో నడచువాడు యెహోవా నామమును ఆశర్యించి తన దేవుని నముమ్కొనవలెను. 

యెషయా 50:11 => ఇదిగో అగిన్ రాజబెటిట్ అగిన్కొరవులను మీచుటుట్ పెటుట్కొనువారలారా, మీ 

అగిన్జావ్లలో నడువుడి రాజబెటిట్న అగిన్ కొరవులలో నడువుడి నాచేతివలన ఇది మీకు కలుగుచునన్ది 

మీరు వేదనగలవారై పండుకొనెదరు.  

మతత్యి 22:13 => అంతట రాజు వీని కాళుల్ చేతులు కటిట్ వెలుపటి చీకటిలోనికి తోర్సివేయుడి; 

అకక్డ ఏడుప్ను పండుల్ కొరుకుటయు ఉండునని పరిచారకులతో చెపెప్ను. 

మతత్యి 25:8 => బుదిధ్లేని ఆ కనయ్కలు మా దివిటీలు ఆరిపోవుచునన్వి గనుక మీ నూనెలో 

కొంచెము మాకియుయ్డని బుదిధ్గలవారినడిగిరి. 

సంఖాయ్కాండము 27:4 => అతనికి కుమారులు కలుగలేదు ; అతనికి కుమారులు 

లేనంతమాతర్ముచేత మా తండిర్పేరు అతని వంశములోనుండి మాసిపోనేల? మా తండిర్ 

సహోదరులతో పాటు సావ్సథ్య్మును మాకు దయచేయుమనిరి. 
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యోబు 12:5 => దురద్శ నొందినవానిని తిరసక్రించుట కేష్మము గలవారు యుకత్మనుకొందురు. 

కాలుజారువారికొరకు తిరసాక్రము కనిపెటుట్చునన్ది. 

యోబు 29:3 => అపుప్డు ఆయన దీపము నా తలకుపైగా పర్కాశించెను ఆయన తేజమువలన నేను 

చీకటిలో తిరుగులాడుచుంటిని. 

కీరత్నలు 9:5 => నీవు అనయ్జనులను గదిద్ంచియునాన్వు, దుషు ట్లను నశింపజేసియునాన్వు వారి పేరు 

ఎనన్టికి నుండకుండ తుడుపుపెటిట్యునాన్వు. 

సామెతలు 15:30 => కనున్ల పర్కాశము చూచుట హృదయమునకు సంతోషకరము మంచి 

సమాచారము ఎముకలకు పుషిట్ ఇచుచ్ను. 

యెహెజేక్లు 32:7 => నేను నినున్ ఆరిప్వేసి ఆకాశమండలమును మరుగుచేసెదను, నక్షతర్ములను 

చీకటి కమమ్జేసెదను, సూరుయ్ని మబుబ్చేత కపెప్దను, చందుర్డు వెనెన్ల కాయకపోవును. 

వచనము 13 

ఆజఞ్ను తిరసక్రించువాడు అందువలన శిక్షనొందును ఆజఞ్విషయమై భయభకుత్లు గలవాడు లాభము 

పొందును. 

సామెతలు 21:24 => అహంకారియైన గరివ్షుఠ్నికి అపహాసకుడని పేరు అటిట్వాడు అమిత 

గరవ్ముతో పర్వరిత్ంచును. 

నాయ్యాధిపతులు 12:1 => ఎఫార్యిమీయులు కూడుకొని ఉతత్రదికుక్నకు పోయి నీవు 

అమోమ్నీయులతో యుదధ్ము చేయబోయినపుప్డు నీతో వచుచ్టకు మముమ్ నేల పిలువలేదు? నీవు 

కాపురమునన్ నీ యింటిని అగిన్తో కాలిచ్వేయుదుమని యెఫాత్తో చెపప్గా 

నాయ్యాధిపతులు 12:2 => యెఫాత్నాకును నా జనులకును అమోమ్నీయులతో గొపప్ కలహము 

కలిగినపుప్డు నేను మిముమ్ను పిలిచితిని గాని మీరు వారిచేతులలోనుండి ననున్ రకిష్ంపలేదు. మీరు 

ననున్ రకిష్ంపకపోవుట నేను చూచి 
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నాయ్యాధిపతులు 12:3 => నా పార్ణమును అరచేతిలో ఉంచుకొని అమోమ్నీయులతో యుదధ్ము 

చేయపోతిని. అపుప్డు యెహోవా వారిని నాచేతి కపప్గించెను గనుక నాతో పోటాల్డుటకు మీరేల నేడు 

వచిచ్తిరనెను. 

నాయ్యాధిపతులు 12 :4 => అపుప్డు యెఫాత్ గిలాదువారి నందరిని పోగుచేసికొని 

ఎఫార్యిమీయులతో యుదధ్ము చేయగా గిలాదువారు ఎఫార్యిమీయులను జయించిరి. ఏలయనగా 

వా రు ఎ ఫార్ యి మీ యు ల కు ను మ న షీష్ యు ల కు ను మ ధయ్ ను గి లా దు వా రై న మీ రు 

ఎఫార్యిమీయులయెదుట నిలువక పారిపోయినవారనిరి. 

నాయ్యాధిపతులు 12:5 => ఎఫార్యిమీయులతో యుదధ్ము చేయుటకై గిలాదువారు యొరాద్ను దాటు 

రేవులను పటుట్కొనగా పారిపోయిన ఎఫార్యిమీయులలో ఎవడో ననున్ దాటనియుయ్డని చెపిప్నపుప్డు 

గిలాదువారు నీవు ఎఫార్యిమీయుడవా అని అతని నడిగిరి. 

నాయ్యాధిపతులు 12:6 => అందుకతడు నేను కాను అనినయెడల వారు అతని చూచి షిబోబ్లెతను 

శబద్ము పలుకుమనిరి. అతడు అటుల్ పలుకనేరక సిబోబ్లెతని పలుకగా వారు అతని పటుట్కొని 

యొరాద్ను రేవులయొదద్ చంపిరి. ఆ కాలమున ఎఫార్యిమీయులలో నలువది రెండువేలమంది 

పడిపోయిరి. 

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

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

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

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

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

శికిష్ంచుదును. 

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

తెలిసికొని రాజుకీలాగు పర్తుయ్తత్రమిచిచ్రి దావీదులో మాకు భాగమేది? యెషష్యి కుమారునియందు 

మాకు సావ్సథ్య్ము లేదు; ఇశార్యేలువారలారా, మీ మీ గుడారములకు పోవుడి; దావీదు 
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సంతతివారలారా, మీ వారిని మీరే చూచుకొనుడి అని చెపిప్ ఇశార్యేలువారు తమ గుడారములకు 

వెళి ల్పోయిరి. 

2 రాజులు 14:10 => నీవు ఎదోమీయులను హతము చేసినందున నీ హృదయమందు నీవు 

అతిశయపడుచునాన్వు సరే; యిపుప్డు నీ నగరునందు నీవుండి నీకునన్ ఘనతనుబటిట్ నీవు 

అతిశయపడుము. నీవు మాతర్ము గాక నీతొకూడ యూదావారును కూలునటుల్గా నీవెందుకు 

అపాయములో దిగుదువని చెపిప్నను 

లూకా 22:24 => తమలో ఎవడు గొపప్వాడుగా ఎంచబడునో అను వివాదము వారిలో పుటట్గా 

1 తిమోతి 6:4 => వాడేమియు ఎరుగక తరక్ములనుగూరిచ్యు వాగావ్దములనుగూరిచ్యు 

వయ్రథ్ముగా పర్యాసపడుచు గరావ్ంధుడగును. వీటిమూలముగా అసూయ కలహము దూషణలు 

దురనుమానములును, 

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

ఉంచుకొనినవారైతే అతిశయపడవదుద్, సతయ్మునకు విరోధముగా అబదధ్మాడవదుద్. 

యాకోబు 3:15 => ఈ జాఞ్నము పైనుండి దిగివచుచ్నది కాక భూసంబంధమైనదియు పర్కృతి 

సంబంధమైనదియు దయయ్ముల జాఞ్నమువంటిదియునైయునన్ది. 

యాకోబు 3:16 => ఏలయనగా, మతస్రమును వివాదమును ఎకక్డ ఉండునో అకక్డ అలల్రియు 

పర్తి నీచకారయ్మును ఉండును. 

యాకోబు 4:1 => మీలో యుదధ్ములును పోరాటములును దేనినుండి కలుగుచునన్వి? మీ 

అవయవములలో పోరాడు మీ భోగేచఛ్లనుండియే గదా? 

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

లేఖనము చెపుప్నది వయ్రథ్మని అనుకొనుచునాన్రా? 

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

ఎదిరించి దీనులకు కృప అనుగర్హించును అని లేఖనము చెపుప్చునన్ది. 

3 యోహాను 1:9 => నేను సంఘమునకు ఒక సంగతి వార్సితిని. అయితే వారిలో పర్ధానతవ్ము 

కోరుచునన్ దియొతెర్ఫే మముమ్ను అంగీకరించుటలేదు. 
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3 యోహాను 1:10 => వాడు మముమ్నుగూరిచ్ చెడ డ్మాటలు వదరుచు, అది చాలనటుట్గా, 

సహోదరులను తానే చేరుచ్కొనక, వారిని చేరుచ్కొన మనసుస్ గలవారిని కూడ ఆటంకపరచుచు 

సంఘములోనుండి వారిని వెలివేయుచునాన్డు; అందుచేత నేను వచిచ్నపుప్డు వాడు చేయుచునన్ 

కిర్యలను జాఞ్పకము చేసికొందును. 

సామెతలు 12:15 => మూఢుని మారగ్ము వాని దృషిట్కి సరియైనది జాఞ్నము గలవాడు ఆలోచన 

నంగీకరించును. 

సామెతలు 12:16 => మూఢుడు కోపపడునది నిమిషములోనే బయలుపడును వివేకి నిందను 

వెలల్డిపరచక యూరకుండును. 

సామెతలు 17:14 => కలహారంభము నీటిగటుట్న పుటుట్ ఊట వివాదము అధికము కాకమునుపే 

దాని విడిచిపెటుట్ము. దుషు ట్లు నిరోద్షులని తీరుప్ తీరుచ్వాడు  

సామెతలు 19:20 => నీవు ముందుకు జాఞ్నివగుటకై ఆలోచన విని ఉపదేశము అంగీకరించుము. 

సామెతలు 20:18 => ఉదేద్శములు ఆలోచనచేత సిథ్రపరచబడును వివేకముగల నాయకుడవై 

యుదధ్ము చేయుము. 

సామెతలు 25:8 => ఆలోచన లేక వాయ్జెయ్మాడుటకు పోకుము నీ పొరుగువాడు నినున్ 

అవమానపరచిదాని అంతమున ఇక నీవేమి చేయుదువని నీతో అనునేమో. 

నాయ్యాధిపతులు 8:1 => అపుప్డు ఎఫార్యిమీయులు గిదోయ్నుతో నీవు మాయెడల చూపిన మరాయ్ద 

యెటిట్ది? మిదాయ్నీయులతో యుదధ్ము చేయుటకు నీవు పోయినపుప్డు మముమ్ నేల పిలువలేదని చెపిప్ 

అతనితో కఠినముగా కలహించిరి. 

నాయ్యాధిపతులు 8:2 => అందుకతడు మీరు చేసినదెకక్డ నేను చేసినదెకక్డ? అబీయెజెరు 

దార్క్షపండల్ కోతకంటె ఎఫార్యిమీయుల పరిగె మంచిదికాదా? దేవుడు మిదాయ్నీయుల అధిపతులైన 

ఓరేబును జెయేబును మీచేతికి అపప్గించెను; మీరు చేసినటుల్ నేను చేయగలనా? అనెను. 

నాయ్యాధిపతులు 8:3 => అతడు ఆ మాట అనన్పుప్డు అతనిమీది వారి కోపము తగెగ్ను. 

లూకా 14:28 => మీలో ఎవడైనను ఒక గోపురము కటిట్ంపగోరినయెడల దానిని కొనసాగించుటకు 

కావలసినది తనయొదద్ ఉనన్దో లేదో అని కూరుచ్ండి తగులుబడి మొదట లెకక్చూచుకొనడా? 
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లూకా 14:29 => చూచుకొననియెడల అతడు దాని పునాది వేసి, ఒకవేళ దానిని కొనసాగింపలేక 

పోయినందున 

లూకా 14:30 => చూచువారందరు ఈ మనుషుయ్డు కటట్ మొదలుపెటెట్ను గాని కొనసాగింపలేక 

పోయెనని అతని చూచి యెగతాళి చేయసాగుదురు. 

లూకా 14:31 => మరియు ఏ రాజైనను మరియొక రాజుతో యుదధ్ము చేయబోవునపుప్డు తనమీదికి 

ఇరువదివేల మందితో వచుచ్వానిని పదివేలమందితో ఎదిరింప శకిత్ తనకు కలదో లేదో అని కూరుచ్ండి 

మొదట ఆలోచింపడా? 

లూకా 14:32 => శకిత్ లేనియెడల అతడింకను దూరముగా ఉనన్పుప్డే రాయబారము పంపి 

సమాధానము చేసికొన చూచును గదా. 

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

పరిచరయ్లో తమలోని విధవరాండర్ను చినన్చూపు చూచిరని హెబీర్యులమీద గీర్కుభాష మాటాల్డు 

యూదులు సణుగసాగిరి. 

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

సమూహమును పిలిచి మేము దేవుని వాకయ్ము బోధించుట మాని, ఆహారము పంచిపెటుట్ట 

యుకత్ముకాదు. 

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

మంచిపేరు పొందిన యేడుగురు మనుషుయ్లను మీలో ఏరప్రచుకొనుడి. మేము వారిని ఈ పనికి 

నియమింతుము; 

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

యుందుమని చెపిప్రి. 

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

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

పరెమ్నాసు, యూదుల మతపర్విషు ట్డును అంతియొకయవాడును అగు నీకొలాసు అను వారిని 

ఏరప్రచుకొని 
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సంఖాయ్కాండము 12:2 => వారు మోషేచేత మాతర్మే యెహోవా పలికించెనా? ఆయన మాచేతను 

పలికింపలేదా? అని చెపుప్కొనగా 

సంఖాయ్కాండము 16:10 => ఆయన నినున్ను నీతో లేవీయులైన నీ గోతర్పువారినందరిని 

చేరుచ్కొనెను గదా. అయితే మీరు యాజకతవ్ము కూడ కోరుచునాన్రు. 

నాయ్యాధిపతులు 19:30 => అపుప్డు దాని చూచినవారందరు, ఇశార్యేలీయులు ఐగుపుత్దేశములో 

నుండి వచిచ్న దినము మొదలుకొని నేటివరకు ఈలాటిపని జరుగుటయైనను వినబడుటయైనను లేదు; 

మీరు ఇది మనసుస్కు తెచుచ్కొని దీనినిబటిట్ ఆలోచనచేసి దీనినిగూరిచ్ మాటలాడుడని ఒకరితో నొకరు 

చెపుప్కొనిరి. 

రూతు 4:3 => అతడు మోయాబు దేశమునుండి తిరిగి వచిచ్న నయోమి మన సహోదరుడైన 

ఎలీమెలెకునకు కలిగిన భూభాగమును అమిమ్వేయుచునన్ది గనుక నీవు చెవులార వినునటుల్ నేనొక 

సంగతి తెలియజేయవలెనని యునాన్ను. 

1 సమూయేలు 18:8 => ఆ మాటలు సౌలునకు ఇంపుగా నుండనందున అతడు బహు కోపము 

తెచుచ్కొని వారు దావీదునకు పదివేలకొలది అనియు, నాకు వేలకొలది అనియు సుత్తులు పాడిరే; 

రాజయ్ము తపప్ మరి ఏమి అతడు తీసికొనగలడు అనుకొనెను 

2 సమూయేలు 19:43 => అందుకు ఇశార్యేలు వారు రాజులో మాకు పది భాగములునన్వి; 

మీకంటె మేము దావీదునందు అధిక సావ్తంతర్య్ము గలవారము; రాజును తోడుకొని వచుచ్టను 

గురించి మీతో ముందుగా మాటలాడినవారము మేమే గదా మీరు మముమ్ను నిరల్క్షయ్ము చేసితిరేమి? 

అని యూదావారితో పలికిరి. యూదావారి మాటలు ఇశార్యేలు వారి మాటలకంటె కఠినముగా 

ఉండెను. 

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

చేయుదును, నా తండిర్ చబుకులతో మిముమ్ను శికిష్ంచెను గాని నేను కొరడాలతో మిముమ్ను 

శికిష్ంచుదును. 
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2 రాజులు 5:11 => అందుకు నయమాను కోపము తెచుచ్కొని తిరిగిపోయి యిటల్నెను అతడు 

నాయొదద్కు వచిచ్ నిలిచి,తన దేవుడైన యెహోవా నామమునుబటిట్ తన చెయియ్ రోగముగా ఉనన్ 

సథ్లముమీద ఆడించి కుషఠ్రోగమును మానుప్నని నేననుకొంటిని. 

2 రాజులు 14:8 => అంతట అమజాయ్ ఇశార్యేలురాజైన యెహూకు పుటిట్న యెహోయాహాజు 

కుమారుడైన యెహోయాషు నొదద్కు దూతలను పంపి మనము ఒకరినొకరము దరిశ్ంచునటుల్ ననున్ 

కలియరమమ్ని వరత్మానము చేయగా 

2 దినవృతాత్ంతములు 25:19 => నేను ఎదోమీయులను ఓడించితిని గదా యని 

నీవనుకొనుచునాన్వు; నీ హృదయము నీవు గరివ్ంచి పర్గలభ్ములాడునటుల్ చేయుచునన్ది; యింటియొదద్ 

నిలిచియుండుము; నీవు నా జోలికి వచిచ్ కీడు తెచుచ్కొనుట యెందుకు? నీవును నీతోకూడ 

యూదావారును అపజయమొందుట యెందుకు? 

సామెతలు 18:6 => బుదిధ్హీనుని పెదవులు కలహమునకు సిదధ్ముగా నునన్వి. దెబబ్లు కావలెనని 

వాడు కేకలువేయును.  

సామెతలు 28:25 => పేరాస గలవాడు కలహమును రేపును యెహోవాయందు నమమ్కముంచువాడు 

వరిధ్లుల్ను. 

పర్సంగి 7:8 => కారాయ్రంభముకంటె కారాయ్ంతము మేలు; అహంకారము గలవానికంటె శాంతము 

గలవాడు శేర్షుఠ్డు 

యిరిమ్యా 41:1 => ఏడవ మాసమున ఎలీషామా మనుమడును నెతనాయ్ కుమారుడును 

రాజవంశసుథ్డును రాజుయొకక్ పర్ధానులలో నొకడునగు ఇషామ్యేలనువాడును, అతనితో పదిమంది 

మనుషుయ్లును, మిసాప్లోనునన్ అహీకాము కుమారుడైన గెదలాయ్యొదద్కు వచిచ్ అకక్డ అతనితోకూడ 

మిసాప్లో భోజనము చేసిరి.  

మతత్యి 20:24 => తకిక్న పదిమంది శిషుయ్లు ఈ మాట విని ఆ యిదద్రు సహోదరులమీద 

కోపపడిరి 
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మారుక్ 9:35 => వారు ఊరకుండిరి. అపుప్డాయన కూరుచ్ండి పండెర్ండుమందిని పిలిచి ఎవడైనను 

మొదటివాడై యుండగోరినయెడల, వాడందరిలో కడపటివాడును అందరికి పరిచారకుడునై 

యుండవలెనని చెపిప్ 

మారుక్ 10:41 => తకిక్న పదిమంది శిషుయ్లు ఆ మాట విని, యాకోబు యోహానుల మీద 

కోపపడసాగిరి. 

రోమీయులకు 2:8 => అయితే భేదములు పుటిట్ంచి, సతయ్మునకు లోబడక దురీన్తికి లోబడువారి 

మీదికి దేవుని ఉగర్తయు రౌదర్మును వచుచ్ను. 

1 కొరిందీయులకు 1:11 => నా సహోదరులారా, మీలో కలహములు కలవని మిముమ్నుగూరిచ్ 

కో ల్యె యింటివారివలన నాకు తెలియవచెచ్ను. 

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

మతస్రపడదు; పేర్మ డంబముగా పర్వరిత్ంపదు; అది ఉపొప్ంగదు; 

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

మనసుస్ గలవారై యొకనినొకడు తనకంటె యోగుయ్డని యెంచుచు 

ఫిలిపీప్యులకు 2:14 => మీరు మూరఖ్మైన వకర్జనము మధయ్, నిరపరాధులును నిషక్ళంకులును 

అనిందుయ్లునైన దేవుని కుమారులగునటుల్, 

వచనము 14 

జాఞ్నుల ఉపదేశము జీవపు ఊట అది మరణపాశములలోనుండి విడిపించును. 

సామెతలు 10:2 => భకిత్హీనుల ధనము వారికి లాభకరము కాదు నీతి మరణమునుండి రకిష్ంచును. 

సామెతలు 20:21 => మొదట బహు తవ్రితముగా దొరికిన సావ్సథ్య్ము తుదకు దీవెన 

నొందకపోవును. 

సామెతలు 28:8 => వడిడ్చేతను దురాల్భముచేతను ఆసిత్ పెంచుకొనువాడు దరిదుర్లను 

కరుణించువానికొరకు దాని కూడబెటుట్ను. 
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యోబు 15:28 => అటిట్వారు పాడైన పటట్ణములలో నివసించుదురు ఎవరును నివసింపకూడని 

యిండల్లో దిబబ్లు కావలసియునన్ యిండల్లో నివసించెదరు 

యోబు 15:29 => కావున వారు భాగయ్వంతులు కాకపోదురు వారి ఆసిత్ నిలువదు. వారి ససయ్సంపద 

పంట బరువై నేలకు వంగదు 

యోబు 20:15 => వారు ధనమును మింగివేసిరి గాని యిపుప్డు దానిని మరల కకిక్వేయుదురు. 

యోబు 20:19 => వారు బీదలను ముంచి విడిచిపెటిట్నవారు వారు బలాతాక్రముచేత ఒక యింటిని 

ఆకర్మించుకొనినను దానిని కటిట్ పూరిత్చేయరు. 

యోబు 20:20 => వారు ఎడతెగక ఆశించినవారు తమ యిషట్వసుత్వులలో ఒకదానిచేతనైనను 

తముమ్ను తాము రకిష్ంచుకొనజాలరు. 

యోబు 20:21 => వారు మింగివేయనిది ఒకటియు లేదు గనుక వారి కేష్మసిథ్తి నిలువదు. 

యోబు 20:22 => వారికి సంపాదయ్ము పూరణ్ముగా కలిగిన సమయమున వారు ఇబబ్ంది పడుదురు 

దురవసథ్లోనుండు వారందరి చెయియ్ వారిమీదికి వచుచ్ను. 

యోబు 27:16 => ధూళి అంత విసాత్రముగా వారు వెండిని పోగుచేసినను జిగటమనన్ంత 

విసాత్రముగా వసత్రములను సిదధ్పరచుకొనినను 

యోబు 27:17 => వారు దాని సిదధ్పరచుకొనుటయే గాని నీతిమంతులు దాని కటుట్కొనెదరు 

నిరపరాధులు ఆ వెండిని పంచుకొనెదరు. 

పర్సంగి 5:14 => అయితే ఆ ఆసిత్ దురదృషట్మువలన నశించిపోవును; అతడు పుతుర్లు గలవాడైనను 

అతని చేతిలో ఏమియు లేకపోవును. 

యిరిమ్యా 17:11 => నాయ్యవిరోధముగా ఆసిత్ సంపాదించుకొనువాడు తాను పెటట్ని గుడల్ను 

పొదుగు కౌజుపిటట్వలె నునాన్డు; సగము పార్యములో వాడు దానిని విడువవలసి వచుచ్ను; అటిట్వాడు 

కడపట వాటిని విడుచుచు అవివేకిగా కనబడును. 

హబకూక్కు 2:6 => తనదికాని దాని నాకర్మించి యభివృదిధ్ నొందినవానికి శర్మ; తాకటుట్సొముమ్ను 

విసాత్రముగా పటుట్కొనువానికి శర్మ; వాడు ఎనాన్ళుల్ నిలుచును అని చెపుప్కొనుచు వీరందరు 

ఇతనినిబటిట్ ఉపమానరీతిగా అపహాసయ్పు సామెత ఎతుత్దురు గదా. 
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హబకూక్కు 2:7 => వడిడ్కిచుచ్వారు హఠాతుత్గా నీమీద పడుదురు, నినున్ హింస పెటట్బోవువారు 

జాగర్తత్గా వతుత్రు, నీవు వారికి దోపుడుసొముమ్గా ఉందువు. 

యాకోబు 5:1 => ఇదిగో ధనవంతులారా, మీమీదికి వచెచ్డి ఉపదర్వములనుగూరిచ్ పర్లాపించి 

యేడువుడి. 

యాకోబు 5:2 => మీ ధనము చెడిపోయెను; మీ వసత్రములు చిమమ్టలు కొటిట్నవాయెను. 

యాకోబు 5:3 => మీ బంగారమును మీ వెండియు తుపుప్పటిట్నవి; వాటి తుపుప్ మీమీద సాక్షయ్ముగా 

ఉండి అగిన్వలె మీ శరీరములను తినివేయును; అంతయ్దినములయందు ధనము కూరుచ్ కొంటిరి. 

యాకోబు 5:4 => ఇదిగో మీ చేలు కోసిన పనివారికియయ్క, మీరు మోసముగా బిగపటిట్న కూలి 

మొఱఱ్పెటుట్చునన్ది. మీ కోతవారి కేకలు సైనయ్ములకు అధిపతియగు పర్భువు యొకక్ చెవులలో 

చొచిచ్యునన్వి. 

యాకోబు 5:5 => మీరు భూమిమీద సుఖముగా జీవించి భోగాసకుత్లై వధ దినమునందు మీ 

హృదయములను పోషించుకొంటిరి. 

సామెతలు 13:22 => మంచివాడు తన పిలల్ల పిలల్లను ఆసిత్కరత్లనుగా చేయును పాపాతుమ్ల ఆసిత్ 

నీతిమంతులకు ఉంచబడును. 

సామెతలు 13:23 => బీదలు సేదయ్పరచు కొర్తత్ భూమి విసాత్రముగా పండును అనాయ్యమువలన 

నశించువారు కలరు. 

సామెతలు 20:21 => మొదట బహు తవ్రితముగా దొరికిన సావ్సథ్య్ము తుదకు దీవెన 

నొందకపోవును. 

సామెతలు 27:23 => నీ పశువుల సిథ్తి జాగర్తత్గా తెలిసికొనుము నీ మందలయందు మనసుస్ 

ఉంచుము. 

సామెతలు 27:24 => ధనము శాశవ్తము కాదు కిరీటము తరతరములు ఉండునా? 

సామెతలు 27:25 => ఎండిన గడిడ్ వామి వేయబడెను పచిచ్క కనబడుచునన్ది కొండగడిడ్ 

యేరబడియునన్ది 
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సామెతలు 27:26 => నీ వసత్రములకొరకు గొఱఱ్పిలల్లునన్వి ఒక చేని కర్యధనమునకు పొటే ట్ళుల్ 

సరిపోవును 

సామెతలు 27:27 => నీ ఆహారమునకు నీ యింటివారి ఆహారమునకు నీ పనికతెత్ల జీవనమునకు 

మేకపాలు సమృదిధ్యగును. 

కీరత్నలు 128:2 => నిశచ్యముగా నీవు నీచేతుల కషాట్రిజ్తము ననుభవించెదవు నీవు ధనుయ్డవు నీకు 

మేలు కలుగును. 

నాయ్యాధిపతులు 19:16 => ఆ చోటి మనుషుయ్లు బెనాయ్మీనీయులు. సాయంకాలమున ఒక 

ముసలివాడు పొలములోని తన పనినుండి వచెచ్ను. అతడు ఎఫార్యిమీయుల మనయ్పర్దేశము నుండి 

వచిచ్ గిబియాలో నివసించువాడు.  

సామెతలు 13:7 => ధనవంతులమని చెపుప్కొనుచు లేమిడి గలవారు కలరు దరిదుర్లమని 

చెపుప్కొనుచు బహు ధనము గలవారు కలరు. 

సామెతలు 21:6 => అబదధ్ములాడి ధనము సంపాదించుకొనుట ఊపిరితో సాటి, దానిని కోరువారు 

మరణమును కోరుకొందురు. 

సామెతలు 28:20 => నమమ్కమైనవానికి దీవెనలు మెండుగా కలుగును. ధనవంతుడగుటకు 

ఆతురపడువాడు శిక్షనొందకపోడు. 

ఎఫెసీయులకు 4:28 => దొంగిలువాడు ఇకమీదట దొంగిలక అకక్ర గలవానికి పంచిపెటుట్టకు 

వీలుకలుగు నిమితత్ము తనచేతులతో మంచి పనిచేయుచు కషట్పడవలెను. 

వచనము 15 

సుబుదిధ్ దయను సంపాదించును విశావ్సఘాతకుల మారగ్ము కషట్ము. 

కీరత్నలు 42:1 => దుపిప్ నీటివాగులకొరకు ఆశపడునటుల్ దేవా, నీకొరకు నా పార్ణము 

ఆశపడుచునన్ది. 

కీరత్నలు 42:2 => నా పార్ణము దేవునికొరకు తృషణ్గొనుచునన్ది జీవము గల దేవునికొరకు 

తృషణ్గొనుచునన్ది దేవుని సనిన్ధికి నేనేపుప్డు వచెచ్దను? ఆయన సనిన్ధిని నేనెపుప్డు కనబడెదను? 
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కీరత్నలు 42:3 => నీ దేవుడు ఏమాయెనని వారు నితయ్ము నాతో అనుచుండగా రాతిర్ంబగళుల్ నా 

కనీన్ళుల్ నాకు అనన్పానములాయెను. 

కీరత్నలు 69:3 => నేను మొఱఱ్పెటుట్టచేత అలసియునాన్ను నా గొంతుక యెండిపోయెను నా 

దేవునికొరకు కనిపెటుట్టచేత నా కనున్లు కీష్ణించిపోయెను. 

కీరత్నలు 119:81 => (కఫ ) నీ రక్షణకొరకు నా పార్ణము సొమమ్సిలుల్చునన్ది. నేను నీ వాకయ్ముమీద 

ఆశపెటుట్కొనియునాన్ను 

కీరత్నలు 119:82 => ననున్ ఎపుప్డు ఆదరించెదవో అని నా కనున్లు నీవిచిచ్న మాటకొరకు కనిపెటిట్ 

కీష్ణించుచునన్వి 

కీరత్నలు 119:83 => నేను పొగ తగులుచునన్ సిదెద్వలెనైతిని అయినను నీ కటట్డలను నేను 

మరచుటలేదు. 

కీరత్నలు 143:7 => యెహోవా, నా ఆతమ్ కీష్ణించుచునన్ది తవ్రగా నాకు ఉతత్రమిముమ్ నేను 

సమాధిలోనికి దిగువారివలె కాకుండునటుల్ నీ ముఖమును నాకు మరుగుచేయకుము 

పరమగీతము 5:8 => యెరూషలేము కుమారెత్లారా, నా పిర్యుడు మీకు కనబడినయెడల 

పేర్మాతిశయముచేత నీ పిర్యురాలు మూరిఛ్లెల్నని మీరతనికి తెలియజేయునటుల్ నేను మీచేత 

పర్మాణము చేయించుకొందును. 

సామెతలు 13:19 => ఆశ తీరుట పార్ణమునకు తీపి చెడుతనమును విడుచుట మూరు ఖ్లకు 

అసహయ్ము. 

ఆదికాండము 21:6 => అపుప్డు శారా దేవుడు నాకు నవువ్ కలుగజేసెను. వినువారెలల్ నా విషయమై 

నవువ్దురనెను.  

ఆదికాండము 21:7 => మరియు శారా పిలల్లకు సత్నయ్మిచుచ్నని యెవరు అబార్హాముతో చెపుప్ను 

నేను అతని ముసలితనమందు కుమారుని కంటిని గదా? అనెను. 

ఆదికాండము 46:30 => అపుప్డు ఇశార్యేలు యోసేపుతో నీవింక బర్దికియునాన్వు; నీ ముఖము 

చూచితిని గనుక నేనికను చనిపోవుదునని చెపెప్ను. 
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1 సమూయేలు 1:26 => నా యేలినవాడా, నా యేలినవాని పార్ణము తోడు, నీయొదద్ నిలిచి, 

యెహోవాను పార్రథ్న చేసిన సతరీని నేనే. 

1 సమూయేలు 1:27 => ఈ బిడ డ్ను దయచేయుమని యెహోవాతో నేను చేసిన మనవిని ఆయన 

నాకనుగర్హించెను. 

1 సమూయేలు 1:28 => కాబటిట్ నేను ఆ బిడ డ్ను యెహోవాకు పర్తిషిఠ్ంచుచునాన్ను; తాను 

బర్దుకుదినములనిన్టను వాడు యెహోవాకు పర్తిషిఠ్తుడని చెపెప్ను. అపుప్డు వాడు యెహోవాకు 

అకక్డనే మొర్కెక్ను. 

కీరత్నలు 17:15 => నేనైతే నీతిగలవాడనై నీ ముఖదరశ్నము చేసెదను నేను మేలొక్నునపుప్డు నీ 

సవ్రూపదరశ్నముతో నా ఆశను తీరుచ్కొందును. 

కీరత్నలు 40:2 => నాశనకరమైన గుంటలోనుండియు జిగటగల దొంగ ఊబిలోనుండియు. ఆయన 

ననున్ పైకెతెత్ను నా పాదములు బండమీద నిలిపి నా అడుగులు సిథ్రపరచెను.  

కీరత్నలు 40:3 => తనకు సోత్తర్రూపమగు కొర్తత్గీతమును మన దేవుడు నా నోట నుంచెను. అనేకులు 

దాని చూచి భయభకుత్లుగలిగి యెహోవా యందు నమిమ్కయుంచెదరు.  

లూకా 2:29 => నాథా, యిపుప్డు నీ మాటచొపుప్న సమాధానముతో నీ దాసుని పోనిచుచ్చునాన్వు;  

లూకా 2:30 => అనయ్జనులకు నినున్ బయలుపరచుటకు వెలుగుగాను నీ పర్జలైన ఇశార్యేలుకు 

మహిమగాను  

యోహాను 16:22 => అటువలె మీరును ఇపుప్డు దుఃఖపడుచునాన్రు గాని మిముమ్ను మరల 

చూచెదను, అపుప్డు మీ హృదయము సంతోషించును, మీ సంతోషమును ఎవడును మీయొదద్నుండి 

తీసివేయడు. 

సామెతలు 3:18 => దాని నవలంబించువారికి అది జీవవృక్షము దాని పటుట్కొనువారందరు 

ధనుయ్లు. 

సామెతలు 11:30 => నీతిమంతులు ఇచుచ్ ఫలము జీవవృక్షము జాఞ్నము గలవారు ఇతరులను 

రకిష్ంచుదురు 
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పర్కటన 22:2 => ఆ పటట్ణపు రాజవీధి మధయ్ను పర్వహించుట ఆ దూత నాకు చూపెను. ఆ నది 

యొకక్ ఈవలను ఆవలను జీవవృక్షముండెను; అది నెలనెలకు ఫలించుచు పండెర్ండు కాపులు 

కాయును. ఆ వృక్షము యొకక్ ఆకులు జనములను సవ్సథ్పరచుటకై వినియోగించును. 

ఆదికాండము 15:2 => అందుకు అబార్ము పర్భువైన యెహోవా నాకేమి యిచిచ్ననేమి? నేను 

సంతానము లేనివాడనై పోవుచునాన్నే; దమసుక్ ఎలీయెజెరే నాయింటి ఆసిత్కరత్యగును గదా 

ఆదికాండము 15:3 => మరియు అబార్ము ఇదిగో నీవు నాకు సంతానమియయ్లేదు గనుక నా 

పరివారములో ఒకడు నాకు వారసుడగునని చెపప్గా 

1 సమూయేలు 27:1 => తరువాత దావీదు నేను ఇకక్డ నిలుచుట మంచిది కాదు, ఏదో ఒక 

దినమున నేను సౌలుచేత నాశనమగుదును; నేను ఫిలిషీత్యుల దేశములోనికి తపిప్ంచుకొని 

పోవుదును, అపుప్డు సౌలు ఇశార్యేలీయుల సరిహదుద్లలో ననున్ వెదకుట మానుకొనును గనుక నేను 

అతని చేతిలోనుండి తపిప్ంచుకొందునని అనుకొని 

కీరత్నలు 119:20 => నీ నాయ్యవిధులమీద నాకు ఎడతెగని ఆశకలిగియునన్ది దానిచేత నా 

పార్ణము కీష్ణించుచునన్ది. 

కీరత్నలు 119:82 => ననున్ ఎపుప్డు ఆదరించెదవో అని నా కనున్లు నీవిచిచ్న మాటకొరకు కనిపెటిట్ 

కీష్ణించుచునన్వి 

కీరత్నలు 119:174 => యెహోవా, నీ రక్షణకొరకు నేను మిగుల ఆశపడుచునాన్ను నీ ధరమ్శాసత్రము 

నాకు సంతోషకరము. 

రోమీయులకు 4:18 => నీ సంతానము ఈలాగు ఉండునని చెపిప్నదానినిబటిట్ తాననేక జనములకు 

తండిర్యగునటుల్, నిరీక్షణకు ఆధారము లేనపుప్డు అతడు నిరీక్షణ కలిగి నమెమ్ను. 

పర్కటన 2:7 => చెవిగలవాడు ఆతమ్ సంఘములతో చెపుప్చునన్ మాట వినునుగాక. జయించు వానికి 

దేవుని పరదైసులో ఉనన్ జీవవృక్ష ఫలములు భుజింపనితుత్ను. 

వచనము 16 

వివేకులందరు తెలివిగలిగి పని జరుపుకొందురు బుదిధ్హీనుడు మూరఖ్తను వెలల్డిపరచును. 
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సామెతలు 1:25 => నేను చెపిప్న బోధ యేమియు మీరు వినక తోర్సివేసితిరి నేను గదిద్ంపగా 

లోబడకపోతిరి. 

సామెతలు 1:30 => నా ఆలోచన విననొలల్కపోయిరి నా గదిద్ంపును వారు కేవలము తృణీకరించిరి. 

సామెతలు 1:31 => కాబటిట్ వారు తమ పర్వరత్నకు తగిన ఫలము ననుభవించెదరు తమకు 

వెకక్సమగువరకు తమ ఆలోచనలను అనుసరించెదరు 

2 సమూయేలు 12:9 => నీవు యెహోవా మాటను తృణీకరించి ఆయన దృషిట్కి చెడుతనము 

చేసితివేమి? హితీత్యుడగు ఊరియాను కతిత్చేత చంపించి అతని భారయ్ను నీకు భారయ్యగునటుల్గా నీవు 

పటుట్కొనియునాన్వు; అమోమ్నీయులచేత నీవతని చంపించితివి గదా? 

2 సమూయేలు 12:10 => నీవు ననున్ లక్షయ్ము చేయక హితీత్యుడగు ఊరియా భారయ్ను నీకు 

భారయ్యగునటుల్ తీసికొనినందున నీ యింటివారికి సదాకాలము యుదధ్ము కలుగును. 

2 దినవృతాత్ంతములు 36:16 => పెందలకడ లేచి పంపుచువచిచ్నను వారు దేవుని దూతలను 

ఎగతాళిచేయుచు, ఆయన వాకయ్ములను తృణీకరించుచు, ఆయన పర్వకత్లను హింసించుచు రాగా, 

నివారింప శకయ్ముకాకుండ యెహోవా కోపము ఆయన జనులమీదికి వచెచ్ను. 

యిరిమ్యా 43:2 => హోషేయా కుమారుడైన అజరాయ్యును కారేహ కుమారుడైన యోహానానును 

గరివ్షుఠ్లందరును యిరీమ్యాతో ఇటల్నిరి నీవు అబదధ్ము పలుకుచునాన్వు ఐగుపుత్లో 

కాపురముండుటకు మీరు అకక్డికి వెళల్కూడదని పర్కటించుటకై మన దేవుడైన యెహోవా నినున్ 

పంపలేదు. 

యిరిమ్యా 44:16 => మహా సమాజముగా కూడినవారును ఐగుపుత్ దేశమందలి పతోర్సులో 

కాపురముండు జనులందరును యిరీమ్యాకు ఈలాగు పర్తుయ్తత్రమిచిచ్రి యెహోవా నామమునుబటిట్ 

నీవు మాకు పర్కటించు ఈ మాటను మేమంగీకరింపము, 

యిరిమ్యా 44:17 => మేము నీతో చెపిప్న సంగతులనిన్టిని నిశచ్యముగా నెరవేరచ్బోవుచునాన్ము; 

మేమును మా పితరులును మా రాజులును మా యధిపతులును యూదా పటట్ణములలోను 

యెరూషలేము వీధులలోను చేసినటే ల్ ఆకాశరాణికి ధూపము వేయుదుము, ఆమెకు పానారప్ణములు 
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అరిప్ంతుము; ఏలయనగా మేము ఆలాగు చేసినపుప్డు మాకు ఆహారము సమృదిధ్గా దొరికెను, మేము 

కేష్మముగానే యుంటిమి, యే కీడును మాకు కలుగలేదు. 

యెహెజేక్లు 20:13 => అయితే అరణయ్మందు ఇశార్యేలీయులు నామీద తిరుగుబాటు చేసి నా 

కటట్డల ననుసరింపక, తాము అనుసరించి బర్దుకవలెనని నేనిచిచ్న విధులను తృణీకరించి, నేను 

నియమించిన విశార్ంతిదినములను అపవితర్పరచగా, అరణయ్మందు నా రౌదార్గిన్ వారిమీద 

కుమమ్రించి వారిని నిరూమ్లము చేయుదుననుకొంటిని.  

యెహెజేక్లు 20:16 => ఇచెచ్దనని నేను సెలవిచిచ్నటిట్యు, పాలు తేనెలు పర్వహించునటిట్యునైన 

సకల దేశములకు ఆభరణమగు దేశములోనికి వారిని రపిప్ంపనని వారు అరణయ్ములో ఉండగానే నేను 

పర్మాణము చేసితిని. 

యెహెజేక్లు 20:24 => తమ పితరులు పెటుట్కొనిన విగర్హములను పూజింపగోరగా, అనయ్జనులలో 

వారిని చెదరగొటిట్ సకలదేశములలోనికి వారిని వెళల్గొటుట్దునని పర్మాణము చేసితిని. 

లూకా 16:31 => అందుకతడు మోషేయు పర్వకత్లును (చెపిప్న మాటలు) వారు విననియెడల 

మృతులలో నుండి ఒకడు లేచినను వారు నమమ్రని అతనితో చెపెప్ననెను. 

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

సాకుష్ల మాటమీద, కనికరింపకుండ వాని చంపించుదురు. 

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

పరిశుదధ్పరచబడుటకు సాధనమైన నిబంధన రకత్మును అపవితర్మైనదిగా ఎంచి, కృపకు మూలమగు 

ఆతమ్ను తిరసక్రించినవాడు ఎంత ఎకుక్వైన దండనకు పాతుర్డుగా ఎంచబడునని మీకు తోచును? 

ఎజార్ 10:3 => కాబటిట్ యీ పని ధరమ్శాసాత్ర్నుసారముగా జరుగునటుల్ ఏలినవాడవైన నీ 

యోచననుబటిట్యు, దైవాజఞ్కు భయపడువారి యోచననుబటిట్యు, ఈ భారయ్లను వారికి పుటిట్నవారిని 

వెలివేయించెదమని మన దేవునితో నిబంధన చేసికొనెదము. 

కీరత్నలు 115:13 => పినన్లనేమి పెదద్లనేమి తనయందు భయభకుత్లు గలవారిని యెహోవా 

ఆశీరవ్దించును. 
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యెషయా 66:2 => అవనిన్యు నా హసత్కృతయ్ములు అవి నావలన కలిగినవని యెహోవా 

సెలవిచుచ్చునాన్డు. ఎవడు దీనుడై నలిగిన హృదయముగలవాడై నా మాట విని వణకుచుండునో 

వానినే నేను దృషిట్ంచుచునాన్ను.  

మలాకీ 3:16 => అపుప్డు, యెహోవా యందు భయభకుత్లు గలవారు ఒకరితో ఒకరు 

మాటలాడుకొనుచుండగా యెహోవా చెవియొగిగ్ ఆలకించెను. మరియు యెహోవా యందు 

భయభకుత్లు కలిగి ఆయన నామమును సమ్రించుచు ఉండువారికి జాఞ్పకారథ్ముగా ఒక గర్ంథము 

ఆయన సముఖమునందు వార్యబడెను. 

కీరత్నలు 19:11 => వాటివలన నీ సేవకుడు హెచచ్రికనొందును వాటిని గైకొనుటవలన గొపప్ 

లాభము కలుగును. 

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

తొటిర్లుల్టకు కారణమేమియులేదు 

మతత్యి 5:12 => సంతోషించి ఆనందించుడి, పరలోకమందు మీ ఫలము అధికమగును. ఈలాగున 

వారు మీకు పూరవ్మందుండిన పర్వకత్లను హింసించిరి. 

2 యోహాను 1:8 => అటిట్వాడే వంచకుడును కీర్సుత్ విరోధియునైయునాన్డు. మేము మీ మధయ్ను 

నెరవేరిచ్న కారయ్ములను చెడగొటుట్కొనక మీరు పూరణ్ఫలము పొందునటుల్ జాగర్తత్గా చూచుకొనుడి. 

సంఖాయ్కాండము 15:31 => వాడు యెహోవాను తృణీకరించినవాడగును గనుక అటిట్వాడు 

నిశచ్యముగా జనులలో నుండకుండ కొటిట్వేయబడును; వాడు యెహోవా మాటను అలక్షయ్ముచేసి 

ఆయన ఆజఞ్ను మీరినందున నిశచ్యముగా కొటిట్వేయబడును; వాని దోషశిక్షకు వాడే కారకుడు. 

సామెతలు 13:18 => శిక్షను ఉపేకిష్ంచువానికి అవమాన దారిదర్య్తలు పార్పిత్ంచును గదిద్ంపును 

లక్షయ్పెటుట్వాడు ఘనతనొందును. 

సామెతలు 19:16 => ఆజఞ్ను గైకొనువాడు తనున్ కాపాడుకొనువాడు తన పర్వరత్న విషయమై 

అజాగర్తగా నుండువాడు చచుచ్ను. 

పర్సంగి 7:5 => బుదిధ్హీనుల పాటలు వినుటకంటె జాఞ్నుల గదిద్ంపు వినుట మేలు. 
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యెషయా 66:5 => యెహోవా వాకయ్మునకు భయపడువారలారా, ఆయన మాట వినుడి మిముమ్ను 

దేవ్షించుచు నా నామమునుబటిట్ మిముమ్ను తోర్సివేయు మీ సవ్జనులు మీ సంతోషము మాకు 

కనబడునటుల్ యెహోవా మహిమనొందును గాక అని చెపుప్దురు వారే సిగుగ్నొందుదురు.  

యిరిమ్యా 23:39 => కాగా నేను మిముమ్ను ఎతిత్వేయుచునాన్ను, మీకును మీ పితరులకును 

నేనిచిచ్న పటట్ణమును నా సనిన్ధినుండి పారవేయుచునాన్ను. 

యిరిమ్యా 35:17 => కాబటిట్ ఇశార్యేలు దేవుడును సైనయ్ములకధిపతియునగు యెహోవా ఈ మాట 

సెలవిచుచ్చునాన్డు నేను వారితో మాటలాడితిని గాని వారు వినకపోయిరి, నేను వారిని పిలిచితిని గాని 

వారు పర్తుయ్తత్రమియయ్కపోయిరి గనుక యూదావారిమీదికిని యెరూషలేము నివాసులందరి మీదికిని 

రపిప్ంచెదనని నేను చెపిప్న కీడంతయు వారిమీదికి రపిప్ంచుచునాన్ను.  

యిరిమ్యా 36:23 => యెహూది మూడు నాలుగు పుటలు చదివిన తరువాత రాజు చాకుతో దాని 

కోసి కుంపటిలో వేయగా ఆ కుంపటిలో నునన్ అగిన్చేత అది బొతిత్గా కాలిపోయెను గాని 

వచనము 17 

దుషు ట్డైన దూత కీడునకు లోబడును. నమమ్కమైన రాయబారి ఔషధము వంటివాడు. 

సామెతలు 9:11 => నావలన నీకు దీరాఘ్యువు కలుగును నీవు జీవించు సంవతస్రములు 

అధికములగును. 

సామెతలు 10:11 => నీతిమంతుని నోరు జీవపు ఊట భకిత్హీనుల నోరు బలాతాక్రము 

మరుగుపరచును. 

సామెతలు 14:27 => అటిట్వారి పిలల్లకు ఆశర్యసాథ్నము కలదు. యెహోవాయందు భయభకుత్లు 

కలిగియుండుట జీవపు ఊట అది మరణపాశములలోనుండి విడిపించును 

సామెతలు 16:22 => తెలివి గలవానికి వాని తెలివి జీవపు ఊట మూఢులకు వారి మూఢతవ్మే శిక్ష 

సామెతలు 15:24 => కిర్ందనునన్ పాతాళమును తపిప్ంచుకొనవలెనని బుదిధ్మంతుడు పరమునకు 

పోవు జీవమారగ్మున నడచుకొనును 
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సామెతలు 16:6 => కృపాసతయ్ములవలన దోషమునకు పార్యశిచ్తత్ము కలుగును యెహోవాయందు 

భయభకుత్లు కలిగియుండుటవలన మనుషుయ్లు చెడుతనమునుండి తొలగిపోవుదురు. 

సామెతలు 16:17 => చెడుతనము విడిచి నడచుటయే యథారథ్వంతులకు రాజమారగ్ము తన 

పర్వరత్న కనిపెటుట్వాడు తన పార్ణమును కాపాడుకొనును. 

2 సమూయేలు 22:6 => పాతాళ పాశములు ననున్ అరికటట్గను మరణపు ఉరులు ననున్ 

ఆవరించగను 

2 సమూయేలు 22:7 => నా శర్మలో నేను యెహోవాకు మొఱఱ్పెటిట్తిని నా దేవుని పార్రథ్న చేసితిని 

ఆయన తన ఆలయములో ఆలకించి నా పార్రథ్న అంగీకరించెను నా మొఱఱ్ ఆయన చెవులలో చొచెచ్ను. 

కీరత్నలు 18:5 => పాతాళపు పాశములు ననున్ అరికటట్గను మరణపు ఉరులు ననున్ ఆవరింపగను 

కీరత్నలు 116:3 => మరణబంధములు ననున్ చుటుట్కొనియుండెను పాతాళపు వేదనలు ననున్ 

పటుట్కొనియుండెను శర్మయు దుఃఖమును నాకు కలిగెను.  

యోబు 28:28 => మరియు యెహోవా యందలి భయభకుత్లే జాఞ్నమనియు దుషట్తవ్ము విడచుటయే 

వివేకమనియు ఆయన నరులకు సెలవిచెచ్ను. 

కీరత్నలు 34:14 => కీడు చేయుట మాని మేలు చేయుము సమాధానము వెదకి దాని వెంటాడుము. 

కీరత్నలు 141:9 => నా నిమితత్ము వారు ఒడిడ్న వలనుండి పాపము చేయువారి ఉచుచ్లనుండి ననున్ 

తపిప్ంచి కాపాడుము. 

సామెతలు 18:4 => మనుషుయ్ని నోటి మాటలు లోతు నీటివంటివి అవి నదీపర్వాహమువంటివి 

జాఞ్నపు ఊటవంటివి. 

వచనము 18 

శిక్షను ఉపేకిష్ంచువానికి అవమాన దారిదర్య్తలు పార్పిత్ంచును గదిద్ంపును లక్షయ్పెటుట్వాడు 

ఘనతనొందును. 

సామెతలు 3:4 => అపుప్డు దేవుని దృషిట్యందును మానవుల దృషిట్యందును నీవు దయనొంది 

మంచివాడవని అనిపించుకొందువు.  
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సామెతలు 14:35 => బుదిధ్గల సేవకుడు రాజులకిషు ట్డు అవమానకరముగా నడచువానిమీద రాజు 

కోపించును 

1 సమూయేలు 18:14 => మరియు దావీదు సమసత్ విషయములలో సుబుదిధ్గలిగి పర్వరిత్ంపగా 

యెహోవా అతనికి తోడుగానుండెను. 

1 సమూయేలు 18:15 => దావీదు మిగుల సుబుదిధ్గలవాడై పర్వరిత్ంచుట సౌలు చూచి మరి 

యధికముగా అతనికి భయపడెను. 

1 సమూయేలు 18:16 => ఇశార్యేలు వారితోను యూదా వారితోను దావీదు జనులకు ముందు 

వచుచ్చు, పోవుచు నుండుటచేత వారు అతనిని పేర్మింపగా 

లూకా 2:52 => యేసు జాఞ్నమందును, వయసుస్నందును, దేవుని దయయందును, మనుషుయ్ల 

దయయందును వరిధ్లుల్ చుండెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:10 => దయను జాఞ్నమును ఐగుపుత్ రాజైన ఫరోయెదుట అతనికి 

అనుగర్హించినందున ఫరో ఐగుపుత్నకును తన యింటికంతటికిని అతనిని అధిపతిగా నియమించెను. 

సామెతలు 4:19 => భకిత్హీనుల మారగ్ము గాఢాంధకారమయము తాము దేనిమీద పడునది వారికి 

తెలియదు. 

సామెతలు 15:10 => మారగ్ము విడిచినవానికి కఠినశిక్ష కలుగును గదిద్ంపును దేవ్షించువారు 

మరణము నొందుదురు. 

కీరత్నలు 95:9 => అచచ్ట మీ పితరులు ననున్ పరీకిష్ంచి శోధించి నా కారయ్ములు చూచిరి 

కీరత్నలు 95:10 => నలువది ఏండల్కాలము ఆ తరమువారివలన నేను విసికి వారు హృదయమున 

తపిప్పోవు పర్జలు వారు నా మారగ్ములు తెలిసికొనలేదని అనుకొంటిని. 

కీరత్నలు 95:11 => కావున నేను కోపించి వీరెనన్డును నా విశార్ంతిలో పర్వేశింపకూడదని 

పర్మాణము చేసితిని. 

యిరిమ్యా 2:19 => నీ దేవుడైన యెహోవాను విసరిజ్ంచుటయు, నీకు నాయెడల భయభకుత్లు 

లేకుండుటయు, బాధకును శర్మకును కారణమగునని నీవు తెలిసికొని గర్హించునటుల్ నీ చెడుతనము 
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నినున్ శికిష్ంచును, నీవు చేసిన దోర్హము నినున్ గదిద్ంచునని పర్భువును సైనయ్ములకధిపతియునగు 

యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డు.  

రోమీయులకు 6:21 => అపప్టి కిర్యలవలన మీకేమి ఫలము కలిగెను? వాటిని గురించి మీరిపుప్డు 

సిగుగ్పడుచునాన్రు కారా? వాటి అంతము మరణమే, 

కీరత్నలు 1:1 => దుషు ట్ల ఆలోచనచొపుప్న నడువకపాపుల మారగ్మున నిలువక అపహాసకులు 

కూరుచ్ండు చోటను కూరుచ్ండక 

సామెతలు 14:9 => మూఢులు చేయు అపరాధపరిహారారథ్బలి వారిని అపహాసయ్ము చేయును 

యథారథ్వంతులు ఒకరియందు ఒకరు దయచూపుదురు. 

సామెతలు 16:20 => ఉపదేశమునకు చెవి యొగుగ్వాడు మేలునొందును యెహోవాను 

ఆశర్యించువాడు ధనుయ్డు. 

సామెతలు 22:5 => ముండుల్ను ఉరులును మూరు ఖ్ల మారగ్ములో ఉనన్వి తనున్ కాపాడుకొనువాడు 

వాటికి దూరముగా ఉండును. 

యెషయా 21:2 => కఠినమైనవాటిని చూపుచునన్ దరశ్నము నాకు అనుగర్హింపబడియునన్ది. 

మోసముచేయువారు మోసము చేయుదురు దోచుకొనువారు దోచుకొందురు ఏలామూ , 

బయలుదేరుము మాదాయ్, ముటట్డివేయుము వారి నిటూ ట్రప్ంతయు మానిప్ంచుచునాన్ను.  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 26:14 => మేమందరమును నేలపడినపుప్డు సౌలా సౌలా, ననెన్ందుకు 

హింసించుచునాన్వు? మునికోలలకు ఎదురు తనున్ట నీకు కషట్మని హెబీర్ భాషలో ఒక సవ్రము నాతో 

పలుకుట వింటిని.  

వచనము 19 

ఆశ తీరుట పార్ణమునకు తీపి చెడుతనమును విడుచుట మూరు ఖ్లకు అసహయ్ము. 

సామెతలు 12:22 => అబదద్మాడు పెదవులు యెహోవాకు హేయములు సతయ్వరత్నులు 

ఆయనకిషు ట్లు. 
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సామెతలు 12:23 => వివేకియైనవాడు తన విదయ్ను దాచిపెటుట్ను అవివేక హృదయులు తమ 

మూఢతవ్ము వెలల్డి చేయుదురు. 

సామెతలు 15:2 => జాఞ్నుల నాలుక మనోహరమైన జాఞ్నాంశములు పలుకును బుదిధ్హీనుల నోరు 

మూఢవాకయ్ములు కుమమ్రించును. 

సామెతలు 21:24 => అహంకారియైన గరివ్షుఠ్నికి అపహాసకుడని పేరు అటిట్వాడు అమిత 

గరవ్ముతో పర్వరిత్ంచును. 

కీరత్నలు 112:5 => దయాళులును అపిప్చుచ్వారును భాగయ్వంతులు నాయ్యవిమరశ్లో వారి 

వాయ్జెయ్ము గెలుచును 

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

పర్సిదుధ్డై మహా ఘనుడుగా ఎంచబడును. 

మతత్యి 10:16 => ఇదిగో తోడేళల్ మధయ్కు గొఱఱ్లను పంపినటుట్ నేను మిముమ్ను పంపుచునాన్ను 

గనుక పాములవలె వివేకులును పావురములవలె నిషక్పటులునై యుండుడి. 

రోమీయులకు 16:19 => మీ విధేయత అందరికిని పర్చురమైనది గనుక మిముమ్నుగూరిచ్ 

సంతోషించుచునాన్ను. మీరు మేలు విషయమై జాఞ్నులును, కీడు విషయమై నిషక్పటులునై 

యుండవలెనని కోరుచునాన్ను. 

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

విషయమై శిశువులుగా ఉండుడి; బుదిధ్ విషయమై పెదద్వారలై యుండుడి. 

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

గర్హించుకొనుడి. 

1 సమూయేలు 25:10 => నాబాలు దావీదు ఎవడు? యెషష్యి కుమారుడెవడు? తమ 

యజమానులను విడిచి పారిపోయిన దాసులు ఇపుప్డు అనేకులునాన్రు. 

1 సమూయేలు 25:11 => నేను సంపాదించుకొనిన అనన్పానములను, నా గొఱఱ్లబొచుచ్ 

కతిత్రించువారికొరకు నేను వధించిన పశుమాంసమును తీసి, నేను బొతిత్గా ఎరుగనివారి కితుత్నా? అని 

దావీదు దాసులతో చెపప్గా 
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1 సమూయేలు 25:17 => అయితే మా యజమానునికిని అతని ఇంటివారికందరికిని వారు 

కీడుచేయ నిశచ్యించియునాన్రు గనుక ఇపుప్డు నీవు చేయవలసినదానిని బహు జాగర్తత్గా 

ఆలోచించుము. మన యజమానుడు బహు పనికిమాలినవాడు, ఎవనిని తనతో మాటలాడనీయడు 

అనెను. 

1 సమూయేలు 25:25 => నా యేలినవాడా, దుషు ట్డైన యీ నాబాలును లక్షయ్పెటట్వదుద్, అతని పేరు 

అతని గుణములను సూచించుచునన్ది, అతని పేరు నాబాలు, మోటుతనము అతని గుణము; నా 

యేలినవాడు పంపించిన పనివారు నాకు కనబడలేదు. 

పర్సంగి 10:3 => బుదిధ్హీనుడు తన పర్వరత్నను గూరిచ్ అధైరయ్పడి తాను బుదిధ్హీనుడని అందరికి 

తెలియజేయును. 

ఆదికాండము 24:5 => ఆ దాసుడు ఈ దేశమునకు నా వెంట వచుచ్టకు ఒకవేళ ఆ సతరీ 

ఇషట్పడనియెడల నీవు బయలుదేరి వచిచ్న ఆ దేశమునకు నేను నీ కుమారుని తీసికొని పోవలెనా అని 

అడుగగా 

2 దినవృతాత్ంతములు 10:10 => అతనితో కూడ పెరిగిన యీ యౌవనసుథ్లు అతనితో ఇటల్నిరి నీ 

తండిర్ మా కాడిని బరువుచేసెను, నీవు దానిని చులుకన చేయుమని నీతో పలికిన యీ జనులతో నీవు 

చెపప్వలసినదేమనగా నా చిటికెనవేర్లు నా తండిర్యొకక్ నడుముకంటె బరువుగా ఉండును; 

సామెతలు 14:33 => తెలివిగలవాని హృదయమందు జాఞ్నము సుఖనివాసము చేయును 

బుదిధ్హీనుల అంతరంగములోనునన్ది బయలుపడును 

సామెతలు 15:28 => నీతిమంతుని మనసుస్ యుకత్మైన పర్తుయ్తత్రమిచుచ్టకు పర్యతిన్ంచును 

భకిత్హీనుల నోరు చెడ డ్మాటలు కుమమ్రించును 

వచనము 20 

జాఞ్నుల సహవాసము చేయువాడు జాఞ్నము గలవాడగును. మూరు ఖ్ల సహవాసము చేయువాడు 

చెడిపోవును. 
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సామెతలు 10:26 => సోమరి తనను పని పెటుట్వారికి పండల్కు పులుసువంటివాడు కండల్కు 

పొగవంటివాడు. 

సామెతలు 26:6 => మూరు ఖ్నిచేత వరత్మానము పంపువాడు కాళుల్ తెగగొటుట్కొని విషము 

తార్గినవానితో సమానుడు. 

యిరిమ్యా 23:13 => షోమోర్ను పర్వకత్లు అవివేక కిర్యలు చేయగా చూచితిని; వారు బయలు 

పేరట పర్వచనము చెపిప్ నా జనమైన ఇశార్యేలును తోర్వ తపిప్ంచిరి. 

యిరిమ్యా 23:14 => యెరూషలేము పర్వకత్లు ఘోరమైన కిర్యలు చేయగా నేను చూచితిని, వారు 

వయ్భిచారులు అసతయ్ వరత్నులు, ఎవడును తన దురామ్రగ్తనుండి మరలక దురామ్రుగ్ల చేతులను 

బలపరచుదురు, వారందరు నా దృషిట్కి సొదొమవలెనైరి, దాని నివాసులు గొమొఱాఱ్వలెనైరి. 

యిరిమ్యా 23:15 => కావున సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా ఈ పర్వకత్లనుగూరిచ్ 

సెలవిచుచ్నదేమనగా యెరూషలేము పర్వకత్ల అపవితర్త దేశమంతట వాయ్పించెను గనుక తినుటకు 

మాచిపతిర్యు తార్గుటకు చేదునీళుల్ను నేను వారి కిచుచ్చునాన్ను. 

యిరిమ్యా 23:16 => సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు మీకు 

పర్చనములు పర్కటించు పర్వకత్ల మాటలను ఆలకింపకుడి, వారు మిముమ్ను భర్మ పెటుట్దురు. 

యిరిమ్యా 23:28 => కలకనిన పర్వకత్ ఆ కలను చెపప్వలెను; నా వాకుక్ ఎవనికుండునో వాడు 

సతయ్మునుబటిట్ నా మాట చెపప్వలెను; ధానయ్ముతో చెతత్కు ఏమి సంబంధము? ఇదే యెహోవా వాకుక్. 

యెహెజేక్లు 3:18 => అవశయ్ముగా నీవు మరణమవుదువని నేను దురామ్రుగ్నిగూరిచ్ ఆజఞ్ ఇయయ్గా 

నీవు అతనిని హెచచ్రిక చేయకయు, అతడు జీవించునటుల్ తన దురామ్రగ్తను విడిచిపెటట్వలెనని వానిని 

హెచచ్రిక చేయకయు నుండినయెడల ఆ దురామ్రుగ్డు తాను చేసిన దోషమునుబటిట్ మరణమవును గాని 

అతని రకత్మునకు నినున్ ఉతత్రవాదిగా ఎంచుదును. 

యెహెజేక్లు 33:7 => నరపుతుర్డా , నేను నినున్ ఇశార్యేలీయులకు కావలివానిగా 

నియమించియునాన్ను గనుక నీవు నా నోటిమాటను విని నాకు పర్తిగా వారిని హెచచ్రిక చేయవలెను. 

యెహెజేక్లు 33:8 => దురామ్రుగ్డా, నీవు నిశచ్యముగా మరణము నొందుదువు అని దురామ్రుగ్నికి 

నేను సెలవియయ్గా, అతడు తన దురామ్రగ్తను విడిచి జాగర్తత్పడునటుల్ నీవు ఆ దురామ్రుగ్నికి నా మాట 
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తెలియజేయనియెడల ఆ దురామ్రుగ్డు తన దోషమునుబటిట్ మరణము నొందును గాని అతని 

పార్ణమునుగూరిచ్ నినున్ విచారణ చేయుదును. 

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

కలిపి చెరిపెడు అనేకులవలె ఉండక, నిషాక్పటయ్ము గలవారమును దేవునివలన నియమింపబడిన 

వారమునైయుండి, కీర్సుత్నందు దేవుని యెదుట బోధించుచునాన్ము. 

సామెతలు 25:13 => నమమ్కమైన దూత తనను పంపువారికి కోతకాలపు మంచుచలల్దనము 

వంటివాడు వాడు తన యజమానుల హృదయమును తెపప్రిలల్జేయును. 

సామెతలు 25:23 => ఉతత్రపు గాలి వాన పుటిట్ంచును కొండెగాని నాలుక కోపదృషిట్ కలిగించును. 

1 కొరిందీయులకు 4:2 => మరియు గృహనిరావ్హకులలో పర్తివాడును నమమ్కమైనవాడైయుండుట 

అవశయ్ము. 

2 కొరిందీయులకు 5:20 => కావున దేవుడు మాదావ్రా వేడుకొనినటుట్ మేము కీర్సుత్కు 

రాయబారులమై దేవునితో సమాధానపడుడని కీర్సుత్ పక్షముగా మిముమ్ను బతిమాలుకొనుచునాన్ము. 

1 తిమోతి 1:12 => పూరవ్ము దూషకుడను హింసకుడను హానికరుడనైన ననున్, తన పరిచరయ్కు 

నియమించి నమమ్కమైన వానిగా ఎంచినందుకు,  

2 తిమోతి 2:2 => నీవు అనేక సాకుష్ల యెదుట నావలన వినిన సంగతులను ఇతరులకును 

బోధించుటకు సామరథ్య్ముగల నమమ్కమైన మనుషుయ్లకు అపప్గింపుము, 

సామెతలు 12:18 => కతిత్పోటువంటి మాటలు పలుకువారు కలరు జాఞ్నుల నాలుక 

ఆరోగయ్దాయకము. 

సామెతలు 24:16 => నీతిమంతుడు ఏడుమారులు పడినను తిరిగి లేచును ఆపతాక్లమునందు 

భకిత్హీనులు కూలుదురు. 

1 కొరిందీయులకు 4:17 => ఇందునిమితత్ము పర్భువునందు నాకు పిర్యుడును నమమ్కమైన నా 

కుమారుడునగు తిమోతిని మీయొదద్కు పంపియునాన్ను. అతడు కీర్సుత్నందు నేను నడుచుకొను 

విధమును, అనగా పర్తి సథ్లములోను పర్తి సంఘములోను నేను బోధించు విధమును, మీకు జాఞ్పకము 

చేయును. 
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ఎఫెసీయులకు 6:20 => దానినిగూరిచ్ నేను మాటలాడవలసినటుట్గా ధైరయ్ముతో మాటలాడుటకై 

వాకచ్కిత్ నాకు అనుగర్హింపబడునటుల్ నా నిమితత్మును పూరణ్మైన పటుట్దలతో విజాఞ్పన చేయుచు 

మెలకువగా ఉండుడి. 

వచనము 21 

కీడు పాపులను తరుమును నీతిమంతులకు మేలు పర్తిఫలముగా వచుచ్ను. 

సామెతలు 13:13 => ఆజఞ్ను తిరసక్రించువాడు అందువలన శిక్షనొందును ఆజఞ్విషయమై 

భయభకుత్లు గలవాడు లాభము పొందును. 

సామెతలు 5:9 => వెళి ల్నయెడల పరులకు నీ యౌవనబలమును కూర్రులకు నీ జీవితకాలమును 

ఇచిచ్వేతువు 

సామెతలు 5:10 => నీ ఆసిత్వలన పరులు తృపిత్పొందుదురు నీ కషాట్రిజ్తము అనుయ్ల యిలుల్ చేరును. 

సామెతలు 5:11 => తుదకు నీ మాంసమును నీ శరీరమును కీష్ణించినపుప్డు 

సామెతలు 5:12 => అయోయ్, ఉపదేశము నేనెటుల్ తోర్సివేసితిని? నా హృదయము గదిద్ంపు నెటుల్ 

తృణీకరించెను? 

సామెతలు 5:13 => నా బోధకుల మాట నేను వినకపోతిని నా ఉపదేశకులకు నేను చెవియొగగ్లేదు 

సామెతలు 5:14 => నేను సమాజ సంఘముల మధయ్ నుండినను పర్తివిధమైన దౌషట్య్మునకు 

లోబడుటకు కొంచెమే యెడమాయెను అని నీవు చెపుప్కొనుచు మూలుగుచు నుందువు.  

సామెతలు 12:1 => శిక్షను పేర్మించువాడు జాఞ్నమును పేర్మించువాడు గదిద్ంపును 

అసహియ్ంచుకొనువాడు పశుపార్యుడు 

సామెతలు 15:5 => మూఢుడు తన తండిర్చేయు శిక్షను తిరసక్రించును గదిద్ంపునకు లోబడువాడు 

బుదిధ్మంతుడగును. 

సామెతలు 15:31 => జీవారథ్మైన ఉపదేశమును అంగీకరించువానికి జాఞ్నుల సహవాసము 

లభించును.  
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సామెతలు 15:32 => శిక్షనొంద నొలల్నివాడు తన పార్ణమును తృణీకరించును గదిద్ంపును 

వినువాడు వివేకియగును. 

సామెతలు 19:6 => అనేకులు గొపప్వారి కటాక్షము వెదకుదురు దాతకు అందరు సేన్హితులే. 

యిరిమ్యా 5:3 => యెహోవా, యథారథ్తమీదనే గదా నీవు దృషిట్ యుంచుచునాన్వు? నీవు వారిని 

కొటిట్తివిగాని వారికి దుఃఖము కలుగలేదు; వారిని కీష్ణింపజేసియునాన్వు గాని వారు శిక్షకు 

లోబడనొలల్కునాన్రు. రాతికంటె తమ ముఖములను కఠినముగా చేసికొనియునాన్రు, మళుల్టకు 

సమమ్తింపరు. 

యిరిమ్యా 5:4 => నేనిటల్నుకొంటిని వీరు ఎనిన్కలేనివారై యుండి యెహోవా మారగ్మును, తమ 

దేవుని నాయ్యవిధిని ఎరుగక బుదిధ్హీనులై యునాన్రు. 

యిరిమ్యా 5:5 => ఘనులైనవారియొదద్కు పోయెదను వారితో మాటలాడెదను, వారు యెహోవా 

మారగ్మును, తమ దేవుని నాయ్యవిధిని ఎరిగినవారై యుందురుగదా అని నేననుకొంటిని. అయితే 

ఒకడును తపప్కుండ వారు కాడిని విరిచినవారుగాను కటల్ను తెంపుకొనినవారుగాను ఉనాన్రు. 

యిరిమ్యా 5:6 => వారు తిరుగుబాటుచేసి బహుగా విశావ్సఘాతకులైరి గనుక అరణయ్మునుండి 

వచిచ్న సింహము వారిని చంపును, అడవి తోడేలు వారిని నాశనము చేయును, చిరుతపులి వారి 

పటట్ణములయొదద్ పొంచియుండును, వాటిలోనుండి బయలుదేరు పర్తివాడు చీలచ్బడును. 

యిరిమ్యా 5:7 => నీ పిలల్లు ననున్ విడిచి దైవము కానివాటి తోడని పర్మాణము చేయుదురు; నేను 

వారిని తృపిత్గ పోషించినను వారు వయ్భిచారము చేయుచు వేశయ్ల ఇండల్లో గుంపులు కూడుదురు; 

నేనెటుల్ నినున్ క్షమించుదును? 

యిరిమ్యా 5:8 => బాగుగా బలిసిన గుఱఱ్ములవలె పర్తివాడును ఇటు అటు తిరుగుచు తన 

పొరుగువాని భారయ్వెంబడి సకిలించును 

యిరిమ్యా 5:9 => అటిట్ కారయ్ములనుబటిట్ నేను దండింపకుందునా? అటిట్ జనముమీద నా కోపము 

తీరుచ్కొనకుందునా? ఇదే యెహోవా వాకుక్. 

హెబీర్యులకు 12:25 => మీకు బుదిధ్ చెపుప్చునన్వానిని నిరాకరింపకుండునటుల్ చూచుకొనుడి. వారు 

భూమిమీదనుండి బుదిధ్చెపిప్న వానిని నిరాకరించినపుప్డు తపిప్ంచుకొనకపోయినయెడల, 
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పరలోకమునుండి బుదిధ్చెపుప్చునన్ వానిని విసరిజ్ంచు మనము తపిప్ంచుకొనకపోవుట మరి 

నిశచ్యముగదా. 

సామెతలు 9:9 => జాఞ్నము గలవానికి ఉపదేశము చేయగా వాడు మరింత జాఞ్నము నొందును 

నీతిగలవానికి బోధచేయగా వాడు జాఞ్నాభివృదిధ్ నొందును. 

సామెతలు 25:12 => బంగారు కరణ్భూషణమెటిట్దో అపరంజి ఆభరణమెటిట్దో వినువాని చెవికి 

జాఞ్నముగల ఉపదేశకుడు అటిట్వాడు. 

కీరత్నలు 141:5 => నీతిమంతులు ననున్ కొటుట్ట నాకు ఉపకారము వారు ననున్ గదిద్ంచుట నాకు 

తైలాభిషేకము నేను అటిట్ అభిషేకమును తోర్సివేయకుందును గాక. వారి దుషట్కిర్యలను చూచియు 

నేను తపప్క పార్రథ్న చేయుచునాన్ను. 

సామెతలు 5:12 => అయోయ్, ఉపదేశము నేనెటుల్ తోర్సివేసితిని? నా హృదయము గదిద్ంపు నెటుల్ 

తృణీకరించెను? 

సామెతలు 9:8 => అపహాసకుని గదిద్ంపకుము గదిద్ంచినయెడల వాడు నినున్ దేవ్షించును. జాఞ్నము 

గలవానిని గదిద్ంపగా వాడు నినున్ పేర్మించును. 

ఎఫెసీయులకు 5:11 => నిషఫ్లమైన అంధకార కిర్యలలో పాలివారై యుండక వాటిని ఖండించుడి. 

వచనము 22 

మంచివాడు తన పిలల్ల పిలల్లను ఆసిత్కరత్లనుగా చేయును పాపాతుమ్ల ఆసిత్ నీతిమంతులకు 

ఉంచబడును. 

సామెతలు 13:12 => కోరిక సఫలము కాకుండుటచేత హృదయము నొచుచ్ను సిదిధ్ంచిన 

మనోవాంఛ జీవవృక్షము. 

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

ఆసీనుడగుటకు ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన యెహోవా ఒకని నాకు దయచేసినందుకు ఆయనకు 

సోత్తర్ము కలుగునుగాక అనెను. 
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కీరత్నలు 21:1 => యెహోవా, రాజు నీ బలమునుబటిట్ సంతోషించుచునాన్డు నీ రక్షణనుబటిట్ అతడు 

ఎంతో హరిష్ంచుచునాన్డు. 

కీరత్నలు 21:2 => అతని మనోభీషట్ము నీవు సఫలము చేయుచునాన్వు అతని పెదవులలోనుండి 

వచిచ్న పార్రథ్న నీవు మానక అంగీకరించుచునాన్వు. 

పరమగీతము 3:4 => నేను వారిని విడిచి కొంచెము దూరము పోగా నా పార్ణపిర్యుడు 

నాకెదురుపడెను వదలిపెటట్క నేనతని పటుట్కొంటిని నా తలిల్ యింటికతని తోడుకొని వచిచ్తిని ననున్ 

కనినదాని యరలోనికి తోడుకొని వచిచ్తిని.  

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

కాపాడుకొంటిని. 

2 తిమోతి 4:8 => ఇకమీదట నా కొరకు నీతికిరీటముంచబడియునన్ది. ఆ దినమందు నీతిగల 

నాయ్యాధిపతియైన పర్భువు అది నాకును , నాకు మాతర్మే కాకుండ తన పర్తయ్క్షతను 

అపేకిష్ంచువారికందరికిని అనుగర్హించును. 

పర్కటన 7:14 => అందుకు నేను అయాయ్, నీకే తెలియుననగా అతడు ఈలాగు నాతో చెపెప్ను వీరు 

మహా శర్మలనుండి వచిచ్నవారు; గొఱఱ్పిలల్ రకత్ములో తమ వసత్రములను ఉదుకుకొని వాటిని తెలుపు 

చేసికొనిరి. 

పర్కటన 7:15 => అందువలన వారు దేవుని సింహాసనము ఎదుట ఉండి రాతిర్ంబగళుల్ ఆయన 

ఆలయములో ఆయనను సేవించుచునాన్రు. సింహాసనాసీనుడైన వాడు తానే తన గుడారము వారిమీద 

కపుప్ను; 

పర్కటన 7:16 => వారికి ఇకమీదట ఆకలియైనను దాహమైనను ఉండదు, సూరుయ్ని యెండయైనను 

ఏ వడగాలియైనను వారికి తగులదు, 

పర్కటన 7:17 => ఏలయనగా సింహాసనమధయ్మందుండు గొఱఱ్పిలల్ వారికి కాపరియై, జీవజలముల 

బుగగ్లయొదద్కు వారిని నడిపించును, దేవుడే వారి కనున్లనుండి పర్తి బాషప్బిందువును 

తుడిచివేయును. 
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సామెతలు 29:27 => దురామ్రుగ్డు నీతిమంతులకు హేయుడు యథారథ్వరత్నుడు భకిత్హీనునికి 

హేయుడు. 

సామెతలు 3:7 => నేను జాఞ్నిని గదా అని నీవనుకొనవదుద్ యెహోవాయందు భయభకుత్లు గలిగి 

చెడుతనము విడిచిపెటుట్ము 

సామెతలు 16:6 => కృపాసతయ్ములవలన దోషమునకు పార్యశిచ్తత్ము కలుగును యెహోవాయందు 

భయభకుత్లు కలిగియుండుటవలన మనుషుయ్లు చెడుతనమునుండి తొలగిపోవుదురు. 

సామెతలు 16:17 => చెడుతనము విడిచి నడచుటయే యథారథ్వంతులకు రాజమారగ్ము తన 

పర్వరత్న కనిపెటుట్వాడు తన పార్ణమును కాపాడుకొనును. 

యోబు 28:28 => మరియు యెహోవా యందలి భయభకుత్లే జాఞ్నమనియు దుషట్తవ్ము విడచుటయే 

వివేకమనియు ఆయన నరులకు సెలవిచెచ్ను. 

కీరత్నలు 34:14 => కీడు చేయుట మాని మేలు చేయుము సమాధానము వెదకి దాని వెంటాడుము. 

కీరత్నలు 37:27 => కీడు చేయుట మాని మేలు చేయుము అపుప్డు నీవు నితయ్ము నిలుచుదువు 

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

తనవారిని ఎరుగును అనునదియు పర్భువు నామమును ఒపుప్కొను పర్తివాడును దురీన్తినుండి 

తొలగిపోవలెను అనునది 

కీరత్నలు 14:1 => దేవుడు లేడని బుదిధ్హీనులు తమ హృదయములో అనుకొందురు. వారు 

చెడిపోయినవారు అసహయ్కారయ్ములు చేయుదురు. మేలుచేయు వాడొకడును లేడు. 

వచనము 23 

బీదలు సేదయ్పరచు కొర్తత్ భూమి విసాత్రముగా పండును అనాయ్యమువలన నశించువారు కలరు. 

సామెతలు 2:20 => నీవు సజజ్నుల మారగ్మందు నడుచుకొందువు నీతిమంతుల పర్వరత్నల 

ననుసరించుదువు. 

కీరత్నలు 119:63 => నీయందు భయభకుత్లు గలవారందరికిని నీ ఉపదేశములను 

అనుసరించువారికిని నేను చెలికాడను. 
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పరమగీతము 1:7 => నా పార్ణ పిర్యుడా, నీమందను నీవెచచ్ట మేపుదువో మధాయ్హన్మున నెచచ్ట 

నీడకు వాటిని తోలుదువో నాతో చెపుప్ము ముసుకువేసికొనినదాననై నీ జతకాండల్ మందలయొదద్ 

నేనెందుకుండవలెను?  

పరమగీతము 1:8 => నారీమణీ, సుందరీ, అది నీకు తెలియకపోయెనా? మందల 

యడుగుజాడలనుబటిట్ నీవు పొముమ్ మందకాపరుల గుడారములయొదద్ నీ మేకపిలల్లను మేపుము. 

మలాకీ 3:16 => అపుప్డు, యెహోవా యందు భయభకుత్లు గలవారు ఒకరితో ఒకరు 

మాటలాడుకొనుచుండగా యెహోవా చెవియొగిగ్ ఆలకించెను. మరియు యెహోవా యందు 

భయభకుత్లు కలిగి ఆయన నామమును సమ్రించుచు ఉండువారికి జాఞ్పకారథ్ముగా ఒక గర్ంథము 

ఆయన సముఖమునందు వార్యబడెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:42 => వీరు అపొసత్లుల బోధయందును సహవాసమందును, రొటెట్ 

విరుచుటయందును పార్రథ్న చేయుటయందును ఎడతెగక యుండిరి. 

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

ఒకనినొకడు హెచచ్రించుచు, 

సామెతలు 1:11 => మాతోకూడ రముమ్ మనము పార్ణము తీయుటకై పొంచియుందము నిరోద్షియైన 

యొకని పటుట్కొనుటకు దాగియుందము 

సామెతలు 1:12 => పాతాళము మనుషుయ్లను మింగివేయునటుల్ వారిని జీవముతోనే 

మింగివేయుదము సమాధిలోనికి దిగువారు మింగబడునటుల్ వారు పూరణ్ బలముతోనుండగా మనము 

వారిని మింగివేయుదము రముమ్ అని వారు చెపుప్నపుప్డు ఒపప్కుము.  

సామెతలు 1:13 => పలువిధములైన మంచి సొతుత్లు మనకు దొరుకును మన యిండల్ను 

దోపుడుసొముమ్తో నింపుకొందము 

సామెతలు 1:14 => నీవు మాతో పాలివాడవై యుండుము మనకందరికిని సంచి ఒకక్టే యుండును 

అని వారు నీతో చెపుప్దురు. 

సామెతలు 1:15 => నా కుమారుడా, నీవు వారి మారగ్మున పోకుము వారి తోర్వలయందు 

నడువకుండ నీ పాదము వెనుకకు తీసికొనుము. 
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సామెతలు 1:16 => కీడు చేయుటకై వారి పాదములు పరుగులెతుత్ను నరహతయ్ చేయుటకై వారు 

తవ్రపడుచుందురు. 

సామెతలు 1:17 => పకిష్ చూచుచుండగా వల వేయుట వయ్రథ్ము. 

సామెతలు 1:18 => వారు సవ్నాశనమునకే పొంచియుందురు తముమ్ను తామే పటుట్కొనుటకై 

దాగియుందురు. 

సామెతలు 1:19 => ఆశాపాతకులందరి గతి అటిట్దే దానిని సీవ్కరించువారి పార్ణము అది తీయును. 

సామెతలు 2:12 => అది దుషు ట్ల మారగ్ము నుండియు మూరఖ్ముగా మాటలాడువారి చేతిలో 

నుండియు నినున్ రకిష్ంచును. 

సామెతలు 2:13 => అటిట్వారు చీకటి తోర్వలలో నడువవలెనని యథారథ్ మారగ్ములను 

విడిచిపెటెట్దరు 

సామెతలు 2:14 => కీడుచేయ సంతోషించుదురు అతిమూరు ఖ్ల పర్వరత్నయందు ఉలల్సించుదురు. 

సామెతలు 2:15 => వారు నడుచుకొను తోర్వలు వంకరవి వారు కుటిలవరత్నులు 

సామెతలు 2:16 => మరియు అది జారసతరీనుండి మృదువుగా మాటలాడు పరసతరీనుండి నినున్ 

రకిష్ంచును. 

సామెతలు 2:17 => అటిట్ సతరీ తన యౌవనకాలపు పిర్యుని విడుచునది తన దేవుని నిబంధనను 

మరచునది. 

సామెతలు 2:18 => దాని యిలుల్ మృతుయ్వునొదద్కు దారితీయును అది నడచు తోర్వలు పేర్తలయొదద్కు 

చేరును 

సామెతలు 2:19 => దానియొదద్కు పోవువారిలో ఎవరును తిరిగి రారు జీవమారగ్ములు వారికి 

దకక్వు. నా మాటలు వినినయెడల 

సామెతలు 7:22 => వెంటనే పశువు వధకు పోవునటుల్ను పరులచే జికిక్నవాడు సంకెళల్లోనికి 

పోవునటుల్ను 

సామెతలు 7:23 => తనకు పార్ణహానికరమైనదని యెరుగక ఉరియొదద్కు పకిష్ తవ్రపడునటుల్ను వాని 

గుండెను అంబు చీలుచ్వరకు వాడు దానివెంట పోయెను. 
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సామెతలు 7:27 => దాని యిలుల్ పాతాళమునకు పోవు మారగ్ము ఆ మారగ్ము మరణశాలలకు 

దిగిపోవును. 

సామెతలు 9:6 => ఇక జాఞ్నము లేనివారై యుండక బర్దుకుడి తెలివి కలుగజేయు మారగ్ములో 

చకక్గా నడువుడి. 

ఆదికాండము 13:12 => అబార్ము కనానులో నివసించెను. లోతు ఆ మైదానమందునన్ పటట్ణముల 

పర్దేశములలో కాపురముండి సొదొమ దగగ్ర తన గుడారము వేసికొనెను.  

ఆదికాండము 13:13 => సొదొమ మనుషుయ్లు దుషు ట్లును, యెహోవా దృషిట్కి బహు పాపులునై 

యుండిరి. 

ఆదికాండము 14:12 => మరియు అబార్ము సహోదరుని కుమారుడైన లోతు సొదొమలో 

కాపురముండెను గనుక అతనిని అతని ఆసిత్ని పటుట్కొనిపోగా 

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

పెరిగిన యౌవనులను పిలిచి ఆలోచననడిగి, వారికీలాగు పర్శన్వేసెను 

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

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

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

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

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

గుఱఱ్ములును నీ గుఱఱ్ములే అని ఇశార్యేలు రాజుతో చెపెప్ను. 

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

అతనితో పోటాల్డుటకు అతని మీదికి వచిచ్రి. యెహోషాపాతు కేకలువేయగా 

2 దినవృతాత్ంతములు 19:2 => దీరఘ్దరిశ్ హనానీ కుమారుడునగు యెహూ అతనిని 

ఎదురొక్నబోయి, రాజైన యెహోషాపాతుకు ఈలాగు పర్కటన చేసెను నీవు భకిత్హీనులకు 

సహాయముచేసి యెహోవా శతుర్వులకు సేన్హితుడవైతివి గదా? అందువలన యెహోవా సనిన్ధినుండి 

కోపము నీమీదికి వచుచ్ను. 
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1 కొరిందీయులకు 15:33 => మోసపోకుడి. దుషట్సాంగతయ్ము మంచి నడవడిని చెరుపును. 

1 కొరిందీయులకు 15:34 => నీతిపర్వరత్న గలవారై మేలొక్ని, పాపము చేయకుడి; దేవుని గూరిచ్న 

జాఞ్నము కొందరికి లేదు. మీకు సిగుగ్ కలుగుటకై యిటుల్ చెపుప్చునాన్ను. 

2 కొరిందీయులకు 6:14 => మీరు అవిశావ్సులతో జోడుగా ఉండకుడి. నీతికి దురీణ్తితో ఏమి 

సాంగతయ్ము? వెలుగునకు చీకటితో ఏమి పొతుత్? 

2 కొరిందీయులకు 6:15 => కీర్సుత్నకు బెలియాలుతో ఏమి సంబంధము? అవిశావ్సితో విశావ్సికి 

పాలెకక్డిది? 

2 కొరిందీయులకు 6:16 => దేవుని ఆలయమునకు విగర్హములతో ఏమి పొందిక? మనము 

జీవముగల దేవుని ఆలయమై యునాన్ము; అందుకు దేవుడీలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు. నేను వారిలో 

నివసించి సంచరింతును, నేను వారి దేవుడనైయుందును వారు నా పర్జలైయుందురు.  

2 కొరిందీయులకు 6:17 => కావున మీరు వారి మధయ్నుండి బయలువెడలి పర్తేయ్కముగా ఉండుడి; 

అపవితర్మైన దానిని ముటట్కుడని పర్భువు చెపుప్చునాన్డు. 

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

మీరు నాకు కుమారులును కుమారెత్లునై యుందురని సరవ్శకిత్గల పర్భువు చెపుప్చునాన్డు. 

పర్కటన 18:4 => మరియు ఇంకొక సవ్రము పరలోకములోనుండి ఈలాగు చెపప్గా వింటిని నా 

పర్జలారా, మీరు దాని పాపములలో పాలివారు కాకుండునటుల్ను, దాని తెగుళల్లో ఏదియు మీకు 

పార్పిత్ంపకుండు నటుల్ను దానిని విడిచి రండి. 

ఆదికాండము 34:2 => ఆ దేశము నేలిన హివీవ్యుడైన హమోరు కుమారుడగు షెకెము ఆమెను 

చూచి ఆమెను పటుట్కొని ఆమెతో శయనించి ఆమెను అవమానపరచెను. 

ఆదికాండము 38:1 => ఆ కాలమందు యూదా తన సహోదరులను విడిచి హీరా అను ఒక 

అదులాల్మీయునియొదద్ ఉండుటకు వెళె ల్ను. 

లేవీయకాండము 11:10 => సముదర్ములలోనేమి, నదులలోనేమి, సమసత్ జలచరములలోను సమసత్ 

జలజంతువులలోను వేటికి రెకక్లు పొలుసులు ఉండవో అవనిన్యు మీకు హేయములు; 
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రూతు 2:23 => కాబటిట్ యవల కోతయు గోధుమల కోతయు ముగియువరకు ఆమె యేరుకొనుచు 

బోయజు పనికతెత్లయొదద్ నిలకడగానుండి తన అతత్ యింట నివసించెను. 

1 రాజులు 10:3 => ఆమె వేసిన పర్శన్లనిన్టికి సొలొమోను పర్తుయ్తత్రము చెపెప్ను; రాజునకు 

మరుగైనదేదియు లేనందున ఆమె పర్శన్ వేసిన వాటనిన్టి భావము చెపెప్ను. 

1 రాజులు 10:8 => నీ జనులు భాగయ్వంతులు, నీ ముందర ఎలల్పుప్డును నిలిచి నీ 

జాఞ్నవచనములను వినుచుండు నీ సేవకులును భాగయ్వంతులు 

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

ఆలోచనచొపుప్న వారికి కఠినముగా పర్తుయ్తత్రమిచిచ్ యిటుల్ ఆజాఞ్పించెను 

2 రాజులు 9:27 => యూదా రాజైన అహజాయ్ జరిగినదాని చూచి వనములోని నగరి మారగ్ముగా 

పారిపోయెను; అయినను యెహూ అతని తరిమి, రథమునందు అతని హతముచేయుడని ఆజఞ్ ఇచెచ్ను 

గనుక వారు ఇబెల్యాము దగగ్రనునన్ గూరునకు పోవు మారగ్మందు అతని కొటట్గా అతడు మెగిదోద్కు 

పారిపోయి అచచ్ట మరణమాయెను. 

2 రాజులు 10:11 => ఈ పర్కారము యహూ యెజెర్యేలులో అహాబు కుటుంబికులందరిని, అతని 

సంబంధులగు గొపప్వారినందరిని అతని బంధువులనందరిని, అతడు నియమించిన యాజకులను 

హతముచేసెను; అతనికి ఒకనినైనను ఉండనియయ్లేదు. 

2 దినవృతాత్ంతములు 9:2 => సొలొమోను ఆమె పర్శన్లనిన్యు ఆమెకు విడదీసి చెపెప్ను; 

సొలొమోను ఆమెకు పర్తుయ్తత్రము చెపప్లేని మరుగైన మాట యేదియు లేకపోయెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 9:7 => నీ సేవకుల భాగయ్ము మంచిది, ఎలల్పుప్డును నీ సముఖమున నిలిచి నీ 

జాఞ్నసంభాషణ వినుచుండు నీ సేవకులైన వీరి భాగయ్ము మంచిది. 

2 దినవృతాత్ంతములు 20:37 => అపుప్డు మారేషా వాడును దోదావాహు కుమారుడునగు 

ఎలీయెజెరు నీవు అహజాయ్తో సేన్హము చేసికొంటివి గనుక యెహోవా నీ పనులను భంగము 

చేయునని యెహోషాపాతుమీద పర్వచనమొకటి చెపెప్ను. ఆ ఓడలు తరీ ష్షునకు వెళల్జాలకుండ 

బదద్లైపోయెను. 
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2 దినవృతాత్ంతములు 22:4 => అహాబు సంతతివారివలెనే అతడు యెహోవా దృషిట్కి చెడునడత 

నడచెను; అతని తండిర్ మరణమైన తరువాత వారు అతనికి ఆలోచనకరత్లై అతని నాశమునకు 

కారుకులైరి. 

యోబు 34:8 => అతడు చెడుతనము చేయువారికి చెలికాడాయెను భకిత్హీనులకు సహవాసి 

ఆయెను. 

యోబు 35:4 => నీతోను నీతో కూడనునన్ నీ సహవాసులతోను నేను వాదమాడెదను. 

కీరత్నలు 1:1 => దుషు ట్ల ఆలోచనచొపుప్న నడువకపాపుల మారగ్మున నిలువక అపహాసకులు 

కూరుచ్ండు చోటను కూరుచ్ండక 

కీరత్నలు 16:3 => నేనీలాగందును భూమిమీదనునన్ భకుత్లే శేర్షు ట్లు; వారు నాకు కేవలము ఇషు ట్లు. 

కీరత్నలు 26:4 => పనికిమాలినవారితో నేను సాంగతయ్ము చేయను వేషధారులతో పొందుచేయను. 

సామెతలు 1:10 => నా కుమారుడా, పాపులు నినున్ పేర్రేపింపగా ఒపప్కుము. 

సామెతలు 1:15 => నా కుమారుడా, నీవు వారి మారగ్మున పోకుము వారి తోర్వలయందు 

నడువకుండ నీ పాదము వెనుకకు తీసికొనుము. 

సామెతలు 4:14 => భకిత్హీనుల తోర్వను చేరకుము దుషు ట్ల మారగ్మున నడువకుము. 

సామెతలు 5:14 => నేను సమాజ సంఘముల మధయ్ నుండినను పర్తివిధమైన దౌషట్య్మునకు 

లోబడుటకు కొంచెమే యెడమాయెను అని నీవు చెపుప్కొనుచు మూలుగుచు నుందువు.  

సామెతలు 12:11 => తన భూమిని సేదయ్పరచుకొనువానికి ఆహారము సమృదిధ్గా కలుగును 

వయ్రథ్మైనవాటిని అనుసరించువాడు బుదిధ్లేనివాడు. 

సామెతలు 14:7 => బుదిధ్హీనుని యెదుటనుండి వెళి ల్పొముమ్ జాఞ్న వచనములు వానియందు 

కనబడవు గదా? 

సామెతలు 15:31 => జీవారథ్మైన ఉపదేశమును అంగీకరించువానికి జాఞ్నుల సహవాసము 

లభించును.  

సామెతలు 21:16 => వివేకమారగ్ము విడిచి తిరుగువాడు పేర్తల గుంపులో కాపురముండును. 
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సామెతలు 22:25 => నీవు వాని మారగ్ములను అనుసరించి నీ పార్ణమునకు ఉరి 

తెచుచ్కొందువేమో. 

సామెతలు 24:1 => దురజ్నులను చూచి మతస్రపడకుము వారి సహవాసము కోరకుము 

సామెతలు 24:19 => దురామ్రుగ్లను చూచి నీవు వయ్సనపడకుము భకిత్హీనులయెడల 

మతస్రపడకుము. 

సామెతలు 28:19 => తన పొలము సేదయ్ము చేసికొనువానికి కడుపునిండనన్ము దొరకును 

వయ్రథ్మైనవాటిని అనుసరించువారికి కలుగు పేదరికము ఇంతంతకాదు. 

సామెతలు 28:24 => తన తలిదండుర్ల సొముమ్ దోచుకొని అది దోర్హము కాదనుకొనువాడు 

నశింపజేయువానికి జతకాడు. 

యిరిమ్యా 51:6 => మీరు దాని దోషములలో పడి నశింపకుండునటుల్ బబులోనులోనుండి 

పారిపోవుడి మీ పార్ణములు రకిష్ంచుకొనుడి ఇది యెహోవాకు పర్తికారకాలము అది చేసిన 

కిర్యలనుబటిట్ ఆయన దానికి పర్తికారము చేయుచునాన్డు.  

హోషేయ 7:5 => మన రాజు దినమున అధిపతులు అతని దార్కాష్రస బలముచేత మతిత్లిల్ జబుబ్పడిరి; 

రాజు తానే అపహాసకులకు చెలికాడాయెను. 

మారుక్ 4:10 => ఆయన ఒంటరిగా ఉనన్పుప్డు పండెర్ండుమంది శిషుయ్లతో కూడ ఆయన చుటుట్ 

ఉండినవారు ఆ ఉపమానమునుగూరిచ్ ఆయననడిగిరి. 

లూకా 22:55 => వారాయనను పటిట్ యీడుచ్కొనిపోయి పర్ధానయాజకుని యింటిలోనికి 

తీసికొనిపోయిరి. పేతురు దూరముగా వారి వెనుక వచుచ్చుండెను. 

యోహాను 18:18 => అపుప్డు చలివేయుచునన్ందున దాసులును బంటౌర్తులును మంటవేసి చలి 

కాచుకొనుచు నిలుచుండగా పేతురును వారితో నిలువబడి చలి కాచుకొనుచుండెను. 

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

పర్ధానయాజకులును పెదద్లును తమతో చెపిప్న మాటలననిన్టిని వారికి తెలిపిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 17:4 => వారిలో కొందరును, భకిత్పరులగు గీర్సుదేశసుథ్లలో 

చాలమందియు, ఘనతగల సతరీలలో అనేకులును ఒపుప్కొని పౌలుతోను సీలతోను కలిసికొనిరి. 
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ఎఫెసీయులకు 5:7 => గనుక మీరు అటిట్వారితో పాలివారై యుండకుడి.  

వచనము 24 

బెతత్ము వాడనివాడు తన కుమారునికి విరోధి కుమారుని పేర్మించువాడు వానిని శికిష్ంచును. 

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

పాపము పొంచియుండును; నీయెడల దానికి వాంఛ కలుగును నీవు దానిని ఏలుదువనెను. 

సంఖాయ్కాండము 32:23 => మీరు అటుల్ చేయనియెడల యెహోవా దృషిట్కి పాపము 

చేసినవారగుదురు గనుక మీ పాపము మిముమ్ను పటుట్కొనును అని తెలిసికొనుడి. 

కీరత్నలు 32:10 => భకిత్హీనులకు అనేక వేదనలు కలుగుచునన్వి యెహోవాయందు 

నమిమ్కయుంచువానిని కృప ఆవరించుచునన్ది.  

కీరత్నలు 140:11 => కొండెములాడువారు భూమిమీద సిథ్రపడకుందురుగాక ఆపతుత్ బలాతాక్రులను 

తరిమి వారిని పడదోర్యును గాక. 

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

నిశచ్యముగా ఈ మనుషుయ్డు నరహంతకుడు; ఇతడు సముదర్మునుండి తపిప్ంచుకొనినను 

నాయ్యమాతనిని బర్దుకనియయ్దని తమలో తాము చెపుప్కొనిరి. 

యెషయా 3:10 => మీకు మేలు కలుగునని నీతిమంతులతో చెపుప్ము వారు తమ కిర్యల ఫలము 

అనుభవింతురు. 

యెషయా 3:11 => దుషు ట్లకు శర్మ, వారి కిర్యల ఫలము వారికి కలుగును.  

రోమీయులకు 2:7 => సత  కిర్యను ఓపికగా చేయుచు, మహిమను ఘనతను అక్షయతను 

వెదకువారికి నితయ్జీవము నిచుచ్ను. 

రోమీయులకు 2:8 => అయితే భేదములు పుటిట్ంచి, సతయ్మునకు లోబడక దురీన్తికి లోబడువారి 

మీదికి దేవుని ఉగర్తయు రౌదర్మును వచుచ్ను. 

రోమీయులకు 2:9 => దుషాక్య్రయ్ము చేయు పర్తి మనుషుయ్ని ఆతమ్కు, మొదట యూదునికి గీర్సు 

దేశసుథ్నికి కూడ, శర్మయు వేదనయు కలుగును. 

Page  of 986 2507



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   !"త$

రోమీయులకు 2:10 => సత  కిర్య చేయు పర్తివానికి, మొదట యూదునికి గీర్సు దేశసుథ్నికి కూడ, 

మహిమయు ఘనతయు సమాధానమును కలుగును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:45 => నీవు నాశనము చేయబడువరకు ఈ శాపములనిన్యు నీమీదికి 

వచిచ్ నినున్ తరిమి నినున్ పటుట్కొనును; ఏలయనగా నీ దేవుడైన యెహోవా నీకాజాఞ్పించిన ఆయన 

ఆజఞ్లను ఆయన కటట్డలను అనుసరించి నడుచుకొనునటుల్ నీవు ఆయన మాట వినలేదు. 

యెహోషువ 7:18 => అతడును అతని యింటి పురుషుల వరుసను దగగ్రకు రపిప్ంపబడినపుప్డు 

యూదా గోతర్ములోని జెరహు మునిమనుమడును జబిద్ మనుమడును కరీమ్ కుమారుడునైన ఆకాను 

పటుట్బడెను. 

1 సమూయేలు 15:18 => మరియు యెహోవా నినున్ సాగనంపి నీవు పోయి పాపాతుమ్లైన 

అమాలేకీయులను నిరూమ్లము చేయుము, వారు లయమగు వరకు వారితో యుదధ్ము చేయుమని 

సెలవియయ్గా 

1 రాజులు 18:18 => అతడు నేను కాను, యెహోవా ఆజఞ్లను గైకొనక బయలుదేవత ననుసరించు 

నీవును, నీ తండిర్ యింటివారును ఇశార్యేలువారిని శర్మపెటుట్వారై యునాన్రు. 

2 దినవృతాత్ంతములు 18:34 => ఆ దినమున యుదధ్ము పర్బలమాయెను; అయినను ఇశార్యేలు 

రాజు అసత్మయమువరకు సిరియనులకెదురుగా తన రథమునందు నిలిచెను, పొర్దుద్గుర్ంకువేళ అతడు 

చనిపోయెను. 

పర్సంగి 8:12 => పాపాతుమ్లు నూరు మారులు దుషాక్రయ్ముచేసి దీరాఘ్యుషమ్ంతులైనను 

దేవునియందు భయభకుత్లు కలిగి ఆయన సనిన్ధికి భయపడువారు కేష్మముగా నుందురనియు, 

యిరిమ్యా 42:16 => మీరు భయపడుచునన్ ఖడగ్ము అకక్డను ఐగుపుత్ దేశముననే మిముమ్ను తరిమి 

పటుట్కొనును; మీకు భయము కలుగజేయు కాష్మము ఐగుపుత్లోనే మిముమ్ను తరిమి కలిసికొనును, 

అకక్డనే మీరు చతుత్రు, 

వచనము 25 

నీతిమంతుడు ఆకలితీర భోజనము చేయును భకిత్హీనుల కడుపునకు లేమి కలుగును. 
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ఆదికాండము 17:7 => నేను నీకును నీ తరువాత నీ సంతానమునకును దేవుడనై యుండునటుల్, 

నాకును నీకును, నీ తరువాతవారి తరములలో నీ సంతతికిని మధయ్ నా నిబంధనను నితయ్నిబంధనగా 

సిథ్రపరచెదను. 

ఆదికాండము 17:8 => నీకును నీ తరువాత నీ సంతతికిని నీవు పరదేశివైయునన్ దేశమును, అనగా 

కనానను దేశమంతటిని నితయ్సావ్సథ్య్ముగా ఇచిచ్ వారికి దేవుడనై యుందునని అతనితో చెపెప్ను. 

కీరత్నలు 25:12 => యెహోవాయందు భయభకుత్లు గలవాడెవడో వాడు కోరుకొనవలసిన 

మారగ్మును ఆయన వానికి బోధించును. 

కీరత్నలు 25:13 => అతని పార్ణము నెమమ్దిగా ఉండును అతని సంతానము భూమిని 

సవ్తంతిర్ంచుకొనును.  

కీరత్నలు 102:28 => నీ సేవకుల కుమారులు నిలిచియుందురు వారి సంతానము నీ సనిన్ధిని 

సిథ్రపరచబడును. 

కీరత్నలు 112:2 => వాని సంతతివారు భూమిమీద బలవంతులగుదురు యథారథ్వంతుల 

వంశపువారు దీవింపబడుదురు 

కీరత్నలు 128:6 => నీ పిలల్ల పిలల్లను నీవు చూచెదవు. ఇశార్యేలుమీద సమాధానముండును గాక. 

సామెతలు 28:8 => వడిడ్చేతను దురాల్భముచేతను ఆసిత్ పెంచుకొనువాడు దరిదుర్లను 

కరుణించువానికొరకు దాని కూడబెటుట్ను. 

యోబు 27:16 => ధూళి అంత విసాత్రముగా వారు వెండిని పోగుచేసినను జిగటమనన్ంత 

విసాత్రముగా వసత్రములను సిదధ్పరచుకొనినను 

యోబు 27:17 => వారు దాని సిదధ్పరచుకొనుటయే గాని నీతిమంతులు దాని కటుట్కొనెదరు 

నిరపరాధులు ఆ వెండిని పంచుకొనెదరు. 

పర్సంగి 2:26 => ఏలయనగా దైవదృషిట్కి మంచివాడుగా నుండువానికి దేవుడు జాఞ్నమును తెలివిని 

ఆనందమును అనుగర్హించును; అయితే దైవదృషిట్కి ఇషు ట్డగు వానికిచుచ్టకై పర్యాసపడి పోగుచేయు 

పనిని ఆయన పాపాతుమ్నికి నిరణ్యించును . ఇదియు వయ్రథ్ముగాను ఒకడు గాలికై 

పర్యాసపడినటుట్గాను ఉనన్ది. 
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ఆదికాండము 31:9 => అటుల్ దేవుడు మీ తండిర్ పశువులను తీసి నాకిచెచ్ను. 

నిరగ్మకాండము 3:22 => పర్తి సతరీయు తన పొరుగుదానిని తన యింటనుండు దానిని వెండినగలను 

బంగారునగలను వసత్రములను ఇమమ్ని అడిగి తీసికొని, మీరు వాటిని మీ కుమారులకును మీ 

కుమారెత్లకును ధరింపచేసి ఐగుపీత్యులను దోచుకొందురనెను. 

నిరగ్మకాండము 11:2 => కాబటిట్ తన చెలికానియొదద్ పర్తి పురుషుడును తన చెలికతెత్యొదద్ పర్తి 

సతరీయును వెండి నగలను బంగారు నగలను అడిగి తీసికొనుడని పర్జలతో చెపుప్ము. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:4 => నీ గరభ్ఫలము నీ భూఫలము నీ పశువుల మందలు నీ 

దుకిక్టెదుద్లు నీ గొఱఱ్మేకల మందలు దీవింపబడును; 

యెహోషువ 5:12 => మరునాడు వారు ఈ దేశపు పంటను తినుచుండగా మనాన్ మానిపోయెను; 

అటుతరువాత ఇశార్యేలీయులకు మనాన్ దొరకకపోయెను. ఆ సంవతస్రమున వారు కనానుదేశపు 

పంటను తినిరి. 

యెహోషువ 8:2 => నీవు యెరికోకును దాని రాజునకును ఏమి చేసితివో అదే హాయికిని దాని 

రాజునకును చేసెదవు; అయితే దాని సొముమ్ను పశువులను మీరు కొలల్గా దోచుకొనవలెను. పటట్ణపు 

పడమటి వైపున మాటుగాండల్నుంచుము. 

యెహోషువ 24:13 => మీరు కటట్ని పటట్ణములను మీకిచిచ్యునాన్ను. మీరు వాటిలో 

నివసించుచునాన్రు. మీరు నాటని దార్క్షతోటల పండల్ను ఒలీవతోటల పండల్ను తినుచునాన్రు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 28:8 => కాబటిట్ మీరు ఈ మంచిదేశమును సావ్సథ్య్ముగా అనుభవించి, మీ 

తరువాత మీ సంతతివారికి శాశవ్తసావ్సథ్య్ముగా దానిని అపప్గించునటుల్ మీ దేవుడైన యెహోవా 

మీకిచిచ్న యాజఞ్లనిన్యు ఎటిట్వో తెలిసికొని వాటిని గైకొనుడి అని యెహోవా సమాజమునకు చేరిన 

ఇశార్యేలీయులందరు చూచుచుండగను మన దేవుడు ఆలకించుచుండగను నేను మిముమ్ను హెచచ్రిక 

చేయుచునాన్ను. 

ఎజార్ 9:12 => కాబటిట్ మీరు మీ కుమారెత్లను వారి కుమారుల కియయ్కుడి. వారి కుమారెత్లను మీ 

కుమారుల కొరకు పుచుచ్కొనకుడి. మరియు వారికి కేష్మభాగయ్ములు కలుగవలెనని మీరు ఎనన్టికిని 
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కోరకుండినయెడల,మీరు బలముగానుండి, ఆ దేశముయొకక్ సుఖమును అనుభవించి, మీ పిలల్లకు 

నితయ్ సావ్సథ్య్ముగా దాని నపప్గించెదరని చెపిప్రి. 

ఎసేత్రు 8:1 => ఆ దినమున రాజైన అహషేవ్రోషు యూదులకు శతుర్వుడైన హామాను ఇంటిని 

రాణియైన ఎసేత్రునకిచెచ్ను ఎసేత్రు మొరెద్కై తనకు ఏమికావలెనో రాజునకు తెలియజేసినమీదట అతడు 

రాజు సనిన్ధికి రాగా 

ఎసేత్రు 8:7 => రాజైన అహషేవ్రోషు రాణియైన ఎసేత్రునకును యూదుడైన మొరెద్కైకిని ఈలాగు 

సెలవిచెచ్ను హామాను ఇంటిని ఎసేత్రున కిచిచ్యునాన్ను; అతడు యూదులను హతము చేయుటకు 

పర్యతిన్ంచినందున అతడు ఉరికొయయ్మీద ఉరితీయబడెను. 

కీరత్నలు 37:25 => నేను చినన్వాడనై యుంటిని ఇపుప్డు ముసలివాడనై యునాన్ను అయినను 

నీతిమంతులు విడువబడుట గాని వారి సంతానము భిక్షమెతుత్ట గాని నేను చూచియుండలేదు. 

కీరత్నలు 39:6 => మనుషుయ్లు వటిట్ నీడవంటివారై తిరుగులాడుదురు. వారు తొందరపడుట గాలికే 

గదా వారు ధనము కూరుచ్కొందురు గాని అది ఎవనికి చేజికుక్నో వారికి తెలియదు.  

సామెతలు 11:21 => నిశచ్యముగా భకిత్హీనునికి శిక్ష తపప్దు. నీతిమంతుల సంతానము 

విడిపింపబడును. 

సామెతలు 13:11 => మోసముచేత సంపాదించిన ధనము కీష్ణించిపోవును కషట్ము చేసి 

కూరుచ్కొనువాడు తన ఆసిత్ని వృదిధ్ చేసికొనును. 

సామెతలు 15:6 => నీతిమంతుని యిలుల్ గొపప్ ధననిధి భకిత్హీనునికి కలుగు వచుచ్బడి శర్మకు 

కారణము. 

సామెతలు 19:14 => గృహమును వితత్మును పితరులిచిచ్న సావ్సథ్య్ము సుబుదిధ్గల భారయ్ యెహోవా 

యొకక్ దానము. 

సామెతలు 20:7 => యథారథ్వరత్నుడగు నీతిమంతుని పిలల్లు వాని తదనంతరము ధనుయ్లగుదురు. 

సామెతలు 20:21 => మొదట బహు తవ్రితముగా దొరికిన సావ్సథ్య్ము తుదకు దీవెన 

నొందకపోవును. 
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యెషయా 23:18 => వేశయ్ జీతముగా ఉనన్దాని వరత్కలాభము యెహోవాకు పర్తిషిఠ్తమగును అది 

కూరచ్బడదు ధననిధిలో వేయబడదు యెహోవా సనిన్ధిని నివసించువారికి సంతుషిట్ ఇచుచ్ 

భోజనమునకును పర్శసత్ వసత్రములకును ఆ పటట్ణపు లాభము ఆధారముగా నుండును.  

యిరిమ్యా 48:36 => వారు సంపాదించినదానిలో శేషించినది నశించిపోయెను మోయాబునుగూరిచ్ 

నా గుండె పిలల్నగోర్వివలె నాదము చేయుచునన్ది కీరహ్రెశు వారినిగూరిచ్ నా గుండె పిలల్నగోర్వివలె 

వాగుచునన్ది.  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 11:24 => అతడు పరిశుదాధ్తమ్తోను విశావ్సముతోను నిండుకొనిన 

సతుప్రుషుడు; బహు జనులు పర్భువు పక్షమున చేరిరి. 

2 కొరిందీయులకు 12:14 => ఇదిగో, యీ మూడవసారి మీయొదద్కు వచుచ్టకు సిదధ్ముగా 

ఉనాన్ను; వచిచ్నపుప్డు మీకు భారముగా నుండను. మీ సొతుత్ను కాదు మిముమ్నే కోరుచునాన్ను. 

పిలల్లు తలిదండుర్లకొరకు కాదు తలిదండుర్లే పిలల్లకొరకు ఆసిత్ కూరచ్తగినది గదా 
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వచనము 1 

జాఞ్నవంతురాలు తన యిలుల్ కటుట్ను మూఢురాలు తనచేతులతో తన యిలుల్ ఊడబెరుకును. 

సామెతలు 12:11 => తన భూమిని సేదయ్పరచుకొనువానికి ఆహారము సమృదిధ్గా కలుగును 

వయ్రథ్మైనవాటిని అనుసరించువాడు బుదిధ్లేనివాడు. 

సామెతలు 12:14 => ఒకడు తన నోటి ఫలముచేత తృపిత్గా మేలుపొందును ఎవని కిర్యల ఫలము 

వానికి వచుచ్ను. 

సామెతలు 27:18 => అంజూరపు చెటుట్ను పెంచువాడు దాని ఫలము తినును తన యజమానుని 

మనిన్ంచువాడు ఘనతనొందును. 

సామెతలు 27:23 => నీ పశువుల సిథ్తి జాగర్తత్గా తెలిసికొనుము నీ మందలయందు మనసుస్ 

ఉంచుము. 

సామెతలు 27:24 => ధనము శాశవ్తము కాదు కిరీటము తరతరములు ఉండునా? 

సామెతలు 27:25 => ఎండిన గడిడ్ వామి వేయబడెను పచిచ్క కనబడుచునన్ది కొండగడిడ్ 

యేరబడియునన్ది 

సామెతలు 27:26 => నీ వసత్రములకొరకు గొఱఱ్పిలల్లునన్వి ఒక చేని కర్యధనమునకు పొటే ట్ళుల్ 

సరిపోవును 

సామెతలు 27:27 => నీ ఆహారమునకు నీ యింటివారి ఆహారమునకు నీ పనికతెత్ల జీవనమునకు 

మేకపాలు సమృదిధ్యగును. 

సామెతలు 28:19 => తన పొలము సేదయ్ము చేసికొనువానికి కడుపునిండనన్ము దొరకును 

వయ్రథ్మైనవాటిని అనుసరించువారికి కలుగు పేదరికము ఇంతంతకాదు. 

పర్సంగి 5:9 => ఏ దేశములో రాజు భూమి విషయమై శర్దధ్ పుచుచ్కొనునో ఆ దేశమునకు సరవ్ 

విషయములయందు మేలు కలుగును. 

సామెతలు 6:6 => సోమరీ, చీమల యొదద్కు వెళుల్ము వాటి నడతలు కనిపెటిట్ జాఞ్నము 

తెచుచ్కొనుము. 
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సామెతలు 6:7 => వాటికి నాయ్యాధిపతి లేకునన్ను పై విచారణకరత్ లేకునన్ను అధిపతి లేకునన్ను 

సామెతలు 6:8 => అవి వేసవికాలమందు ఆహారము సిదధ్పరచుకొనును కోతకాలమందు ధానయ్ము 

కూరుచ్కొనును. 

సామెతలు 6:9 => సోమరీ, ఎందాక నీవు పండుకొనియుందువు? ఎపుప్డు నిదర్లేచెదవు?  

సామెతలు 6:10 => ఇక కొంచెము నిదిర్ంచెదనని కొంచెము కునికెదనని కొంచెముసేపు చేతులు 

ముడుచుకొని పరుండెదనని నీవనుచుందువు 

సామెతలు 6:11 => అందుచేత దోపిడిగాడు వచుచ్నటుల్ దారిదర్య్ము నీయొదద్కు వచుచ్ను. 

ఆయుధధారుడు వచుచ్నటుల్ లేమి నీయొదద్కు వచుచ్ను. 

సామెతలు 11:5 => యథారథ్వంతుల నీతి వారి మారగ్మును సరాళము చేయును భకిత్హీనుడు తన 

భకిత్హీనత చేతనే పడిపోవును. 

సామెతలు 11:6 => యథారథ్వంతుల నీతి వారిని విమోచించును విశావ్సఘాతకులు తమ దురాశ 

వలననే పటట్బడుదురు.  

కీరత్నలు 112:5 => దయాళులును అపిప్చుచ్వారును భాగయ్వంతులు నాయ్యవిమరశ్లో వారి 

వాయ్జెయ్ము గెలుచును 

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

నాయ్యము జరుగుననియు జాఞ్నులు మనసుస్న తెలిసికొందురు. 

పర్సంగి 8:6 => పర్తి సంగతిని విమరిశ్ంచు సమయమును ఏరప్డియునన్ది; లేనియెడల 

మనుషుయ్లుచేయు కీడు బహు భారమగును. 

యిరిమ్యా 8:7 => ఆకాశములకెగురు సంకుబుడి కొంగయైనను తన కాలము నెరుగును, తెలల్ 

గువవ్యు మంగలకతిత్ పిటట్యు ఓదెకొరుకును తాము రావలసిన కాలమును ఎరుగును, అయితే నా 

పర్జలు యెహోవా నాయ్యవిధిని ఎరుగరు. 

యిరిమ్యా 8:8 => మేము జాఞ్నులమనియు, యెహోవా ధరమ్శాసత్రము మాయొదద్ నునన్దనియు మీరేల 

అందురు? నిజమేగాని శాసుత్ర్ల కలల్కలము అబదధ్ముగా దానికి అపారథ్ము చేయుచునన్ది. 
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యిరిమ్యా 8:9 => జాఞ్నులు అవమానము నొందినవారైరి, వారు విసమ్యమొంది చికుక్న 

పడియునాన్రు, వారు యెహోవా వాకయ్మును నిరాకరించినవారు, వారికి ఏపాటి జాఞ్నము కలదు? 

యిరిమ్యా 8:10 => గనుక వారి భారయ్లను అనుయ్ల కపప్గింతును, వారిని జయించువారికి వారి 

పొలములను అపప్గింతును. అలుప్లేమి ఘనులేమి అందరును మోసముచేసి దోచుకొనువారు; 

పర్వకత్లేమి యాజకులేమి అందరును వంచకులు. 

ఆదికాండము 47:23 => యోసేపు ఇదిగో నేడు మిముమ్ను మీ భూములను ఫరోకొరకు 

కొనియునాన్ను. ఇదిగో మీకు వితత్నములు; పొలములలో వితుత్డి. 

సామెతలు 13:11 => మోసముచేత సంపాదించిన ధనము కీష్ణించిపోవును కషట్ము చేసి 

కూరుచ్కొనువాడు తన ఆసిత్ని వృదిధ్ చేసికొనును. 

సామెతలు 14:4 => ఎదుద్లు లేనిచోట గాదెయందు ధానయ్ముండదు ఎదుద్ల బలముచేత విసాత్రము 

వచుచ్బడి కలుగును 

వచనము 2 

యథారథ్ముగా పర్వరిత్ంచువాడు యెహోవాయందు భయభకుత్లు గలవాడు కుటిలచితుత్డు ఆయనను 

తిరసక్రించువాడు, 

సామెతలు 3:12 => తండిర్ తనకు ఇషు ట్డైన కుమారుని గదిద్ంచు రీతిగా యెహోవా తాను 

పేర్మించువారిని గదిద్ంచును. 

సామెతలు 8 :36 => ననున్ కనుగొననివాడు తనకే హాని చేసికొనును నాయందు 

అసహయ్పడువారందరు మరణమును సేన్హించుదురు. 

సామెతలు 19:18 => బుదిధ్ వచుచ్నని నీ కుమారుని శికిష్ంపుము అయితే వాడు చావవలెనని 

కోరవదుద్. 

సామెతలు 22:15 => బాలుని హృదయములో మూఢతవ్ము సావ్భావికముగా పుటుట్ను శికాష్దండము 

దానిని వానిలోనుండి తోలివేయును. 
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సామెతలు 23:13 => నీ బాలురను శికిష్ంచుట మానుకొనకుము బెతత్ముతో వాని కొటిట్నయెడల 

వాడు చావకుండును 

సామెతలు 23:14 => బెతత్ముతో వాని కొటిట్నయెడల పాతాళమునకు పోకుండ వాని ఆతమ్ను నీవు 

తపిప్ంచెదవు. 

సామెతలు 29:15 => బెతత్మును గదిద్ంపును జాఞ్నము కలుగజేయును అదుపులేని బాలుడు తన తలిల్కి 

అవమానము తెచుచ్ను. 

సామెతలు 29:17 => నీ కుమారుని శికిష్ంచినయెడల అతడు నినున్ సంతోషపరచును నీ మనసుస్కు 

ఆనందము కలుగజేయును 

లూకా 14:26 => ఎవడైనను నాయొదద్కు వచిచ్ తన తండిర్ని తలిల్ని భారయ్ను పిలల్లను 

అనన్దముమ్లను అకక్చెలెల్ండర్ను తన పార్ణమును సహా దేవ్షింపకుంటే వాడు నా శిషుయ్డు కానేరడు. 

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

దండించును అని కుమారులతో సంభాషించినటుల్ మీతో సంభాంషించు ఆయన హెచచ్రికను 

మరచితిరి. 

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

మిముమ్ను చూచుచునాన్డు. తండిర్ శికిష్ంపని కుమారుడెవడు? 

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

పొందనియెడల దురీబ్జులేగాని కుమారులు కారు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 21:18 => ఒకని కుమారుడు మొండివాడై తిరుగబడి తండిర్మాట గాని 

తలిల్మాటగాని వినకయుండి, వారు అతని శికిష్ంచిన తరువాతయును అతడు వారికి విధేయుడు 

కాకపోయినయెడల 

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

అని వార్యబడియునన్ది. 

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

మిముమ్ను చూచుచునాన్డు. తండిర్ శికిష్ంపని కుమారుడెవడు? 
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వచనము 3 

మూఢుల నోట బెతత్మువంటి గరవ్మునన్ది. జాఞ్నుల పెదవులు వారిని కాపాడును. 

కీరత్నలు 34:10 => సింహపు పిలల్లు లేమిగలవై ఆకలిగొనును యెహోవాను ఆశర్యించువారికి ఏ 

మేలు కొదువయై యుండదు. 

కీరత్నలు 37:3 => యెహోవాయందు నమిమ్కయుంచి మేలుచేయుము దేశమందు నివసించి సతయ్ము 

ననుసరించుము 

కీరత్నలు 37:16 => నీతిమంతునికి కలిగినది కొంచెమైనను బహుమంది భకిత్హీనులకునన్ 

ధనసమృదిధ్కంటె శేర్షట్ము. 

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

నిలుచును. 

కీరత్నలు 37:19 => ఆపతాక్లమందు వారు సిగుగ్నొందరు కరవు దినములలో వారు 

తృపిత్పొందుదురు. 

1 తిమోతి 4:8 => శరీర సంబంధమైన సాధకము కొంచెము మటుట్కే పర్యోజనకరమవును గాని 

దైవభకిత్ యిపప్టి జీవము విషయములోను రాబోవు జీవము విషయములోను వాగాద్నముతో 

కూడినదైనందున అది అనిన్ విషయములలో పర్యోజనకరమవును. 

హెబీర్యులకు 13:5 => ధనాపేక్ష లేనివారై మీకు కలిగినవాటితో తృపిత్పొంది యుండుడి. నినున్ 

ఏమాతర్మును విడువను, నినున్ ఎనన్డును ఎడబాయను అని ఆయనయే చెపెప్ను గదా. 

సామెతలు 6:11 => అందుచేత దోపిడిగాడు వచుచ్నటుల్ దారిదర్య్ము నీయొదద్కు వచుచ్ను. 

ఆయుధధారుడు వచుచ్నటుల్ లేమి నీయొదద్కు వచుచ్ను. 

సామెతలు 24:34 => వీటివలన నీకు దరిదర్త పరుగెతిత్ వచుచ్ను ఆయుధసుథ్డు వచిచ్నటుల్ లేమి 

నీమీదికి వచుచ్ను. 

Page  of 997 2507



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   !"త$

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:48 => గనుక ఆకలిదపుప్లతోను వసత్రహీనతతోను అనిన్ 

లోపములతోను యెహోవా నీమీదికి రపిప్ంచు నీ శతుర్వులకు దాసుడవగుదువు. వారు నినున్ 

నశింపజేయువరకు నీ మెడమీద ఇనుపకాడి యుంచుదురు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 32:24 => వారు కరవుచేత కీష్ణించుదురు మంటచేతను కూర్రమైన 

హతయ్చేతను హరించిపోవుదురు బురదలో పార్కు పాముల విషమును మృగముల కోరలను వారిమీదికి 

రపిప్ంచెదను. 

యెషయా 65:13 => కావున పర్భువగు యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు ఆలకించుడి నా 

సేవకులు భోజనము చేయుదురు గాని మీరు ఆకలిగొనెదరు నా సేవకులు పానము చేసెదరు గాని 

మీరు దపిప్గొనెదరు. నా సేవకులు సంతోషించెదరు గాని మీరు సిగుగ్పడెదరు  

యెషయా 65:14 => నా సేవకులు హృదయానందముచేత కేకలు వేసెదరుగాని మీరు 

చింతాకార్ంతులై యేడెచ్దరు మనోదుఃఖముచేత పర్లాపించెదరు.  

2 దెసస్లోనీకయులకు 3:10 => మరియు మేము మీయొదద్ ఉనన్పుప్డు--ఎవడైనను పనిచేయ 

నొలల్నియెడల వాడు భోజనము చేయకూడదని మీకు ఆజాఞ్పించితివిు గదా. 

ఆదికాండము 25:29 => ఒకనాడు యాకోబు కలగూరవంటకము వండుకొనుచుండగా ఏశావు 

అలసినవాడై పొలములోనుండి వచిచ్ 

హోషేయ 4:10 => వారు యెహోవాను లక్షయ్పెటుట్ట మానిరి గనుక వారు భోజనము చేసినను తృపిత్ 

పొందక యుందురు, వయ్భిచారము చేసినను అభివృదిధ్ నొందక యుందురు.  

యోవేలు 2:26 => నా జనులు ఇక నెనన్టికిని సిగుగ్నొందరు. 

మతత్యి 14:20 => వారందరు తిని తృపిత్పొందిన తరువాత మిగిలిన ముకక్లు పండెర్ండు 

గంపలనిండ ఎతిత్రి 

లూకా 9:17 => వారందరుతిని తృపిత్పొందిన తరువాత మిగిలిన ముకక్లు పండెర్ండు గంపెళె ల్తిత్రి. 

వచనము 4 

ఎదుద్లు లేనిచోట గాదెయందు ధానయ్ముండదు ఎదుద్ల బలముచేత విసాత్రము వచుచ్బడి కలుగును 
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సామెతలు 24:3 => జాఞ్నము వలన ఇలుల్ కటట్బడును వివేచన వలన అది సిథ్రపరచబడును. 

సామెతలు 24:4 => తెలివిచేత దాని గదులు విలువగల రమయ్మైన సరవ్ సంపదలతో నింపబడును. 

సామెతలు 31:10 => గుణవతియైన భారయ్ దొరుకుట అరుదు అటిట్ది ముతయ్ముకంటె 

అమూలయ్మైనది. 

సామెతలు 31:11 => ఆమె పెనిమిటి ఆమెయందు నమిమ్కయుంచును అతని లాభపార్పిత్కి వెలితి 

కలుగదు. 

సామెతలు 31:12 => ఆమె తాను బర్దుకు దినములనిన్యు అతనికి మేలు చేయును గాని కీడేమియు 

చేయదు. 

సామెతలు 31:13 => ఆమె గొఱఱ్బొచుచ్ను అవిసెనారను వెదకును తన చేతులార వాటితో 

పనిచేయును. 

సామెతలు 31:14 => వరత్కపు ఓడలు దూరమునుండి ఆహారము తెచుచ్నటుల్ ఆమె దూరమునుండి 

ఆహారము తెచుచ్కొనును. 

సామెతలు 31:15 => ఆమె చీకటితోనే లేచి, తన యింటివారికి భోజనము సిదధ్పరచును తన 

పనికతెత్లకు బతెత్ము ఏరప్రచును. 

సామెతలు 31:16 => ఆమె పొలమును చూచి దానిని తీసికొనును తాము కూడబెటిట్న దర్వయ్ము పెటిట్ 

దార్క్షతోట యొకటి నాటించును. 

సామెతలు 31:17 => ఆమె నడికటుట్చేత నడుము బలపరచుకొని చేతులతో బలముగా పనిచేయును  

సామెతలు 31:18 => తన వాయ్పారలాభము అనుభవముచే తెలిసికొనును రాతిర్వేళ ఆమె దీపము 

ఆరిపోదు. 

సామెతలు 31:19 => ఆమె పంటెను చేత పటుట్కొనును తన వేర్ళల్తో కదురు పటుట్కొని వడుకును. 

సామెతలు 31:20 => దీనులకు తన చెయియ్ చాపును దరిదుర్లకు తన చేతులు చాపును 

సామెతలు 31:21 => తన యింటివారికి చలి తగులునని భయపడదు ఆమె యింటివారందరు 

రకత్వరణ్ వసత్రములు ధరించినవారు. 
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సామెతలు 31:22 => ఆమె పరుపులను సిదధ్పరచుకొనును ఆమె బటట్లు సనన్ని నారబటట్లు 

రకత్వరణ్పు వసత్రములు. 

సామెతలు 31:23 => ఆమె పెనిమిటి దేశపు పెదద్లతోకూడ కూరుచ్ండును గవినియొదద్ 

పేరుగొనినవాడై యుండును. 

సామెతలు 31:24 => ఆమె నారబటట్లు నేయించి అముమ్ను నడికటల్ను వరత్కులకు అముమ్ను. 

సామెతలు 31:25 => బలమును ఘనతయు ఆమెకు వసత్రములు ఆమె రాబోవు కాలము విషయమై 

నిరభ్యముగా ఉండును. 

సామెతలు 31:26 => జాఞ్నము కలిగి తన నోరు తెరచును కృపగల ఉపదేశము ఆమె బోధించును. 

సామెతలు 31:27 => ఆమె తన యింటివారి నడతలను బాగుగా కనిపెటుట్ను పనిచేయకుండ ఆమె 

భోజనము చేయదు. 

సామెతలు 31:28 => ఆమె కుమారులు లేచి ఆమెను ధనుయ్రాలందరు చాలమంది కుమారెత్లు 

పతివర్తా ధరమ్ము ననుసరించి 

సామెతలు 31:29 => యునాన్రు గాని వారందరిని నీవు మించినదానవు అని ఆమె పెనిమిటి ఆమెను 

పొగడును. 

సామెతలు 31:30 => అందము మోసకరము, సౌందరయ్ము వయ్రథ్ము యెహోవాయందు భయభకుత్లు 

కలిగిన సతరీ కొనియాడబడును 

సామెతలు 31:31 => చేసిన పనినిబటిట్ అటిట్దానికి పర్తిఫలమియయ్దగును గవునులయొదద్ ఆమె 

పనులు ఆమెను కొనియాడును. 

రూతు 4:11 => అందుకు పురదావ్రముననుండిన పర్జలందరును పెదద్లును మేము సాకుష్లము, 

యెహోవా నీ యింటికి వచిచ్న ఆ సతరీని ఇశార్యేలీయుల వంశమును వరిధ్లల్జేసిన రాహేలును పోలిన 

దానిగాను లేయాను పోలిన దానిగాను చేయును గాక; 

సామెతలు 9:13 => బుదిధ్హీనత అనునది బొబబ్లు పెటుట్నది అది కాముకురాలు దానికేమియు 

తెలివిలేదు. 
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సామెతలు 9:14 => అది తన ఇంటివాకిట కూరుచ్ండును ఊరి రాజవీధులలో పీఠము మీద 

కూరుచ్ండును.  

సామెతలు 9:15 => ఆ దారిని పోవువారిని చూచి తమ తోర్వను చకక్గా వెళుల్వారిని చూచి 

సామెతలు 19:13 => బుదిధ్హీనుడగు కుమారుడు తన తండిర్కి చేటు తెచుచ్ను భారయ్తోడి పోరు 

ఎడతెగక పడుచుండు బిందువులతో సమానము. 

సామెతలు 21:9 => గయాయ్ళితో పెదద్యింట నుండుటకంటె మిదెద్మీద నొక మూలను నివసించుట 

మేలు. 

సామెతలు 21:19 => పార్ణము విసికించు జగడగొండి దానితో కాపురము చేయుటకంటె 

అరణయ్భూమిలో నివసించుట మేలు. 

1 రాజులు 16:31 => నెబాతు కుమారుడైన యరొబాము జరిగించిన పాపకిర్యలను అనుసరించి 

నడుచుకొనుట సవ్లప్ సంగతి యనుకొని, అతడు సీదోనీయులకు రాజైన ఎతబ్యలు కుమారెత్యైన 

యెజెబెలును వివాహము చేసికొని బయలు దేవతను పూజించుచు వానికి మొర్కుక్చునుండెను. 

1 రాజులు 21:24 => పటట్ణమందు చచుచ్ అహాబు సంబంధికులను కుకక్లు తినివేయును; బయటి 

భూములలో చచుచ్వారిని ఆకాశపకుష్లు తినివేయును అని చెపెప్ను 

1 రాజులు 21:25 => తన భారయ్యైన యెజెబెలు పేర్రేపణచేత యెహోవా దృషిట్కి కీడుచేయ తనున్ 

తాను అముమ్కొనిన అహాబువంటి వాడు ఎవవ్డును లేడు. 

2 రాజులు 11:1 => అహజాయ్ తలిల్యైన అతలాయ్ తన కుమారుడు మృతిబొందెనని తెలిసికొని లేచి 

రాజకుమారులనందరిని నాశనము చేసెను. 

నిరగ్మకాండము 35:25 => మరియు వివేక హృదయముగల సతరీలందరు తమ చేతులతో వడికి తాము 

వడికిన నీల ధూమర్ రకత్వరణ్ములు గల నూలును సనన్నార నూలును తెచిచ్రి. 

1 సమూయేలు 25:3 => అతని పేరు నాబాలు, అతని భారయ్ పేరు అబీగయీలు. ఈ సతరీ సుబుదిధ్గలదై 

రూపసియై యుండెను. అయితే చరయ్లనుబటిట్ చూడగా నాబాలు మోటువాడును దురామ్రుగ్డునై 

యుండెను. అతడు కాలేబు సంతతివాడు. 
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2 సమూయేలు 7:11 => నీ శతుర్వుల మీద నీకు జయమిచిచ్ నీకు నెమమ్ది కలుగజేసియునాన్ను. 

మరియు యెహోవానగు నేను నీకు తెలియజేయునదేమనగా నేను నీకు సంతానము కలుగజేయుదును. 

సామెతలు 12:4 => యోగుయ్రాలు తన పెనిమిటికి కిరీటము సిగుగ్ తెచుచ్నది వాని యెముకలకు 

కుళుల్. 

సామెతలు 12:7 => భకిత్హీనులు పాడై లేకపోవుదురు నీతిమంతుల యిలుల్ నిలుచును. 

సామెతలు 31:27 => ఆమె తన యింటివారి నడతలను బాగుగా కనిపెటుట్ను పనిచేయకుండ ఆమె 

భోజనము చేయదు. 

పర్సంగి 10:18 => సోమరితనముచేత ఇంటికపుప్ దిగబడిపోవును, చేతుల బదధ్కముచేత ఇలుల్ 

కురియును. 

మతత్యి 7:26 => మరియు యీ నా మాటలు విని వాటిచొపుప్న చేయని పర్తివాడు ఇసుకమీద తన 

యిలుల్ కటుట్కొనిన బుదిధ్హీనుని పోలియుండును. 

1 తిమోతి 5:14 => కాబటిట్ యౌవన సతరీలు వివాహము చేసికొని పిలల్లను కని గృహపరిపాలన 

జరిగించుచు, నిందించుటకు విరోధికి అవకాశమియయ్కుండవలెనని కోరుచునాన్ను. 

వచనము 5 

నమమ్కమైన సాకిష్ అబదధ్మాడడు కూటసాకిష్కి అబదధ్ములు పిర్యములు. 

సామెతలు 16:17 => చెడుతనము విడిచి నడచుటయే యథారథ్వంతులకు రాజమారగ్ము తన 

పర్వరత్న కనిపెటుట్వాడు తన పార్ణమును కాపాడుకొనును. 

సామెతలు 28:6 => వంచకుడై ధనము సంపాదించిన వానికంటె యథారథ్ముగా పర్వరిత్ంచు 

దరిదుర్డు వాసి. 

1 రాజులు 3:6 => సొలొమోను ఈలాగు మనవి చేసెను నీ దాసుడును నా తండిర్యునైన దావీదు నీ 

దృషిట్కి అనుకూలముగా సతయ్మును నీతిని అనుసరించి యథారథ్మైన మనసు గలవాడై పర్వరిత్ంచెను 

గనుక నీవు అతనియెడల పరిపూరణ్ కటాక్షమగుపరచి, యీ దినమున నునన్టుల్గా అతని 

సింహాసనముమీద అతని కుమారుని కూరుచ్ండబెటిట్ అతనియందు మహాకృపను చూపియునాన్వు. 
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యోబు 1:1 => ఊజు దేశమునందు యోబు అను ఒక మనుషుయ్డుండెను. అతడు 

యథారథ్వరత్నుడును , నాయ్యవంతుడునై దేవునియందు భయభకుత్లు కలిగి చెడుతనము 

విసరిజ్ంచినవాడు. 

యోబు 28:28 => మరియు యెహోవా యందలి భయభకుత్లే జాఞ్నమనియు దుషట్తవ్ము విడచుటయే 

వివేకమనియు ఆయన నరులకు సెలవిచెచ్ను. 

కీరత్నలు 25:21 => నీకొరకు నేను కనిపెటుట్చునాన్ను యథారథ్తయు నిరోద్షతవ్మును ననున్ 

సంరకిష్ంచును గాక. 

కీరత్నలు 112:1 => యెహోవాను సుత్తించుడి యెహోవాయందు భయభకుత్లు గలవాడు ఆయన 

ఆజఞ్లనుబటిట్ అధికముగా ఆనందించువాడు ధనుయ్డు. 

పర్సంగి 12:13 => ఇదంతయు వినిన తరువాత తేలిన ఫలితారథ్మిదే; దేవునియందు భయభకుత్లు 

కలిగియుండి ఆయన కటట్డలననుసరించి నడుచుచుండవలెను, మానవకోటికి ఇదియే విధి. 

మలాకీ 2:5 => నేను చేసిన నిబంధన వారి జీవమునకును సమాధానమునకును కారణమాయెను; 

భయభకుత్లు పుటిట్ంచుటకై నేను వాటిని వారికిచిచ్తిని గనుక వారు నాయందు భయభకుత్లు కలిగి, నా 

నామము విషయములో భయము గలవారై 

మలాకీ 2:6 => సతయ్ముగల ధరమ్శాసత్రము బోధించుచు దురోభ్ధ నేమాతర్మును చేయక 

సమాధానమును బటిట్యు యథారథ్తను బటిట్యు ననన్నుసరించి నడచుకొనువారై, దోషమునుండి 

యనేకులను తిర్పిప్రి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:31 => కావున యూదయ గలిలయ సమరయ దేశములందంతట 

సంఘము కేష్మాభివృదిధ్నొందుచు సమాధానము కలిగియుండెను; మరియు పర్భువునందు భయమును 

పరిశుదాధ్తమ్ ఆదరణయు కలిగి నడుచుకొనుచు విసత్రించుచుండెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:22 => అందుకు వారు నీతిమంతుడును, దేవునికి భయపడువాడును, 

యూద జనులందరివలన మంచిపేరు పొందినవాడునైన శతాధిపతియగు కొరేన్లియను ఒక 

మనుషుయ్డునాన్డు; అతడు నినున్ తన యింటికి నినున్ పిలువనంపించి నీవు చెపుప్ మాటలు వినవలెనని 

పరిశుదద్ దూతవలన బోధింపబడెనని చెపిప్రి. అపుప్డు అతడు వారిని లోపలి పిలిచి ఆతిధయ్మిచెచ్ను 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:35 => పర్తి జనములోను ఆయనకు భయపడి నీతిగా 

నడుచుకొనువానిని ఆయన అంగీకరించును. 

సామెతలు 11:12 => తన పొరుగువానిని తృణీకరించువాడు బుదిధ్లేనివాడు. వివేకియైనవాడు 

మౌనముగా నుండును. 

యోబు 12:4 => నా సేన్హితునికి అపహాసాయ్సప్దముగా నుండవలసి వచెచ్ను. నీతియు 

యథారథ్తయు గలవాడు అపహాసాయ్సప్దముగా నుండవలసి వచెచ్ను. 

కీరత్నలు 123:3 => యెహోవా, మేము అధిక తిరసాక్రము పాలైతివిు అహంకారుల నిందయు 

గరివ్షుఠ్ల తిరసాక్రమును మామీదికి అధికముగా వచిచ్యునన్వి. 

కీరత్నలు 123:4 => మముమ్ను కరుణింపుము మముమ్ను కరుణింపుము. 

లూకా 10:16 => మీ మాట వినువాడు నా మాట వినును, మిముమ్ను నిరాకరించువాడు ననున్ 

నిరాకరించును, ననున్ నిరాకరించువాడు ననున్ పంపినవానిని నిరాకరించుననెను. 

లూకా 16:14 => ధనాపేక్షగల పరిసయుయ్లు ఈ మాటలనిన్యు విని ఆయనను 

అపహసించుచుండగా 

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

పేర్రేపించుచునన్దని యెరుగక, ఆయన అనుగర్హైశవ్రయ్మును సహనమును దీరఘ్శాంతమును 

తృణీకరించుదువా? 

రోమీయులకు 2:5 => నీ కాఠినయ్మును, మారుప్పొందని నీ హృదయమును అనుసరించి, ఉగర్త 

దినమందు, అనగా దేవుని నాయ్యమైన తీరుప్ బయలుపరచబడు దినమందు నీకు నీవే ఉగర్తను 

సమకూరుచ్కొనుచునాన్వు. 

2 తిమోతి 3:2 => ఏలాగనగా మనుషుయ్లు సావ్రథ్ పిర్యులు ధనాపేకుష్లు బింకములాడువారు 

అహంకారులు దూషకులు తలిల్దండుర్లకు అవిధేయులు కృతజఞ్త లేనివారు అపవితుర్లు 

2 తిమోతి 3:3 => అనురాగరహితులు అతిదేవ్షులు అపవాదకులు అజితేందిర్యులు కూర్రులు 

సజజ్నదేవ్షులు 
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సంఖాయ్కాండము 22:32 => యెహోవా దూత యీ ముమామ్రు నీ గాడిదను నీవేల కొటిట్తివి? ఇదిగో 

నా యెదుట నీ నడత విపరీతమైనది గనుక నేను నీకు విరోధినై బయలుదేరి వచిచ్తిని. 

యోబు 2:3 => అందుకు యెహోవా నీవు నా సేవకుడైన యోబు సంగతి ఆలోచించితివా? అతడు 

యథారథ్వరత్నుడును నాయ్యవంతుడునై దేవునియందు భయభకుత్లు కలిగి చెడుతనము 

విసరిజ్ంచినవాడు, భూమిమీద అతనివంటి వాడెవడును లేడు. నిషాక్రణముగా అతనిని 

పాడుచేయుటకు నీవు ననున్ పేర్రేపించినను అతడు ఇంకను తన యథారథ్తను వదలక నిలకడగా 

నునాన్డనగా 

సామెతలు 20:7 => యథారథ్వరత్నుడగు నీతిమంతుని పిలల్లు వాని తదనంతరము ధనుయ్లగుదురు. 

మీకా 2:7 => యాకోబు సంతతివారని పేరు పెటట్బడిన వారలారా, యెహోవా దీరఘ్శాంతము 

తగిగ్పోయెనా? యీ కిర్యలు ఆయనచేత జరిగెనా? యథారథ్ముగా పర్వరిత్ంచువానికి నా మాటలు 

కేష్మసాధనములు కావా? 

వచనము 6 

అపహాసకుడు జాఞ్నము వెదకుట వయ్రథ్ము. తెలివి గలవానికి జాఞ్నము సులభము. 

సామెతలు 18:6 => బుదిధ్హీనుని పెదవులు కలహమునకు సిదధ్ముగా నునన్వి. దెబబ్లు కావలెనని 

వాడు కేకలువేయును.  

సామెతలు 21:24 => అహంకారియైన గరివ్షుఠ్నికి అపహాసకుడని పేరు అటిట్వాడు అమిత 

గరవ్ముతో పర్వరిత్ంచును. 

సామెతలు 22:8 => దౌషట్య్మును వితుత్వాడు కీడును కోయును వాని కోర్ధమను దండము 

కాలిపోవును. 

సామెతలు 28:25 => పేరాస గలవాడు కలహమును రేపును యెహోవాయందు నమమ్కముంచువాడు 

వరిధ్లుల్ను. 

1 సమూయేలు 2:3 => యెహోవా అనంతజాఞ్నియగు దేవుడు ఆయనే కిర్యలను పరీకిష్ంచువాడు 

ఇకను అంత గరవ్ముగా మాటలాడకుడి గరవ్పుమాటలు మీ నోట రానియయ్కుడి. 
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యోబు 5:21 => నోటిమాటలచేత కలుగు నొపిప్ నీకు తగులకుండ ఆయన నినున్ చాటుచేయును 

పర్ళయము వచిచ్నను నీవు దానికి భయపడవు. 

కీరత్నలు 12:3 => యెహోవా ఇచచ్కములాడు పెదవులనిన్టిని బింకములాడు నాలుకలనిన్టిని 

కోసివేయును. 

కీరత్నలు 31:18 => అబదిధ్కుల పెదవులు మూయబడును గాక. వారు గరవ్మును అసహయ్మును 

అగపరచుచు నీతిమంతులమీద కఠోరమైన మాటలు పలుకుదురు.  

కీరత్నలు 52:1 => శూరుడా, చేసిన కీడునుబటిట్ నీ వెందుకు అతిశయపడుచునాన్వు? దేవుని కృప 

నితయ్ముండును. 

కీరత్నలు 52:2 => మోసము చేయువాడా, వాడిగల మంగలకతిత్వలె నీ నాలుక నాశనము చేయ 

నుదేద్శించుచునన్ది 

కీరత్నలు 57:4 => నా పార్ణము సింహములమధయ్ నునన్ది కోపోదేర్కుల మధయ్ను నేను 

పండుకొనుచునాన్ను వారి దంతములు శూలములు అవి అంబులువారి నాలుక వాడిగల కతిత్.  

దానియేలు 7:20 => మరియు దాని తలపైనునన్ పది కొముమ్ల సంగతియు, వాటి మధయ్నుండి పెరిగి 

మూడు కొముమ్లను కొటిట్వేసి, కనున్లును గరవ్ముగా మాటలాడు నోరును గల ఆ వేరగు కొముమ్ 

సంగతియు, అనగా దాని కడమ కొముమ్లకంటె బలము కలిగిన ఆ కొముమ్ సంగతియు విచారించితిని. 

యాకోబు 3:5 => ఆలాగుననే నాలుక కూడ చినన్ అవయవమైనను బహుగా అదిరిపడును. ఎంత 

కొంచెము నిపుప్ ఎంత విసాత్రమైన అడవిని తగులబెటుట్ను!  

యాకోబు 3:6 => నాలుక అగిన్యే, నాలుక మన అవయవములలో ఉంచబడిన పాప పర్పంచమై 

సరవ్శరీరమునకు మాలినయ్ము కలుగజేయుచు, పర్కృతి చకర్మునకు చిచుచ్పెటుట్ను; అది నరకముచేత 

చిచుచ్ పెటట్బడును. 

2 పేతురు 2:18 => వీరు వయ్రథ్మైన డంబపు మాటలు పలుకుచు, తామే శరీరసంబంధమైన 

దురాశలు గలవారై, తపుప్మారగ్మందు నడుచువారిలోనుండి అపుప్డే తపిప్ంచుకొనినవారిని పోకిరి 

చేషట్లచేత మరలుకొలుప్చునాన్రు. 
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పర్కటన 15:5 => అటుతరువాత నేను చూడగా, సాక్షయ్పు గుడార సంబంధమైన ఆలయము 

పరలోకమందు తెరవబడెను.  

పర్కటన 15:6 => ఏడు తెగుళుల్చేత పటుట్కొనియునన్ ఆ యేడుగురు దూతలు, నిరమ్లమును 

పర్కాశమానమునైన రాతిని ధరించుకొని, రొముమ్లమీద బంగారు దటీ ట్లు కటుట్కొనినవారై ఆ 

ఆలయములోనుండి వెలుపలికి వచిచ్రి. 

సామెతలు 12:6 => భకిత్హీనుల మాటలు నరహతయ్ చేయ పొంచువారివంటివి యథారథ్వంతుల 

నోరు వారిని విడిపించును. 

రోమీయులకు 10:9 => అదేమనగా యేసు పర్భువని నీ నోటితో ఒపుప్కొని, దేవుడు 

మృతులలోనుండి ఆయనను లేపెనని నీ హృదయమందు విశవ్సించినయెడల, నీవు రకిష్ంపబడుదువు. 

రోమీయులకు 10:10 => ఏలయనగా నీతి కలుగునటుల్ మనుషుయ్డు హృదయములో విశవ్సించును, 

రక్షణ కలుగునటుల్ నోటితో ఒపుప్కొనును. 

పర్కటన 3:10 => నీవు నా ఓరుప్ విషయమైన వాకయ్మును గైకొంటివి గనుక భూ నివాసులను 

శోధించుటకు లోకమంతటి మీదికి రాబోవు శోధనకాలములో నేనును నినున్ కాపాడెదను. 

పర్కటన 12:11 => వారు గొఱఱ్పిలల్ రకత్మును బటిట్యు, తామిచిచ్న సాక్షయ్మును బటిట్యు వానిని 

జయించియునాన్రు గాని, మరణము వరకు తమ పార్ణములను పేర్మించినవారు కారు.  

యెహెజేక్లు 7:10 => ఇదిగో యిదే ఆ దినము, అది వచేచ్యునన్ది, ఆ దురిద్నము 

ఉదయించుచునన్ది, ఆ దండము పూచియునన్ది, ఆ గరవ్ము చిగిరించియునన్ది, బలాతాక్రము పుటిట్ 

దుషు ట్లను దండించునదాయెను. 

వచనము 7 

బుదిధ్హీనుని యెదుటనుండి వెళి ల్పొముమ్ జాఞ్న వచనములు వానియందు కనబడవు గదా? 

ఆమోసు 4:6 => మీ పటట్ణములనిన్టిలోను నేను మీకు దంతశుదిధ్ కలుగజేసినను, మీరునన్ 

సథ్లములనిన్టిలోను మీకు ఆహారము లేకుండ చేసినను మీరు నాతటుట్ తిరిగినవారు కారు; ఇదే 

యెహోవా వాకుక్.  
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సామెతలు 13:23 => బీదలు సేదయ్పరచు కొర్తత్ భూమి విసాత్రముగా పండును అనాయ్యమువలన 

నశించువారు కలరు. 

1 కొరిందీయులకు 9:9 => కళల్ము తొర్కుక్చునన్ యెదుద్ మూతికి చికక్ము పెటట్వదుద్ అని మోషే 

ధరమ్శాసత్రములో వార్యబడి యునన్ది. దేవుడు ఎడల్కొరకు విచారించుచునాన్డా? 

1 కొరిందీయులకు 9:10 => కేవలము మనకొరకు దీనిని చెపుప్చునాన్డా? అవును, మనకొరకే గదా 

యీ మాట వార్యబడెను? ఏలయనగా, దునున్వాడు ఆశతో దునన్వలెను, కళల్ము తొర్కిక్ంచువాడు 

పంటలో పాలు పొందుదునను ఆశతో తొర్కిక్ంపవలెను. 

1 కొరిందీయులకు 9:11 => మీకొరకు ఆతమ్సంబంధమైనవి మేము వితిత్యుండగా మీవలన 

శరీరసంబంధమైన ఫలములు కోసికొనుట గొపప్ కారయ్మా? 

నిరగ్మకాండము 22:1 => ఒకడు ఎదుద్నైనను గొఱఱ్నైనను దొంగిలించి దాని అమిమ్నను చంపినను ఆ 

యెదుద్కు పర్తిగా అయిదు ఎదుద్లను ఆ గొఱఱ్కు పర్తిగా నాలుగు గొఱఱ్లను ఇయయ్వలెను. 

యోబు 39:11 => దాని బలము గొపప్దని దాని నముమ్దువా? దానికి నీ పని అపప్గించెదవా? 

సామెతలు 12:11 => తన భూమిని సేదయ్పరచుకొనువానికి ఆహారము సమృదిధ్గా కలుగును 

వయ్రథ్మైనవాటిని అనుసరించువాడు బుదిధ్లేనివాడు. 

సామెతలు 28:19 => తన పొలము సేదయ్ము చేసికొనువానికి కడుపునిండనన్ము దొరకును 

వయ్రథ్మైనవాటిని అనుసరించువారికి కలుగు పేదరికము ఇంతంతకాదు. 

యెహెజేక్లు 1:10 => ఆ నాలుగింటి యెదుటి ముఖరూపములు మానవ ముఖమువంటివి, 

కుడిపారశ్వ్పు రూపములు సింహముఖము వంటివి. యెడమపారశ్వ్పు ముఖములు ఎదుద్ముఖము 

వంటివి. నాలుగింటికి పకిష్రాజు ముఖమువంటి ముఖములు కలవు. 

వచనము 8 

తమ పర్వరత్నను కనిపెటిట్యుండుట వివేకుల జాఞ్నమునకు లక్షణము మోసకృతయ్ములే బుదిధ్హీనులు 

కనుపరచు మూఢత. 
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సామెతలు 14:25 => నిజము పలుకు సాకిష్ మనుషుయ్లను రకిష్ంచును అబదధ్ములాడువాడు వటిట్ 

మోసగాడు. 

సామెతలు 6:19 => లేనివాటిని పలుకు అబదధ్సాకిష్యు అనన్దముమ్లలో జగడములు 

పుటిట్ంచువాడును. 

సామెతలు 12:17 => సతయ్వాద పిర్యుడు నీతిగల మాటలు పలుకును కూటసాకిష్ మోసపు మాటలు 

చెపుప్ను. 

సామెతలు 13:5 => నీతిమంతునికి కలల్మాట అసహయ్ము భకిత్హీనుడు నిందించుచు 

అవమానపరచును. 

సామెతలు 19:5 => కూటసాకిష్ శిక్ష నొందకపోడు అబదధ్ములాడువాడు తపిప్ంచుకొనడు. 

సామెతలు 19:9 => కూటసాకిష్ శిక్షనొందకపోడు అబదధ్ములాడువాడు నశించును. 

నిరగ్మకాండము 20:16 => నీ పొరుగువానిమీద అబదధ్సాక్షయ్ము పలుకకూడదు. 

నిరగ్మకాండము 23:1 => లేనివారత్ను పుటిట్ంపకూడదు; అనాయ్యపు సాక్షయ్మును పలుకుటకై 

దుషు ట్నితో నీవు కలియకూడదు; 

1 రాజులు 21:13 => అపుప్డు పనికిమాలిన యిదద్రు మనుషుయ్లు సమాజములో పర్వేశించి 

అతనియెదుట కూరుచ్ండి నాబోతు దేవునిని రాజును దూషించెనని జనుల సమక్షమున నాబోతుమీద 

సాక్షయ్ము పలుకగా వారు పటట్ణము బయటికి అతనిని తీసికొనిపోయి రాళల్తో చావగొటిట్రి. 

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

రాజవైన నీచేతికి అపప్గించును గనుక నీవు దానిమీదికి పోయి జయమొందుదువు అని చెపిప్రి. 

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

మాటలు పలుకుచునాన్రు గనుక నీ మాట వారి మాటకు అనుకూలపరచుమని అతనితో అనగా 

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

దానినే పలుకుదుననెను. 

సామెతలు 6:17 => అవేవనగా, అహంకార దృషిట్యు కలల్లాడు నాలుకయు నిరపరాధులను చంపు 

చేతులును 
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సామెతలు 11:13 => కొండెగాడై తిరుగులాడువాడు పరుల గుటుట్ బయటపెటుట్ను నమమ్కమైన 

సవ్భావము గలవాడు సంగతి దాచును. 

సామెతలు 24:28 => నిరిన్మితత్ముగా నీ పొరుగువానిమీద సాక్షయ్ము పలుకకుము నీ పెదవులతో 

మోసపు మాటలు చెపప్వచుచ్నా? 

యిరిమ్యా 23:28 => కలకనిన పర్వకత్ ఆ కలను చెపప్వలెను; నా వాకుక్ ఎవనికుండునో వాడు 

సతయ్మునుబటిట్ నా మాట చెపప్వలెను; ధానయ్ముతో చెతత్కు ఏమి సంబంధము? ఇదే యెహోవా వాకుక్. 

వచనము 9 

మూఢులు చేయు అపరాధపరిహారారథ్బలి వారిని అపహాసయ్ము చేయును యథారథ్వంతులు 

ఒకరియందు ఒకరు దయచూపుదురు. 

సామెతలు 18:2 => తన అభిపార్యములను బయలుపరచుటయందు సంతోషించును. 

సామెతలు 26:12 => తన దృషిట్కి జాఞ్నిననుకొనువానిని చూచితివా? వానిని గుణపరచుటకంటె 

మూరు ఖ్ని గుణపరచుట సుళువు. 

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

బోధించనియెడల వారికి అరుణోదయము కలుగదు. 

యిరిమ్యా 8:9 => జాఞ్నులు అవమానము నొందినవారైరి, వారు విసమ్యమొంది చికుక్న 

పడియునాన్రు, వారు యెహోవా వాకయ్మును నిరాకరించినవారు, వారికి ఏపాటి జాఞ్నము కలదు? 

మతత్యి 6:22 => దేహమునకు దీపము కనేన్ గనుక నీ కనున్ తేటగా ఉండినయెడల నీ 

దేహమంతయు వెలుగుమయమై యుండును. 

మతత్యి 6:23 => నీ కనున్ చెడినదైతే నీ దేహమంతయు చీకటిమయమై యుండును; నీలోనునన్ 

వెలుగు చీకటియై యుండినయెడల ఆ చీకటి యెంతో గొపప్ది. 

మతత్యి 11:25 => ఆ సమయమున యేసు చెపిప్నదేమనగా తండీర్, ఆకాశమునకును భూమికిని 

పర్భువా, నీవు జాఞ్నులకును వివేకులకును ఈ సంగతులను మరుగుచేసి పసిబాలురకు 

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

మతత్యి 11:27 => సమసత్మును నా తండిర్చేత నా కపప్గింపబడియునన్ది. తండిర్గాక యెవడును 

కుమారుని ఎరుగడు; కుమారుడు గాకను, కుమారుడెవనికి ఆయనను బయలుపరచ నుదేద్శించునో 

వాడుగాకను మరి ఎవడును తండిర్ని ఎరుగడు. 

రోమీయులకు 1:21 => మరియు వారు దేవుని నెరిగియు ఆయనను దేవునిగా మహిమపరచలేదు, 

కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంపనులేదు గాని తమ వాదములయందు వయ్రుథ్లైరి. 

రోమీయులకు 1:22 => వారి అవివేకహృదయము అంధకారమయమాయెను; తాము జాఞ్నులమని 

చెపుప్కొనుచు బుదిధ్హీనులైరి. 

రోమీయులకు 1:23 => వారు అక్షయుడగు దేవుని మహిమను క్షయమగు మనుషుయ్ల యొకక్యు, 

పకుష్ల యొకక్యు, చతుషాప్ద జంతువుల యొకక్యు, పురుగుల యొకక్యు, పర్తిమాసవ్రూపముగా 

మారిచ్రి. 

రోమీయులకు 1:24 => ఈ హేతువుచేత వారు తమ హృదయముల దురాశలను అనుసరించి, తమ 

శరీరములను పరసప్రము అవమానపరచుకొనునటుల్ దేవుడు వారిని అపవితర్తకు అపప్గించెను. 

రోమీయులకు 1:25 => అటిట్వారు దేవుని సతయ్మును అసతయ్మునకు మారిచ్, సృషిట్కరత్కు పర్తిగా 

సృషట్మును పూజించి సేవించిరి. యుగములవరకు ఆయన సోత్తార్రు హ్డైయునాన్డు, ఆమేన . 

రోమీయులకు 1:26 => అందువలన దేవుడు తుచఛ్మైన అభిలాషలకు వారిని అపప్గించెను. వారి 

సతరీలు సయితము సావ్భావికమైన ధరమ్మును విడిచి సావ్భావిక విరుదధ్మైన ధరమ్మును అనుసరించిరి. 

రోమీయులకు 1:27 => అటువలె పురుషులు కూడ సతరీయొకక్ సావ్భావికమైన ధరమ్మును విడిచి, 

పురుషులతో పురుషులు అవాచయ్మైనది చేయుచు, తమ తపిప్దమునకు తగిన పర్తిఫలమును పొందుచు 

ఒకరియెడల ఒకరు కామతపుత్లైరి 

రోమీయులకు 1:28 => మరియు వారు తమ మనసుస్లో దేవునికి చోటియయ్నొలల్కపోయిరి గనుక 

చేయరాని కారయ్ములు చేయుటకు దేవుడు భర్షట్మనసుస్కు వారినపప్గించెను. 

రోమీయులకు 9:31 => అయితే ఇశార్యేలు నీతికారణమైన నియమమును వెంటాడినను ఆ 

నియమమును అందుకొనలేదు, 
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రోమీయులకు 9:32 => వారెందుకు అందుకొనలేదు? వారు విశావ్సమూలముగా కాక 

కిర్యలమూలముగా నైనటుల్ దానిని వెంటాడిరి.  

1 కొరిందీయులకు 3:18 => ఎవడును తనున్తాను మోసపరచుకొనకూడదు. మీలో ఎవడైనను ఈ 

లోకమందు తాను జాఞ్నినని అనుకొనినయెడల, జాఞ్ని అగునటుట్ వెఱి ఱ్వాడు కావలెను. 

1 కొరిందీయులకు 3:19 => ఈ లోకజాఞ్నము దేవుని దృషిట్కి వెఱి ఱ్తనమే. జాఞ్నులను వారి 

కుయుకిత్లో ఆయన పటుట్కొనును;  

1 కొరిందీయులకు 8 :2 => ఒకడు తనకేమైనను తెలియుననుకొనియుంటే , తాను 

తెలిసికొనవలసినటుట్ ఇంకను ఏమియు తెలిసికొనినవాడు కాడు. 

2 పేతురు 3:3 => అంతయ్దినములలో అపహాసకులు అపహసించుచు వచిచ్, తమ సవ్కీయ దురాశల 

చొపుప్న నడుచుకొనుచు, 

2 పేతురు 3:4 => ఆయన రాకడనుగూరిచ్న వాగాద్నమేమాయెను? పితరులు నిదిర్ంచినది 

మొదలుకొని సమసత్మును సృషిట్ ఆరంభముననునన్టే ట్ నిలిచియునన్దే అని చెపుప్దురని మొదట మీరు 

తెలిసికొనవలెను 

2 పేతురు 3:5 => ఏలయనగా పూరవ్మునుండి ఆకాశముండెననియు, నీళల్లోనుండియు 

నీళల్వలనను సమకూరచ్బడిన భూమియు దేవుని వాకయ్మువలన కలిగెననియు వారు బుదిధ్పూరవ్కముగా 

మరతురు. 

సామెతలు 8:9 => అవియనిన్యు వివేకికి తేటగాను తెలివినొందినవారికి యథారథ్ముగాను ఉనన్వి. 

సామెతలు 17:24 => జాఞ్నము వివేకము గలవాని యెదుటనే యునన్ది బుదిధ్హీనువి కనున్లు 

భూదిగంతములలో ఉండును. 

కీరత్నలు 119:18 => నేను నీ ధరమ్శాసత్రమునందు ఆశచ్రయ్మైన సంగతులను చూచునటుల్ నా కనున్లు 

తెరువుము.  

కీరత్నలు 119:98 => నీ ఆజఞ్లు నితయ్ము నాకు తోడుగా నునన్వి. నా శతుర్వులను మించిన జాఞ్నము 

అవి నాకు కలుగజేయుచునన్వి. 
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కీరత్నలు 119:99 => నీ శాసనములను నేను ధాయ్నించుచునాన్ను కావున నా బోధకులందరికంటె 

నాకు విశేషజాఞ్నము కలదు. 

కీరత్నలు 119:100 => నీ ఉపదేశములను నేను లక్షయ్ము చేయుచునాన్ను కావున వృదుధ్లకంటె నాకు 

విశేషజాఞ్నము కలదు. 

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

వారికి అనుగర్హింపబడలేదు. 

మతత్యి 13:12 => కలిగినవానికే యియయ్బడును, వానికి సమృదిధ్ కలుగును; లేనివానికి 

కలిగినదియు వానియొదద్నుండి తీసివేయబడును. మరియు వారు చూచుచుండియు చూడరు, 

వినుచుండియు వినకయు గర్హింపకయునునాన్రు. 

యాకోబు 1:5 => మీలో ఎవనికైనను జాఞ్నము కొదువగా ఉనన్యెడల అతడు దేవుని అడుగవలెను, 

అపుప్డది అతనికి అనుగర్హింపబడును. ఆయన ఎవనిని గదిద్ంపక అందరికిని ధారాళముగ 

దయచేయువాడు.  

సామెతలు 1:22 => ఎటల్నగా, జాఞ్నము లేనివారలారా, మీరెనాన్ళుల్ జాఞ్నము లేనివారుగా 

ఉండగోరుదురు? అపహాసకులారా, మీరెనాన్ళుల్ అపహాసయ్ము చేయుచు ఆనందింతురు? 

బుదిధ్హీనులారా, మీరెనాన్ళుల్ జాఞ్నమును అసహియ్ంచుకొందురు?  

సామెతలు 13:1 => తండిర్ శికిష్ంచిన కుమారుడు జాఞ్నము గలవాడగును. అపహాసకుడు గదిద్ంపునకు 

లోబడడు. 

సామెతలు 17:16 => బుదిధ్హీనుని చేతిలో జాఞ్నము సంపాదించుటకు సొముమ్ండనేల? వానికి బుదిధ్ 

లేదుగదా? 

సామెతలు 24:7 => మూరు ఖ్నికి జాఞ్నము అందదు గుమమ్మునొదద్ అటిట్వారు మౌనులై యుందురు. 

ఆమోసు 8:12 => కాబటిట్ జనులు యెహోవా మాట వెదకుటకై యీ సముదర్మునుండి ఆ సముదర్ము 

వరకును ఉతత్రదికుక్నుండి తూరుప్దికుక్వరకును సంచరించుదురు గాని అది వారికి దొరకదు; 

లూకా 13:24 => ఆయన వారిని చూచి ఇరుకు దావ్రమున పర్వేశింప పోరాడుడి; అనేకులు 

పర్వేశింపజూతురు గాని వారివలన కాదని మీతో చెపుప్చునాన్ను. 
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1 కొరిందీయులకు 2:14 => పర్కృతి సంబంధియైన మనుషుయ్డు దేవుని ఆతమ్ విషయములను 

అంగీకరింపడు, అవి అతనికి వెఱి ఱ్తనముగా ఉనన్వి, అవి ఆతామ్నుభవముచేతనే వివేచింపదగును 

గనుక అతడు వాటిని గర్హింపజాలడు. 

2 తిమోతి 3:7 => సతయ్విషయమైన అనుభవజాఞ్నము ఎపుప్డును పొందలేని అవివేక సతరీల యొకక్ 

యిండల్లో చొచిచ్, వారిని చెరపటుట్కొని పోవువారు వీరిలో చేరినవారు. 

వచనము 10 

ఎవని దుఃఖము వాని హృదయమునకే తెలియును ఒకని సంతోషములో అనుయ్డు పాలివాడు కానేరడు. 

సామెతలు 9:6 => ఇక జాఞ్నము లేనివారై యుండక బర్దుకుడి తెలివి కలుగజేయు మారగ్ములో 

చకక్గా నడువుడి. 

సామెతలు 13:20 => జాఞ్నుల సహవాసము చేయువాడు జాఞ్నము గలవాడగును. మూరు ఖ్ల 

సహవాసము చేయువాడు చెడిపోవును. 

సామెతలు 19:27 => నా కుమారుడా, తెలివి పుటిట్ంచు మాటలు నీవు మీరగోరితివా? ఉపదేశము 

వినుట ఇక మానుకొనుము. 

1 కొరిందీయులకు 5:11 => ఇపుప్డైతే, సహోదరుడనబడిన వాడెవడైనను జారుడుగాని లోభిగాని 

విగర్హారాధకుడుగాని తిటుట్బోతుగాని తార్గుబోతుగాని దోచుకొనువాడుగాని అయియునన్యెడల, 

అటిట్వానితో సాంగతయ్ము చేయకూడదు భుజింపను కూడదని మీకు వార్యుచునాన్ను. 

ఎఫెసీయులకు 5:11 => నిషఫ్లమైన అంధకార కిర్యలలో పాలివారై యుండక వాటిని ఖండించుడి. 

యిరిమ్యా 28:11 => పర్జలందరి యెదుట ఇటల్నెను యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు రెండు 

సంవతస్రములలోగా నేను బబులోను రాజైన నెబుకదెర్జరు కాడిని సరవ్జనముల మెడమీదనుండి 

తొలగించి దాని విరిచివేసెదను; అంతట పర్వకత్యైన యిరీమ్యా వెళి ల్పోయెను. 

వచనము 11 

భకిత్హీనుల యిలుల్ నిరూమ్లమగును యథారథ్వంతుల గుడారము వరిథ్లుల్ను. 
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సామెతలు 2:9 => అపుప్డు నీతి నాయ్యములను యథారథ్తను పర్తి సనామ్రగ్మును నీవు 

తెలిసికొందువు. 

సామెతలు 8:20 => నీతిమారగ్మునందును నాయ్యమారగ్ములయందును నేను నడచుచునాన్ను. 

కీరత్నలు 111:10 => యెహోవాయందలి భయము జాఞ్నమునకు మూలము ఆయన శాసనముల 

ననుసరించు వారందరు మంచి వివేకము గలవారు. ఆయనకు నితయ్ము సోత్తర్ము కలుగుచునన్ది. 

కీరత్నలు 119:5 => ఆహా నీ కటట్డలను గైకొనునటుల్ నా పర్వరత్న సిథ్రపడియుండిన నెంత మేలు. 

కీరత్నలు 119:34 => నీ ధరమ్శాసత్రము ననుసరించుటకు నాకు బుదిధ్ దయచేయుము అపుప్డు నా 

పూరణ్హృదయముతో నేను దాని పర్కారము నడుచుకొందును. 

కీరత్నలు 119:35 => నీ ఆజఞ్ల జాడను చూచి నేను ఆనందించుచునాన్ను దానియందు ననున్ 

నడువజేయుము. 

కీరత్నలు 119:73 => (యోద ) నీచేతులు ననున్ నిరిమ్ంచి నాకు రూపు ఏరప్రచెను నేను నీ ఆజఞ్లను 

నేరుచ్కొనునటుల్ నాకు బుదిధ్ దయచేయుము. 

కీరత్నలు 143:8 => నీయందు నేను నమిమ్క యుంచియునాన్ను ఉదయమున నీ కృపావారత్ను నాకు 

వినిపింపుము నీ వైపు నా మనసుస్ నేనెతిత్కొనుచునాన్ను. నేను నడువవలసిన మారగ్ము నాకు 

తెలియజేయుము.  

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

గర్హించుకొనుడి. 

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

చేయుట మానక, మీరు సంపూరణ్ జాఞ్నమును ఆతమ్ సంబంధమైన వివేకమును గలవారును,  

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

సఫలులగుచు, దేవుని విషయమైన జాఞ్నమందు అభివృదిధ్పొందుచు, అనిన్ విషయములలో పర్భువును 

సంతోషపెటుట్నటుల్,  

2 తిమోతి 3:15 => నీవు నేరుచ్కొని రూఢియని తెలిసికొనన్వి యెవరివలన నేరుచ్కొంటివో ఆ సంగతి 

తెలిసికొని, వాటియందు నిలుకడగా ఉండుము. 
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2 తిమోతి 3:16 => దైవజనుడు సనన్దుధ్డై పర్తి సతాక్రయ్మునకు పూరణ్ముగా సిదధ్పడి యుండునటుల్ 

దైవావేశమువలన కలిగిన పర్తి లేఖనము ఉపదేశించుటకును,  

2 తిమోతి 3:17 => ఖండించుటకును, తపుప్ దిదుద్టకును, నీతియందు శిక్షచేయుటకును 

పర్యోజనకరమైయునన్ది. 

యాకోబు 3:13 => మీలో జాఞ్నవివేకములు గలవాడెవడు? వాడు జాఞ్నముతో కూడిన సాతివ్కము 

గలవాడై, తన యోగయ్ పర్వరత్నవలన తన కిర్యలను కనుపరచవలెను. 

సామెతలు 11:18 => భకిత్హీనుని సంపాదన వానిని మోసము చేయును నీతిని వితుత్వాడు 

శాశవ్తమైన బహుమానము నొందును. 

యిరిమ్యా 13:20 => కనున్లెతిత్ ఉతత్రమునుండి వచుచ్చునన్వారిని చూడుడి; నీకియయ్బడిన మంద నీ 

సౌందరయ్మైన మంద ఎకక్డనునన్ది? 

లూకా 12:19 => నా పార్ణముతో పార్ణమా, అనేక సంవతస్రములకు, విసాత్రమైన ఆసిత్ నీకు 

స మ కూ రచ్ బ డి యు నన్ ది ; సు ఖిం చు ము , తి ను ము , తార్ గు ము , సం తో షిం చు మ ని 

చెపుప్కొందుననుకొనెను. 

లూకా 12:20 => అయితే దేవుడు వెఱి ఱ్వాడా, యీ రాతిర్ నీ పార్ణము నడుగుచునాన్రు; నీవు 

సిదధ్పరచినవి ఎవనివగునని ఆతనితో చెపెప్ను. 

ఎఫెసీయులకు 4:22 => కావున మునుపటి పర్వరత్న విషయములోనైతే, మోసకరమైన దురాశవలన 

చెడిపోవు మీ పార్చీనసవ్భావమును వదలుకొని 

2 తిమోతి 3:13 => అయితే దురజ్నులును వంచకులును ఇతరులను మోసపరచుచు తామును 

మోసపోవుచు అంతకంతకు చెడిపోవుదురు. 

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

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

జనము జాఞ్నవివేచనలు గల జనమని చెపుప్కొందురు. 
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1 రాజులు 3:9 => ఇంత గొపప్దైన నీ జనమునకు నాయ్యము తీరచ్గలవాడు ఎవవ్డు? కాబటిట్ నేను 

మంచి చెడ డ్లు వివేచించి నీ జనులకు నాయ్యము తీరుచ్నటుల్ నీ దాసుడనైన నాకు వివేకముగల 

హృదయము దయచేయుము. 

1 దినవృతాత్ంతములు 12:32 => ఇశాశ్ఖారీయులలో సమయోచిత జాఞ్నము కలిగి ఇశార్యేలీయులు 

చేయతగినదేదో దాని నెరిగియునన్ అధిపతులు రెండువందలు; వీరి గోతర్పు వారందరును వీరి 

యాజఞ్కు బదుధ్లైయుండిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 22:12 => నీ దేవుడైన యెహోవా ధరమ్శాసత్రమును నీవు అనుసరించునటుల్గా 

యెహోవా నీకు వివేకమును తెలివిని అనుగర్హించి ఇశార్యేలీయులమీద నీకు అధికారము 

దయచేయును గాక. 

2 దినవృతాత్ంతములు 1:11 => అందుకు దేవుడు సొలొమోనుతో ఈలాగు సెలవిచెచ్ను నీవు ఈ 

పర్కారము యోచించుకొని, ఐశవ్రయ్మునైనను సొముమ్నైనను ఘనతనైనను నీ శతుర్వుల పార్ణమునైనను 

దీరాఘ్యువునైనను అడుగక, నేను నినున్ వారిమీద రాజుగా నియమించిన నా జనులకు నాయ్యము 

తీరుచ్టకు తగిన జాఞ్నమును తెలివిని అడిగియునాన్వు. 

కీరత్నలు 119:125 => నేను నీ సేవకుడను నీ శాసనములను గర్హించునటుల్ నాకు జాఞ్నము 

కలుగజేయుము 

సామెతలు 2:7 => ఆయన యథారథ్వంతులను వరిధ్లల్జేయును యుకత్మారగ్ము తపప్క 

నడుచుకొనువారికి ఆయన కేడెముగా నునాన్డు. 

సామెతలు 10:8 => జాఞ్నచితుత్డు ఉపదేశము నంగీకరించును పనికిమాలిన వదరుబోతు నశించును. 

సామెతలు 14:15 => జాఞ్నము లేనివాడు పర్తి మాట నముమ్ను వివేకియైనవాడు తన నడతలను 

బాగుగా కనిపెటుట్ను. 

సామెతలు 20:24 => ఒకని నడతలు యెహోవా వశము తనకు సంభవింపబోవునది యొకడెటుల్ 

తెలిసికొనగలడు? 

సామెతలు 26:24 => పగవాడు పెదవులతో మాయలు చేసి అంతరంగములో కపటము 

దాచుకొనును.  
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పర్సంగి 2:14 => జాఞ్నికి కనున్లు తలలో నునన్వి, బుదిధ్హీనుడు చీకటియందు నడుచుచునాన్డు; 

అయినను అందరికిని ఒకక్టే గతి సంభవించునని నేను గర్హించితిని. 

పర్సంగి 10:2 => జాఞ్ని యొకక్ హృదయము అతని కుడిచేతిని ఆడించును, బుదిధ్హీనుని 

హృదయము అతని ఎడమచేతిని ఆడించును. 

మతత్యి 7:24 => కాబటిట్ యీ నా మాటలు విని వాటిచొపుప్న చేయు పర్తివాడును బండమీద తన 

యిలుల్ కటుట్కొనిన బుదిధ్మంతుని పోలియుండును. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:7 => ఇతడు వివేకము గలవాడైన సెరిగ్పౌలు అను అధిపతియొదద్ 

నుండెను; అతడు బరన్బాను సౌలును పిలిపించి దేవుని వాకయ్ము వినగోరెను. 

1 కొరిందీయులకు 6:5 => మీకు సిగుగ్ రావలెనని చెపుప్చునాన్ను. ఏమి? తన సహోదరుల మధయ్ను 

వాయ్జెయ్ము తీరచ్గల బుదిధ్మంతుడు మీలో ఒకడైనను లేడా?  

ఎఫెసీయులకు 5:15 => దినములు చెడ డ్వి గనుక, మీరు సమయమును పోనియయ్క సదివ్నియోగము 

చేసికొనుచు,  

కొలొసస్యులకు 3:16 => సంగీతములతోను కీరత్నలతోను ఆతమ్సంబంధమైన పదయ్ములతోను 

ఒకనికి ఒకడు బోధించుచు, బుదిధ్ చెపుప్చు కృపాసహితముగా మీ హృదయములలో దేవునిగూరిచ్ 

గానము చేయుచు, సమసత్విధములైన జాఞ్నముతో కీర్సుత్ వాకయ్ము మీలో సమృదిధ్గా నివసింపనియుయ్డి. 

వచనము 12 

ఒకని యెదుట సరియైనదిగా కనబడు మారగ్ము కలదు అయితే తుదకు అది మరణమునకు 

తోర్వతీయును. 

సామెతలు 1:22 => ఎటల్నగా, జాఞ్నము లేనివారలారా, మీరెనాన్ళుల్ జాఞ్నము లేనివారుగా 

ఉండగోరుదురు? అపహాసకులారా, మీరెనాన్ళుల్ అపహాసయ్ము చేయుచు ఆనందింతురు? 

బుదిధ్హీనులారా, మీరెనాన్ళుల్ జాఞ్నమును అసహియ్ంచుకొందురు?  

సామెతలు 10:23 => చెడుపనులు చేయుట బుదిధ్హీనునికి ఆటగా నునన్ది వివేకికి జాఞ్నపరిశర్మ 

చేయుట అటిట్దే. 
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సామెతలు 26:18 => తెగులు అముమ్లు కొరవులు విసరు వెఱి ఱ్వాడు  

సామెతలు 26:19 => తన పొరుగువాని మోసపుచిచ్ నేను నవువ్లాటకు చేసితినని పలుకువానితో 

సమానుడు. 

సామెతలు 30:20 => జారిణియొకక్ చరయ్యును అటిట్దే; అది తిని నోరు తుడుచుకొని నేను ఏ 

దోషము ఎరుగననును. 

యోబు 15:16 => అటుల్ండగా హేయుడును చెడినవాడును నీళుల్ తార్గునటుల్ దుషిర్క్యలు 

చేయువాడును మరి అపవితుర్డు గదా. 

యోబు 34:7 => యోబువంటి మానవుడెవడు? అతడు మంచి నీళల్వలె తిరసాక్రమును పానము 

చేయుచునాన్డు. 

యోబు 34:8 => అతడు చెడుతనము చేయువారికి చెలికాడాయెను భకిత్హీనులకు సహవాసి 

ఆయెను. 

యోబు 34:9 => నరులు దేవునితో సహవాసము చేయుట వారికేమాతర్మును పర్యోజనకరము 

కాదని అతడు చెపుప్కొనుచునాన్డు. 

యూదా 1:18 => మన పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ అపొసత్లులు పూరవ్మందు మీతో చెపిప్న మాటలను 

జాఞ్పకము చేసికొనుడి. 

సామెతలు 3:4 => అపుప్డు దేవుని దృషిట్యందును మానవుల దృషిట్యందును నీవు దయనొంది 

మంచివాడవని అనిపించుకొందువు.  

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

కలుగును. 

సామెతలు 12:2 => సతుప్రుషునికి యెహోవా కటాక్షము చూపును దురాలోచనలు గలవాడు 

నేరసుథ్డని ఆయన తీరుప్ తీరుచ్ను. 

సామెతలు 13:15 => సుబుదిధ్ దయను సంపాదించును విశావ్సఘాతకుల మారగ్ము కషట్ము. 

రోమీయులకు 14:17 => దేవుని రాజయ్ము భోజనమును పానమును కాదుగాని, నీతియు 

సమాధానమును పరిశుదాధ్తమ్యందలి ఆనందమునై యునన్ది. 
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రోమీయులకు 14:18 => ఈ విషయమందు కీర్సుత్నకు దాసుడైనవాడు దేవునికి ఇషు ట్డును 

మనుషుయ్ల దృషిట్కి యోగుయ్డునై యునాన్డు. 

సామెతలు 15:21 => బుదిధ్లేనివానికి మూఢత సంతోషకరము వివేకము గలవాడు చకక్గా 

పర్వరిత్ంచును. 

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

వచనము 13 

ఒకడు నవువ్చుండినను హృదయమున దుఃఖముండవచుచ్ను. సంతోషము తుదకు వయ్సనమగును. 

సామెతలు 15:13 => సంతోషహృదయము ముఖమునకు తేటనిచుచ్ను. మనోదుఃఖమువలన ఆతమ్ 

నలిగిపోవును. 

సామెతలు 18:14 => నరుని ఆతమ్ వాని వాయ్ధి నోరుచ్ను నలిగిన హృదయమును ఎవడు 

సహింపగలడు? 

1 సమూయేలు 1:10 => బహుదుఃఖాకార్ంతురాలై వచిచ్ యెహోవా సనిన్ధిని పార్రథ్నచేయుచు 

బహుగా ఏడుచ్చు 

2 రాజులు 4:27 => పిమమ్ట ఆమె కొండమీదనునన్ దైవజనుని యొదద్కు వచిచ్ అతని కాళుల్ 

పటుట్కొనెను. గేహజీ ఆమెను తోలివేయుటకు దగగ్రకు రాగా దైవజనుడు ఆమె బహు వాయ్కులముగా 

ఉనన్ది, యెహోవా ఆ సంగతి నాకు తెలియజేయక మరుగుచేసెను; ఆమె జోలికి పోవదద్ని వానికి ఆజఞ్ 

ఇచెచ్ను. 

యోబు 6:2 => నా దుఃఖము చకక్గా తూచబడును గాక దాని సరిచూచుటకై నాకు వచిచ్న ఆపద 

తార్సులో పెటట్బడును గాక. 

యోబు 6:3 => ఆలాగున చేసినయెడల నా విపతుత్ సముదర్ముల ఇసుకకనన్ బరువుగా కనబడును. 

అందువలన నేను నిరరథ్కమైన మాటలు పలికితిని. 

యోబు 6:4 => సరవ్శకుత్డగు దేవుని అంబులు నాలో చొచెచ్ను వాటి విషమును నా ఆతమ్ పానము 

చేయుచునన్ది దేవుని భీకరకారయ్ములు నాతో యుదధ్ము చేయుటకై పంకుత్లు తీరుచునన్వి. 
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యోబు 7:11 => కావున నేను నా నోరు మూసికొనను నా ఆతమ్ వేదనకొలది నేను మాటలాడెదను నా 

మనోవేదననుబటిట్ మూలుగ్చుండెదను. 

యోబు 9:18 => ఆయన ననున్ ఊపిరి తీయనియయ్డు చేదైనవాటిని నాకు తినిపించును. 

యోబు 10:1 => నా బర్దుకునందు నాకు విసుకు పుటిట్నది నేను అడుడ్లేకుండ అంగలారెచ్దను నా 

మనోవాయ్కులము కొలది నేను పలికెదను 

యెహెజేక్లు 3:14 => ఆతమ్ ననెన్తిత్ తోడుకొనిపోగా నా మనసుస్నకు కలిగిన రౌదార్గిన్చేత బహుగా 

వాయ్కులపడుచు కొటుట్కొనిపోయినపుప్డు, యెహోవా హసత్ము నా మీద బలముగా వచెచ్ను. 

మారుక్ 14:33 => పేతురును యాకోబును యోహానును వెంటబెటుట్కొనిపోయి, మిగుల 

విభార్ంతినొందుటకును చింతాకార్ంతుడగుటకును ఆరంభించెను 

మారుక్ 14:34 => అపుప్డాయన నా పార్ణము మరణమగునంతగా దుఃఖములో మునిగియునన్ది; 

మీరికక్డ ఉండి మెలకువగా నుండుడని వారితో చెపిప్ 

యోహాను 12:27 => ఇపుప్డు నా పార్ణము కలవరపడుచునన్ది; నే నేమందును?తండీర్, యీ 

గడియ తటసిథ్ంపకుండ ననున్ తపిప్ంచుము; అయినను ఇందుకోసరమే నేను ఈ గడియకు వచిచ్తిని; 

ఆదికాండము 42:21 => అపుప్డు వారు నిశచ్యముగా మన సహోదరునియెడల మనము చేసిన 

అపరాధమునకు శిక్ష పొందుచునాన్ము. అతడు మనలను బతిమాలుకొనినపుప్డు మనము అతని వేదన 

చూచియు వినకపోతిమి; అందువలన ఈ వేదన మనకు వచెచ్నని ఒకనితో ఒకడు మాటలాడుకొనిరి 

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

ఆయన తన నిబంధనను వారికి తెలియజేయును.  

యోహాను 14:18 => మిముమ్ను అనాథలనుగా విడువను, మీయొదద్కు వతుత్ను. కొంతకాలమైన 

తరువాత లోకము ననున్ మరి ఎనన్డును చూడదు;  

యోహాను 14:23 => యేసు ఒకడు ననున్ పేర్మించినయెడల వాడు నా మాట గైకొనును, అపుప్డు నా 

తండిర్ వానిని పేర్మించును, మేము వానియొదద్కు వచిచ్ వానియొదద్ నివాసము చేతుము. 

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

మీ హృదయములకును మీ తలంపులకును కావలియుండును. 
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1 పేతురు 1:8 => మీరాయనను చూడకపోయినను ఆయనను పేర్మించుచునాన్రు; ఇపుప్డు 

ఆయనను కనున్లార చూడకయే విశవ్సించుచు, మీ విశావ్సమునకు ఫలమును, 

పర్కటన 2:17 => సంఘములతో ఆతమ్ చెపుప్చునన్ మాట చెవిగలవాడు వినునుగాక. 

జయించువానికి మరుగైయునన్ మనాన్ను భుజింపనితుత్ను. మరియు అతనికి తెలల్రాతినితుత్ను; ఆ 

రాతిమీద చెకక్బడిన యొక కొర్తత్ పేరుండును; పొందినవానికే గాని అది మరి యెవనికిని తెలియదు. 

1 రాజులు 8:38 => ఇశార్యేలీయులగు నీ జనులలో పర్తి మనిషి తన తన మనోవాయ్ధిని 

తెలిసికొనును గదా; ఒకక్డైనను జనులందరైనను ఈ మందిరము తటుట్ తమ చేతులు చాపి పార్రథ్న 

వినన్పములు చేసినయెడల 

2 దినవృతాత్ంతములు 6:29 => ఎవడైనను ఇశార్యేలీయులగు నీ జనులందరు కలిసియైనను, 

నొపిప్గాని కషట్ముగాని అనుభవించుచు, ఈ మందిరముతటుట్ చేతులు చాపి చేయు వినన్పములనిన్యు 

పార్రథ్నలనిన్యు నీ నివాససథ్లమైన ఆకాశమునుండి నీవు ఆలకించి క్షమించి 

యోబు 21:25 => వేరొకడు ఎనన్డును కేష్మమను దాని నెరుగక మనోదుఃఖము గలవాడై 

మృతినొందును. 

సామెతలు 3:32 => కుటిలవరత్నుడు యెహోవాకు అసహుయ్డు యథారథ్వంతులకు ఆయన తోడుగా 

నుండును. 

సామెతలు 12:25 => ఒకని హృదయములోని విచారము దాని కుర్ంగజేయును దయగల మాట 

దాని సంతోషపెటుట్ను. 

సామెతలు 14:14 => భకిత్ విడిచినవాని మారగ్ములు వానికే వెకక్సమగును మంచివాని సవ్భావము 

వానికే సంతోషమిచుచ్ను. 

యోహాను 4:32 => అందుకాయన భుజించుటకు మీకు తెలియని ఆహారము నాకు ఉనన్దని వారితో 

చెపప్గా 

యోహాను 14:17 => లోకము ఆయనను చూడదు, ఆయనను ఎరుగదు గనుక ఆయనను 

పొందనేరదు; మీరు ఆయనను ఎరుగుదురు. ఆయన మీతోకూడ నివసించును, మీలో ఉండును. 
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1 కొరిందీయులకు 2:11 => ఒక మనుషుయ్ని సంగతులు అతనిలోనునన్ మనుషాయ్తమ్కే గాని 

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

తెలియవు. 

వచనము 14 

భకిత్ విడిచినవాని మారగ్ములు వానికే వెకక్సమగును మంచివాని సవ్భావము వానికే సంతోషమిచుచ్ను. 

సామెతలు 3:33 => భకిత్హీనుల యింటిమీదికి యెహోవా శాపము వచుచ్ను నీతిమంతుల 

నివాససథ్లమును ఆయన ఆశీరవ్దించును. 

సామెతలు 12:7 => భకిత్హీనులు పాడై లేకపోవుదురు నీతిమంతుల యిలుల్ నిలుచును. 

సామెతలు 21:12 => నీతిమంతుడైన వాడు భకిత్హీనుని యిలుల్ ఏమైనది కనిపెటుట్ను భకిత్హీనులను 

ఆయన నాశనములో కూలుచ్ను. 

యోబు 8:15 => అతడు తన యింటిమీద ఆనుకొనగా అది నిలువదు. 

యోబు 15:34 => భకిత్హీనుల కుటుంబము నిసస్ంతువగును. లంచగొండుల గుడారములను అగిన్ 

కాలిచ్వేయును 

యోబు 18:14 => వారి ఆశర్యమైన వారి గుడారములోనుండి పెరికివేయబడుదురు వారు 

భీకరుడగు రాజునొదద్కు కొనిపోబడుదురు. 

యోబు 18:15 => వారికి అనుయ్లైనవారు వారి గుడారములో నివాసము చేయుదురు వారి 

నివాససథ్లముమీద గంధకము చలల్బడును. 

యోబు 18:21 => నిశచ్యముగా భకిత్హీనుల నివాసములకు ఇటిట్ గతి పటుట్ను దేవుని ఎరుగనివారి 

సథ్లము ఇటిట్ది. 

యోబు 20:26 => వారి ధననిధులు అంధకారపూరణ్ములగును ఊదనకక్రలేని అగిన్ వారిని 

మింగివేయును వారి గుడారములో మిగిలినదానిని అది కాలిచ్వేయును. 

యోబు 20:27 => ఆకాశము వారి దోషమును బయలుపరచును భూమి వారిమీదికి లేచును. 
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యోబు 20:28 => వారి యింటికివచిచ్న ఆరజ్న కనబడకపోవును దేవుని కోపదినమున వారి ఆసిత్ 

నాశనమగును. 

యోబు 21:28 => అధిపతుల మందిరము ఎకక్డ నునన్ది? భకిత్హీనులు నివసించిన గుడారము 

ఎకక్డ ఉనన్ది అని మీరడుగుచునాన్రే. 

యోబు 27:13 => దేవునివలన భకిత్హీనులకు నియమింపబడిన భాగము ఇది ఇది బాధించువారు 

సరవ్శకుత్నివలన పొందు సావ్సథ్య్ము 

యోబు 27:14 => వారి పిలల్లు విసత్రించినయెడల అది ఖడగ్ముచేత పడుటకే గదా వారి 

సంతానమునకు చాలినంత ఆహారము దొరకదు. 

యోబు 27:15 => వారికి మిగిలినవారు తెగులువలన చచిచ్ పాతిపెటట్బడెదరు వారి విధవరాండుర్ 

రోదనము చేయకుండిరి. 

యోబు 27:16 => ధూళి అంత విసాత్రముగా వారు వెండిని పోగుచేసినను జిగటమనన్ంత 

విసాత్రముగా వసత్రములను సిదధ్పరచుకొనినను 

యోబు 27:17 => వారు దాని సిదధ్పరచుకొనుటయే గాని నీతిమంతులు దాని కటుట్కొనెదరు 

నిరపరాధులు ఆ వెండిని పంచుకొనెదరు. 

యోబు 27:18 => పురుగుల గూళల్వంటి యిండుల్ వారు కటుట్కొందురు కావలివాడు కటుట్కొను 

గుడిసెవంటి యిండుల్ వారు కటుట్కొందురు. 

యోబు 27:19 => వారు ధనముగలవారై పండుకొందురు గాని మరల లేవరు కనున్లు తెరవగానే 

లేకపోవుదురు. 

యోబు 27:20 => భయములు జలపర్వాహములవలె వారిని తరిమి పటుట్కొనును రాతిర్వేళ తుఫాను 

వారిని ఎతిత్కొనిపోవును. 

యోబు 27:21 => తూరుప్గాలి వారిని కొనిపోగా వారు సమసి పోవుదురు అది వారి 

సథ్లములోనుండి వారిని ఊడిచ్వేయును 

యోబు 27:22 => ఏమియు కరుణ చూపకుండ దేవుడు వారిమీద బాణములు వేయును వారు 

ఆయన చేతిలోనుండి తపిప్ంచుకొన గోరి ఇటు అటు పారిపోవుదురు. 
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యోబు 27:23 => మనుషుయ్లు వారిని చూచి చపప్టుల్ కొటుట్దురు వారి సథ్లములోనుండి వారిని 

చీకొటిట్ తోలివేయుదురు. 

జెకరాయ్ 5 : 4 = > ఇదే సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా వాకుక్ నేనే దాని 

బయలుదేరజేయుచునాన్ను; అది దొంగల యిండల్లోను, నా నామమునుబటిట్ అబదధ్పర్మాణము 

చేయువారి యిండల్లోను పర్వేశించి వారి యిండల్లో ఉండి వాటిని వాటి దూలములను రాళల్ను 

నాశనము చేయును. 

మతత్యి 7:26 => మరియు యీ నా మాటలు విని వాటిచొపుప్న చేయని పర్తివాడు ఇసుకమీద తన 

యిలుల్ కటుట్కొనిన బుదిధ్హీనుని పోలియుండును. 

మతత్యి 7:27 => వాన కురిసెను, వరదలు వచెచ్ను, గాలి విసిరి ఆ యింటిమీద కొటెట్ను, అపుప్డది 

కూలబడెను; దాని పాటు గొపప్దని చెపెప్ను. 

సామెతలు 11:28 => ధనమును నముమ్కొనువాడు పాడైపోవును నీతిమంతులు చిగురాకువలె 

వృదిధ్నొందుదురు 

సామెతలు 21:20 => విలువగల ధనమును నూనెయు జాఞ్నుల యింటనుండును బుదిధ్హీనుడు దాని 

వయ్యపరచును. 

యోబు 8:6 => నీవు పవితుర్డవై యథారథ్వంతుడవైనయెడల నిశచ్యముగా ఆయన నీయందు శర్దధ్ 

నిలిపి నీ నీతికి తగినటుట్గా నీ నివాససథ్లమును వరిధ్లల్జేయును. 

కీరత్నలు 112:2 => వాని సంతతివారు భూమిమీద బలవంతులగుదురు యథారథ్వంతుల 

వంశపువారు దీవింపబడుదురు 

కీరత్నలు 112:3 => కలిమియు సంపదయు వాని యింటనుండును వాని నీతి నితయ్ము నిలుచును. 

కీరత్నలు 128:3 => నీ లోగిట నీ భారయ్ ఫలించు దార్కాష్వలిల్వలె నుండును నీ భోజనపు బలల్చుటుట్ నీ 

పిలల్లు ఒలీవ మొకక్లవలె నుందురు. 

యెషయా 58:11 => యెహోవా నినున్ నితయ్ము నడిపించును కాష్మకాలమున ఆయన నినున్ 

తృపిత్పరచి నీ యెముకలను బలపరచును నీవు నీరుకటిట్న తోటవలెను ఎపుప్డును ఉబుకుచుండు నీటి 

ఊటవలెను ఉండెదవు.  
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యెషయా 58:12 => పూరవ్కాలమునుండి పాడైపోయిన సథ్లములను నీ జనులు కటెట్దరు 

అనేకతరముల కిర్ందట పాడైపోయిన పునాదులను నీవు మరల కటెట్దవు విరుగబడినదానిని 

బాగుచేయువాడవనియు దేశములో నివసించునటుల్గా తోర్వలు సిదధ్పరచువాడవనియు నీకు పేరు 

పెటట్బడును. ఆయన నీతియే ఆయనకు ఆధారమాయెను. 

సామెతలు 15:25 => గరివ్షుఠ్ల యిలుల్ యెహోవా పెరికివేయును విధవరాలి పొలిమేరను ఆయన 

సాథ్పించును. 

వచనము 15 

జాఞ్నము లేనివాడు పర్తి మాట నముమ్ను వివేకియైనవాడు తన నడతలను బాగుగా కనిపెటుట్ను. 

సామెతలు 12:15 => మూఢుని మారగ్ము వాని దృషిట్కి సరియైనది జాఞ్నము గలవాడు ఆలోచన 

నంగీకరించును. 

సామెతలు 16:25 => ఒకని మారగ్ము వాని దృషిట్కి యథారథ్ముగా కనబడును అయినను తుదకు 

అది మరణమునకు చేరును. 

సామెతలు 30:12 => తమ దృషిట్కి తాము శుదుధ్లై తమ మాలినయ్మునుండి కడుగబడని వారి తరము 

కలదు. 

మతత్యి 7:13 => ఇరుకు దావ్రమున పర్వేశించుడి; నాశనమునకు పోవు దావ్రము వెడలుప్ను, ఆ 

దారి విశాలమునై యునన్ది, దాని దావ్రా పర్వేశించువారు అనేకులు.  

మతత్యి 7:14 => జీవమునకు పోవు దావ్రము ఇరుకును ఆ దారి సంకుచితమునై యునన్ది, దాని 

కనుగొనువారు కొందరే. 

లూకా 13:24 => ఆయన వారిని చూచి ఇరుకు దావ్రమున పర్వేశింప పోరాడుడి; అనేకులు 

పర్వేశింపజూతురు గాని వారివలన కాదని మీతో చెపుప్చునాన్ను. 

రోమీయులకు 6:21 => అపప్టి కిర్యలవలన మీకేమి ఫలము కలిగెను? వాటిని గురించి మీరిపుప్డు 

సిగుగ్పడుచునాన్రు కారా? వాటి అంతము మరణమే, 
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గలతీయులకు 6:3 => ఎవడైనను వటిట్వాడై యుండి తాను ఎనిన్కైన వాడనని యెంచుకొనినయెడల 

తనున్తానే మోసపరచుకొనును. 

ఎఫెసీయులకు 5:6 => వయ్రథ్మైన మాటలవలన ఎవడును మిముమ్ను మోసపరచనియయ్కుడి; ఇటిట్ 

కిర్యలవలన దేవుని ఉగర్త అవిధేయులైనవారిమీదికి వచుచ్ను 

యాకోబు 1:22 => మీరు వినువారు మాతర్మైయుండి మిముమ్ను మీరు మోసపుచుచ్కొనకుండ, 

వాకయ్పర్కారము పర్వరిత్ంచువారునై యుండుడి. 

నాయ్యాధిపతులు 17:6 => ఆ దినములలో ఇశార్యేలీయులకు రాజులేడు; పర్తివాడును తన తన 

ఇషాట్నుసారముగా పర్వరిత్ంచుచు వచెచ్ను. 

నాయ్యాధిపతులు 17:13 => అంతట మీకా లేవీయుడు నాకు యాజకుడైనందున యెహోవా నాకు 

మేలుచేయునని యిపుప్డు నాకు తెలియును అనెను. 

నాయ్యాధిపతులు 21:25 => ఆ దినములలో ఇశార్యేలీయులకు రాజు లేడు; పర్తివాడును తన తన 

ఇషాట్నుసారముగా పర్వరిత్ంచుచు వచెచ్ను.  

కీరత్నలు 1:6 => నీతిమంతుల మారగ్ము యెహోవాకు తెలియును దుషు ట్ల మారగ్ము నాశనమునకు 

నడుపును. 

కీరత్నలు 119:104 => నీ ఉపదేశమువలన నాకు వివేకము కలిగెను తపుప్మారగ్ములనిన్యు నా 

కసహయ్ములాయెను. 

సామెతలు 25:8 => ఆలోచన లేక వాయ్జెయ్మాడుటకు పోకుము నీ పొరుగువాడు నినున్ 

అవమానపరచిదాని అంతమున ఇక నీవేమి చేయుదువని నీతో అనునేమో. 

లూకా 8:18 => కలిగినవానికి ఇయయ్బడును, లేనివాని యొదద్నుండి తనకు కలదని అనుకొనునది 

కూడ తీసివేయబడును గనుక మీరేలాగు వినుచునాన్రో చూచుకొనుడని చెపెప్ను. 

యాకోబు 1:26 => ఎవడైనను నోటికి కళె ల్ము పెటుట్కొనక తన హృదయమును మోసపరచుకొనుచు 

భకిత్ గలవాడనని అనుకొనినయెడల వాని భకిత్ వయ్రథ్మే. 

వచనము 16 
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జాఞ్నము గలవాడు భయపడి కీడునుండి తొలగును బుదిధ్హీనుడు విఱఱ్వీగి నిరభ్యముగా తిరుగును. 

సామెతలు 5:4 => దానివలన కలుగు ఫలము ముసిణిపండంత చేదు అది రెండంచులుగల 

కతిత్యంత పదునుగలది, 

పర్సంగి 2:2 => నవువ్తో నీవు వెఱి ఱ్దానవనియు, సంతోషముతో నీచేత కలుగునదేమియనియు 

నేవంటిని. 

పర్సంగి 2:10 => నా కనున్లు ఆశించిన వాటిలో దేనిని అవి చూడకుండ నేను అభయ్ంతరము 

చేయలేదు; మరియు నా హృదయము నా పనులనిన్టినిబటిట్ సంతోషింపగా సంతోషకరమైనదేదియు 

అనుభవించకుండ నేను నా హృదయమును నిరబ్ంధింపలేదు. ఇదే నా పనులనిన్టివలన నాకు దొరికిన 

భాగయ్ము. 

పర్సంగి 2:11 => అపుప్డు నేను చేసిన పనులనిన్యు, వాటికొరకై నేను పడిన పర్యాసమంతయు 

నేను నిదానించి వివేచింపగా అవనిన్యు వయ్రథ్మైనవిగాను ఒకడు గాలికి పర్యాసపడినటుట్గాను 

అగుపడెను, సూరుయ్ని కిర్ంద లాభకరమైనదేదియు లేనటుట్ నాకు కనబడెను. 

పర్సంగి 7:5 => బుదిధ్హీనుల పాటలు వినుటకంటె జాఞ్నుల గదిద్ంపు వినుట మేలు. 

పర్సంగి 7:6 => ఏలయనగా బానకిర్ంద చిటపటయను చితుకుల మంట ఎటిట్దో బుదిధ్హీనుల నవువ్ 

అటిట్దే; ఇదియు వయ్రథ్ము. 

పర్సంగి 11:9 => యౌవనుడా, నీ యౌవనమందు సంతోషపడుము, నీ యౌవనకాలమందు నీ 

హృదయము సంతుషిట్గా ఉండనిముమ్, నీ కోరికచొపుప్నను నీ దృషిట్యొకక్ యిషట్ము చొపుప్నను 

పర్వరిత్ంపుము; అయితే వీటనిన్టి నిబటిట్ దేవుడు నినున్ తీరుప్లోనికి తెచుచ్నని జాఞ్పకముంచుకొనుము; 

లూకా 16:25 => అందుకు అబార్హాము - కుమారుడా, నీవు నీ జీవితకాలమందు నీకిషట్మైనటుట్ 

సుఖము అనుభవించితివి, ఆలాగుననే లాజరు కషట్ము అనుభవించెనని జాఞ్పకము చేసికొనుము; 

ఇపుప్డైతే వాడు ఇకక్డ నెమమ్ది పొందుచునాన్డు, నీవు యాతన పడుచునాన్వు 

యాకోబు 4:9 => వాయ్కులపడుడి, దుఃఖపడుడి, యేడువుడి, మీ నవువ్ దుఃఖమునకును మీ 

ఆనందము చింతకును మారుచ్కొనుడి. 
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పర్కటన 18:7 => అది నేను రాణినిగా కూరుచ్ండు దానను, నేను విధవరాలను కాను, దుఃఖము 

చూడనే చూడనని తన మనసుస్లో అనుకొనెను గనుక, అది తనున్తాను ఎంతగా గొపప్చేసికొని 

సుఖభోగములను అనుభవించెనో అంతగా వేదనను దుఃఖమును దానికి కలుగజేయుడి 

పర్కటన 18:8 => అందుచేత ఒకక్ దినముననే దాని తెగుళుల్, అనగా మరణమును దుఃఖమును 

కరవును వచుచ్ను; దానికి తీరుప్ తీరుచ్చునన్ దేవుడైన పర్భువు బలిషుఠ్డు గనుక అది అగిన్చేత బొతిత్గా 

కాలిచ్వేయబడెను 

1 రాజులు 1:41 => అదోనీయాయును అతడు పిలిచిన వారందరును విందులో ఉండగా విందు 

ముగియబోవు సమయమున ఆ చపుప్డు వారికి వినబడెను. యోవాబు బాకానాదము విని 

పటట్ణమునందు ఈ అలల్రి యేమని యడుగగా 

లూకా 6:25 => అయోయ్ యిపుప్డు (కడుపు) నిండియునన్ వారలారా, మీరాకలిగొందురు. అయోయ్ 

యిపుప్డు నవువ్చునన్ వారలారా, మీరు దుఃఖించి యేడుత్రు. 

వచనము 17 

తవ్రగా కోపపడువాడు మూఢతవ్ము చూపును. దురోయ్చనలు గలవాడు దేవ్షింపబడును. 

సామెతలు 1:32 => జాఞ్నము లేనివారు దేవుని విసరిజ్ంచి నాశనమగుదురు. బుదిధ్హీనులు కేష్మము 

కలిగినదని మైమరచి నిరూమ్లమగుదురు.  

యిరిమ్యా 2:19 => నీ దేవుడైన యెహోవాను విసరిజ్ంచుటయు, నీకు నాయెడల భయభకుత్లు 

లేకుండుటయు, బాధకును శర్మకును కారణమగునని నీవు తెలిసికొని గర్హించునటుల్ నీ చెడుతనము 

నినున్ శికిష్ంచును, నీవు చేసిన దోర్హము నినున్ గదిద్ంచునని పర్భువును సైనయ్ములకధిపతియునగు 

యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డు.  

యిరిమ్యా 8:5 => యెరూషలేము పర్జలు ఏల విశావ్సఘాతకులై నితయ్ము దోర్హము 

చేయుచునాన్రు? వారు మోసమును ఆశర్యము చేసికొని తిరిగిరామని యేల చెపుప్చునాన్రు? 
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యిరిమ్యా 17:5 => యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు. నరులను ఆశర్యించి శరీరులను 

తనకాధారముగా చేసికొనుచు తన హృదయమును యెహోవామీదనుండి తొలగించుకొనువాడు 

శాపగర్సుత్డు. 

హోషేయ 4:16 => పెయయ్ మొండితనము చూపునటుట్ ఇశార్యేలువారు మొండితనము 

చూపియునాన్రు గనుక విశాలసథ్లమందు మేయు గొఱఱ్పిలల్కు సంభవించునటుల్ దేవుడు వారికి 

సంభవింపజేయును. 

జెఫనాయ్ 1:6 => యెహోవాను అనుసరింపక ఆయనను విసరిజ్ంచి ఆయనయొదద్ విచారణ 

చేయనివారిని నేను నిరూమ్లము చేసెదను. 

హెబీర్యులకు 3:12 => సహోదరులారా, జీవముగల దేవుని విడిచిపోవునటిట్ విశావ్సములేని 

దుషట్హృదయము మీలో ఎవనియందైనను ఒకవేళ ఉండునేమో అని జాగర్తత్గా చూచుకొనుడి. 

2 పేతురు 2:20 => వారు పర్భువును రక్షకుడునైన యేసుకీర్సుత్ విషయమైన అనుభవజాఞ్నముచేత ఈ 

లోకమాలినయ్ములను తపిప్ంచుకొనిన తరువాత మరల వాటిలో చికుక్బడి వాటిచేత 

జయింపబడినయెడల, వారి కడవరి సిథ్తి మొదటి సిథ్తికంటె మరి చెడ డ్దగును. 

2 పేతురు 2:21 => వారు నీతిమారగ్మును అనుభవపూరవ్కముగా తెలిసికొని, తమకు 

అపప్గింపబడిన పరిశుదధ్మైన ఆజఞ్నుండి తొలగిపోవుటకంటె ఆ మారగ్ము అనుభవపూరవ్కముగా 

తెలియక యుండుటయే వారికి మేలు. 

2 పేతురు 2:22 => కుకక్ తన వాంతికి తిరిగినటుట్ను, కడుగబడిన పంది బురదలో దొరుల్టకు 

మళి ల్నటుట్ను అను నిజమైన సామితె చొపుప్న వీరికి సంభవించెను. 

సామెతలు 1:31 => కాబటిట్ వారు తమ పర్వరత్నకు తగిన ఫలము ననుభవించెదరు తమకు 

వెకక్సమగువరకు తమ ఆలోచనలను అనుసరించెదరు 

సామెతలు 12:14 => ఒకడు తన నోటి ఫలముచేత తృపిత్గా మేలుపొందును ఎవని కిర్యల ఫలము 

వానికి వచుచ్ను. 

యెహెజేక్లు 22:31 => కావున నేను నా కోర్ధమును వారిమీద కుమమ్రింతును, వారి పర్వరత్న 

ఫలము వారిమీదికి రపిప్ంచి నా ఉగర్తాగిన్చేత వారిని దహింతును; ఇదే పర్భువైన యెహోవా వాకుక్. 
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సామెతలు 14:10 => ఎవని దుఃఖము వాని హృదయమునకే తెలియును ఒకని సంతోషములో 

అనుయ్డు పాలివాడు కానేరడు. 

యోహాను 4:14 => నేనిచుచ్ నీళుల్ తార్గువాడెపుప్డును దపిప్గొనడు; నేను వానికిచుచ్ నీళుల్ 

నితయ్జీవమునకై వానిలో ఊరెడి నీటిబుగగ్గా ఉండునని ఆమెతో చెపెప్ను. 

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

దేవుడనుగర్హించు పరిశుదధ్తతోను నిషాక్పటయ్ముతోను దేవుని కృపనే అనుసరించి లోకములో 

నడుచుకొంటిమనియు, విశేషముగా మీయెడలను నడుచుకొంటిమనియు, మా మనసాస్కిష్ 

సాక్షయ్మిచుచ్టయే 

గలతీయులకు 6:4 => పర్తివాడును తాను చేయు పనిని పరీకిష్ంచి చూచుకొనవలెను; అపుప్డు 

ఇతరునిబటిట్ కాక తననుబటిట్యే అతనికి అతిశయము కలుగును. 

గలతీయులకు 6:8 => ఏలాగనగా తన శరీరేచఛ్లనుబటిట్ వితుత్వాడు తన శరీరమునుండి క్షయమను 

పంట కోయును, ఆతమ్నుబటిట్ వితుత్వాడు ఆతమ్నుండి నితయ్జీవమను పంట కోయును. 

ఆదికాండము 19:26 => అయితే లోతు భారయ్ అతని వెనుకనుండి తిరిగి చూచి 

ఉపుప్సథ్ంభమాయెను. 

నిరగ్మకాండము 32:20 => మరియు అతడు వారు చేసిన ఆ దూడను తీసికొని అగిన్తో కాలిచ్ 

పొడిచేసి నీళల్మీద చలిల్ ఇశార్యేలీయులచేత దాని తార్గించెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 30:17 => అయితే నీ హృదయము తిరిగిపోయి, నీవు విననొలల్క 

యీడవ్బడినవాడవై అనయ్దేవతలకు నమసక్రించి పూజించినయెడల 

నాయ్యాధిపతులు 16:21 => అపుప్డు ఫిలిషీత్యులు అతని పటుట్కొని అతని కనున్లను ఊడదీసి 

గాజాకు అతని తీసికొనివచిచ్ యితత్డి సంకెళల్చేత అతని బంధించిరి. 

1 సమూయేలు 28:15 => సమూయేలు ననున్ పైకిరమమ్ని నీవెందుకు తొందరపెటిట్తివని సౌలు 

నడుగగా సౌలు నేను బహు శర్మలోనునాన్ను; ఫిలిషీత్యులు నా మీదికి యుదధ్మునకు రాగా దేవుడు 

ననున్ ఎడబాసి పర్వకత్ల దావ్రానైనను సవ్పన్ముల దావ్రానైనను నా కేమియు సెలవియయ్కయునాన్డు. 

కాబటిట్ నేను చేయవలసిన దానిని నాతో తెలియజెపుప్టకై నినున్ పిలిపించితిననెను. 
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కీరత్నలు 109:17 => శపించుట వానికి పీర్తి గనుక అది వానిమీదికి వచిచ్యునన్ది. దీవెనయందు 

వానికిషట్ము లేదు గనుక అది వానికి దూరమాయెను.  

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

యెహోవా కొనిపోవును ఇశార్యేలుమీద సమాధానముండును గాక. 

సామెతలు 5:23 => శిక్ష లేకయే అటిట్వాడు నాశనమగును అతిమూరు ఖ్డై వాడు తోర్వ తపిప్పోవును. 

సామెతలు 12:21 => నీతిమంతునికి ఏ ఆపదయు సంభవింపదు. భకిత్హీనులు కీడుతో 

నిండియుందురు. 

యిరిమ్యా 17:13 => ఇశార్యేలునకు ఆశర్యమా, యెహోవా, నినున్ విసరిజ్ంచి వారందరు 

సిగుగ్నొందుదురు. నాయెడల దోర్హము చేయువారు యెహోవా అను జీవజలముల ఊటను 

విసరిజ్ంచియునాన్రు గనుక వారు ఇసుకమీద పేరు వార్యబడినవారుగా ఉందురు. 

హోషేయ 11:7 => ననున్ విసరిజ్ంచవలెనని నా జనులు తీరామ్నము చేసికొనియునాన్రు; 

మహోనన్తుని తటుట్ చూడవలెనని పర్వకత్లు పిలిచినను చూచుటకు ఎవడును యతన్ము చేయడు 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 11:24 => అతడు పరిశుదాధ్తమ్తోను విశావ్సముతోను నిండుకొనిన 

సతుప్రుషుడు; బహు జనులు పర్భువు పక్షమున చేరిరి. 

హెబీర్యులకు 10:39 => అయితే మనము నశించుటకు వెనుకతీయువారము కాము గాని ఆతమ్ను 

రకిష్ంచుకొనుటకు విశావ్సము కలిగినవారమై యునాన్ము. 

వచనము 18 

జాఞ్నము లేనివారికి మూఢతవ్మే సావ్సథ్య్ము వివేకులు జాఞ్నమును కిరీటముగా ధరించుకొందురు. 

సామెతలు 4:26 => నీవు నడచు మారగ్మును సరాళము చేయుము అపుప్డు నీ మారగ్ములనిన్యు 

సిథ్రములగును. 

సామెతలు 22:3 => బుదిధ్మంతుడు అపాయము వచుచ్ట చూచి దాగును జాఞ్నము లేనివారు 

యోచింపక ఆపదలో పడుదురు. 
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సామెతలు 27:12 => బుదిధ్మంతుడు అపాయము వచుచ్ట చూచి దాగును జాఞ్నము లేనివారు 

యోచింపక ఆపదలో పడుదురు. 

రోమీయులకు 16:18 => అటిట్వారు మన పర్భువైన కీర్సుత్కు కాక తమ కడుపునకే దాసులు; వారు 

ఇంపైన మాటలవలనను ఇచచ్కములవలనను నిషక్పటుల మనసుస్లను మోసపుచుచ్దురు. 

రోమీయులకు 16:19 => మీ విధేయత అందరికిని పర్చురమైనది గనుక మిముమ్నుగూరిచ్ 

సంతోషించుచునాన్ను. మీరు మేలు విషయమై జాఞ్నులును, కీడు విషయమై నిషక్పటులునై 

యుండవలెనని కోరుచునాన్ను. 

ఎఫెసీయులకు 4:14 => అందువలన మనమికమీదట పసిపిలల్లమై యుండి, మనుషుయ్ల 

మాయోపాయములచేత వంచనతోను , తపుప్మారగ్మునకు లాగు కుయుకిత్తోను , గాలికి 

కొటుట్కొనిపోవునటుల్, కలిప్ంపబడిన పర్తి ఉపదేశమునకు ఇటు అటు కొటుట్కొనిపోవుచు అలలచేత 

ఎగురగొటట్బడినవారమైనటుల్ండక 

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

గర్హించుకొనుడి. 

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

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

సామెతలు 14:8 => తమ పర్వరత్నను కనిపెటిట్యుండుట వివేకుల జాఞ్నమునకు లక్షణము 

మోసకృతయ్ములే బుదిధ్హీనులు కనుపరచు మూఢత. 

ఆమోసు 5:13 => ఇది చెడుకాలము గనుక ఈ కాలమున బుదిధ్మంతుడు ఊరకుండును. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:7 => ఇతడు వివేకము గలవాడైన సెరిగ్పౌలు అను అధిపతియొదద్ 

నుండెను; అతడు బరన్బాను సౌలును పిలిపించి దేవుని వాకయ్ము వినగోరెను. 

ఆదికాండము 37:33 => అతడు దానిని గురుతుపటిట్ ఈ అంగీ నా కుమారునిదే; దుషట్మృగము 

వానిని తినివేసెను; యోసేపు నిశచ్యముగా చీలచ్బడెననెను. 

2 సమూయేలు 1:5 => సౌలును అతని కుమారుడైన యోనాతానును మరణమైరని నీకేలాగు 

తెలిసినది అని దావీదు వాని నడుగగా వాడిటల్నెను 
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2 సమూయేలు 1 5 : 1 1 = > విందునకు పిలువబడియుండి రెండువందల మంది 

యెరూషలేములోనుండి అబాష్లోముతో కూడ బయలుదేరియుండిరి, వీరు ఏమియు తెలియక 

యథారథ్మైన మనసుస్తో వెళి ల్యుండిరి. 

1 రాజులు 2:18 => బతెష్బ మంచిది, నినున్గూరిచ్ రాజుతో చెపెప్దననెను. 

నెహెమాయ్ 6:3 => అందుకు నేను నేను చేయుపని గొపప్ది, దాని విడిచి మీయొదద్కు వచుచ్టకై నేను 

దానినెందుకు ఆపవలెను? నేను రాలేనని చెపుప్టకు దూతలను పంపితిని. 

నెహెమాయ్ 6:4 => వారు ఆలాగున నాలుగు మారులు నాయొదద్కు వరత్మానము పంపగా ఆ పర్కారమే 

నేను మరల పర్తుయ్తత్రమిచిచ్తిని. 

కీరత్నలు 37:31 => వారి దేవుని ధరమ్శాసత్రము వారి హృదయములో నునన్ది వారి అడుగులు జారవు. 

సామెతలు 7:7 => యౌవనుల మధయ్ను బుదిధ్లేని పడుచువాడొకడు నాకు కనబడెను. 

యెహెజేక్లు 13:6 => వారు వయ్రథ్మైన దరశ్నములు చూచి, అబదధ్పు సోదె చూచి యెహోవా తముమ్ను 

పంపకపోయినను, తాము చెపిప్నమాట సిథ్రమని నముమ్నటుల్ ఇది యెహోవా వాకుక్ అని చెపుప్దురు. 

యాకోబు 1:25 => అయితే సావ్తంతర్య్మునిచుచ్ సంపూరణ్మైన నియమములో తేరిచూచి నిలుకడగా 

ఉండువాడెవడో వాడు విని మరచువాడు కాక, కిర్యను చేయువాడైయుండి తన కిర్యలో ధనుయ్డగును. 

వచనము 19 

చెడ డ్వారు మంచివారి యెదుటను భకిత్హీనులు నీతిమంతుల తలుపునొదద్ను వంగుదురు. 

సామెతలు 3:7 => నేను జాఞ్నిని గదా అని నీవనుకొనవదుద్ యెహోవాయందు భయభకుత్లు గలిగి 

చెడుతనము విడిచిపెటుట్ము 

సామెతలు 16:6 => కృపాసతయ్ములవలన దోషమునకు పార్యశిచ్తత్ము కలుగును యెహోవాయందు 

భయభకుత్లు కలిగియుండుటవలన మనుషుయ్లు చెడుతనమునుండి తొలగిపోవుదురు. 

సామెతలు 16:17 => చెడుతనము విడిచి నడచుటయే యథారథ్వంతులకు రాజమారగ్ము తన 

పర్వరత్న కనిపెటుట్వాడు తన పార్ణమును కాపాడుకొనును. 
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సామెతలు 22:3 => బుదిధ్మంతుడు అపాయము వచుచ్ట చూచి దాగును జాఞ్నము లేనివారు 

యోచింపక ఆపదలో పడుదురు. 

ఆదికాండము 33:9 => అపుప్డు ఏశావు సహోదరుడా, నాకు కావలసినంత ఉనన్ది, నీది నీవే 

ఉంచుకొమమ్ని చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 42:18 => మూడవ దినమున యోసేపు వారిని చూచి నేను దేవునికి భయపడువాడను; 

మీరు బర్దుకునటుల్ దీని చేయుడి. 

నెహెమాయ్ 5:15 => అయితే నాకు ముందుగా నుండిన అధికారులు జనులయొదద్నుండి ఆహారమును 

దార్కాష్రసమును నలువది తులముల వెండిని తీసికొనుచు వచిచ్రి; వారి పనివారు సహా జనుల మీద 

భారము మోపుచు వచిచ్రి, అయితే దేవుని భయముచేత నేనాలాగున చేయలేదు. 

యోబు 31:21 => నా భుజశలయ్ము దాని గూటినుండి పడును గాక నా బాహువు ఎముకలోనికి 

విరుగును గాక. 

యోబు 31:22 => నేనాలాగు చేయలేదు, నా బాలయ్ము మొదలుకొని దికుక్లేనివాడు 

తండిర్భావముతో ననున్ భావించి నాయొదద్ పెరిగెను. నా తలిల్ గరభ్మందు పుటిట్ననాటనుండి దికుక్లేని 

వానికి నేను మారగ్దరిశ్నైతిని. 

యోబు 31:23 => దేవుని మహాతమ్య్ము ఎదుట నేను నిలువజాలననియు ఆయన ననున్ నిరూమ్లము 

చేయుననియు భీతిపుటెట్ను. 

కీరత్నలు 119:120 => నీ భయమువలన నా శరీరము వణకుచునన్ది నీ నాయ్యవిధులకు నేను 

భయపడుచునాన్ను. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 5:22 => పర్తి విధమైన కీడునకును దూరముగా ఉండుడి. 

సామెతలు 7:22 => వెంటనే పశువు వధకు పోవునటుల్ను పరులచే జికిక్నవాడు సంకెళల్లోనికి 

పోవునటుల్ను 

సామెతలు 28:14 => నితయ్ము భయము గలిగి పర్వరిత్ంచువాడు ధనుయ్డు హృదయమును 

కఠినపరచుకొనువాడు కీడులో పడును. 

సామెతలు 29:9 => జాఞ్ని మూఢునితో వాదించునపుప్డు వాడు ఊరకుండక రేగుచుండును. 
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1 రాజులు 19:2 => యెజెబెలు ఒక దూతచేత ఏలీయాకు ఈ వరత్మానము పంపించెను రేపు ఈ 

వేళకు నేను నీ పార్ణమును వారిలో ఒకని పార్ణమువలె చేయనియెడల దేవుడు నాకు గొపప్ 

అపాయము కలుగజేయునుగాక. 

1 రాజులు 20:10 => బెనహ్దదు మరల అతనియొదద్కు దూతలను పంపి నాతోకూడ వచిచ్న 

వారందరును పిడికెడు ఎతిత్కొనిపోవుటకు షోమోర్ను యొకక్ ధూళి చాలినయెడల దేవతలు నాకు గొపప్ 

అపాయము కలుగజేయుదురు గాక అని వరత్మానము చేసెను. 

1 రాజులు 20:11 => అందుకు ఇశార్యేలు రాజు తన ఆయుధమును నడుమున బిగించుకొనువాడు 

దానివిపిప్ తీసివేసినవానివలె అతిశయపడకూడదని చెపుప్డనెను. 

1 రాజులు 20:18 => అతడువారు సమాధానముగా వచిచ్నను యుదధ్ము చేయ వచిచ్నను వారిని 

సజీవులుగా పటుట్కొనిరండని ఆజాఞ్పించెను. 

పర్సంగి 10:13 => వాని నోటిమాటల పార్రంభము బుదిధ్హీనత, వాని పలుకుల ముగింపు 

వెఱి ఱ్తనము. 

మారుక్ 6:17 => హేరోదు తన సహోదరుడగు ఫిలిపుప్ భారయ్యైన హేరోదియను 

పెండిల్చేసికొనినందున యోహాను నీ సహోదరుని భారయ్ను చేరుచ్కొనుట నీకు నాయ్యము కాదని 

హేరోదుతో చెపెప్ను గనుక 

మారుక్ 6:18 => ఇతడామె నిమితత్ము యోహానును పటిట్ తెపిప్ంచి, చెరసాలలో బంధించియుండెను. 

మారుక్ 6:19 => హేరోదియ అతని మీద పగపటిట్ అతని చంపింపగోరెను గాని ఆమెచేత 

గాకపోయెను.  

మారుక్ 6:24 => గనుక ఆమె వెళి ల్ నేనేమి అడిగెదనని తన తలిల్నడుగగా ఆమె బాపిత్సమ్మిచుచ్ 

యోహాను తల అడుగుమనెను. 

మారుక్ 6:25 => వెంటనే ఆమె తవ్రగా రాజునొదద్కు వచిచ్ బాపిత్సమ్మిచుచ్ యోహాను తల పళె ల్ములో 

పెటిట్ యిపుప్డే నాకిపిప్ంపగోరుచునాన్నని చెపెప్ను. 

యోహాను 9:40 => ఆయనయొదద్నునన్ పరిసయుయ్లలో కొందరు ఈ మాట విని మేమును 

గుర్డిడ్వారమా అని అడిగిరి. 
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ఆదికాండము 19:9 => ఈ మనుషుయ్లు నా యింటినీడకు వచిచ్యునాన్రు గనుక వారిని మీరేమి 

చేయకూడదని చెపిప్నపుప్డు వారు నీవు అవతలికి పొమమ్నిరి. మరియు వారు వీడెవడో మనలోనికి 

పరదేశిగావచిచ్ తీరప్రిగానుండ చూచుచునాన్డు; కాగా వారికంటె నీకు ఎకుక్వ కీడు చేసెదమని చెపిప్ 

లోతు అను ఆ మనుషుయ్నిమీద దొమిమ్గాపడి తలుపు పగులగొటుట్టకు సమీపించిరి. 

సంఖాయ్కాండము 22:27 => గాడిద యెహోవా దూతను చూచి బిలాముతో కూడ కిర్ంద కూలబడెను 

గనుక బిలాము కోపముమండి తనచేతి కఱఱ్తో గాడిదను కొటెట్ను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 10:10 => అతనితో కూడ పెరిగిన యీ యౌవనసుథ్లు అతనితో ఇటల్నిరి నీ 

తండిర్ మా కాడిని బరువుచేసెను, నీవు దానిని చులుకన చేయుమని నీతో పలికిన యీ జనులతో నీవు 

చెపప్వలసినదేమనగా నా చిటికెనవేర్లు నా తండిర్యొకక్ నడుముకంటె బరువుగా ఉండును; 

2 దినవృతాత్ంతములు 18:26 => నేను సురకిష్తముగా తిరిగి వచుచ్వరకు వీనిని చెరలోపెటిట్ 

కే ల్షానన్పానములు ఇయుయ్డి. 

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

అంతకంతకు బలము నొందుదురు. 

సామెతలు 12:15 => మూఢుని మారగ్ము వాని దృషిట్కి సరియైనది జాఞ్నము గలవాడు ఆలోచన 

నంగీకరించును. 

సామెతలు 15:21 => బుదిధ్లేనివానికి మూఢత సంతోషకరము వివేకము గలవాడు చకక్గా 

పర్వరిత్ంచును. 

సామెతలు 18:6 => బుదిధ్హీనుని పెదవులు కలహమునకు సిదధ్ముగా నునన్వి. దెబబ్లు కావలెనని 

వాడు కేకలువేయును.  

యెషయా 56:2 => నేను నియమించిన విశార్ంతిదినమును అపవితర్పరచకుండ దానిని 

అనుసరించుచు ఏ కీడు చేయకుండ తనచేతిని బిగబటుట్వాడు ధనుయ్డు ఆ పర్కారము చేసి దాని రూఢిగా 

గైకొను నరుడు ధనుయ్డు. 
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యిరిమ్యా 44:10 => నేటివరకు వారు దీనమనసుస్ ధరింపకునాన్రు, భయము నొందకునాన్రు, 

నేను మీకును మీ పితరులకును నియమించిన ధరమ్శాసత్రమునైనను కటట్డలనైనను అనుసరింపకయే 

యునాన్రు. 

మతత్యి 5:22 => నేను మీతో చెపుప్నదేమనగా తన సహోదరునిమీద కోపపడు పర్తివాడు విమరశ్కు 

లోనగును, తన సహోదరుని చూచి వయ్రుథ్డా అని చెపుప్వాడు మహా సభకు లోనగును; దోర్హీ అని 

చెపుప్వాడు నరకాగిన్కి లోనగును. 

2 కొరిందీయులకు 7:11 => మీరు దేవుని చితత్ పర్కారము పొందిన యీ దుఃఖము ఎటిట్ జాగర్తను 

ఎటిట్ దోషనివారణకైన పర్తివాదమును ఎటిట్ ఆగర్హమును ఎటిట్ భయమును ఎటిట్ అభిలాషను ఎటిట్ 

ఆసకిత్ని ఎటిట్ పర్తిదండనను మీలో పుటిట్ంచెనో చూడుడి. ఆ కారయ్మునుగూరిచ్ సమసత్ 

విషయములలోను మీరు నిరోద్షులై యునాన్రని ఋజువుపరచుకొంటిరి. 

హెబీర్యులకు 4:1 => ఆయన యొకక్ విశార్ంతిలో పర్వేశించుదుమను వాగాద్నము ఇంక 

నిలిచియుండగా, మీలో ఎవడైనను ఒకవేళ ఆ వాగాద్నము పొందకుండ తపిప్పోవునేమో అని భయము 

కలిగియుందము. 

1 పేతురు 1:17 => పక్షపాతము లేకుండ కిర్యలనుబటిట్ పర్తివానిని తీరుప్ తీరుచ్వాడు తండిర్ అని 

మీరాయనకు పార్రథ్న చేయుచునాన్రు గనుక మీరు పరదేశులై యునన్ంతకాలము భయముతో 

గడుపుడి.  

వచనము 20 

దరిదుర్డు తన పొరుగువారికి అసహుయ్డు ఐశవ్రయ్వంతుని పేర్మించువారు అనేకులు. 

సామెతలు 14:29 => దీరఘ్శాంతము గలవాడు మహా వివేకి ముంగోపి మూఢతవ్మును 

బహుమానముగా పొందును. 

సామెతలు 12:16 => మూఢుడు కోపపడునది నిమిషములోనే బయలుపడును వివేకి నిందను 

వెలల్డిపరచక యూరకుండును. 
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సామెతలు 15:18 => కోపోదేర్కి యగువాడు కలహము రేపును దీరఘ్శాంతుడు వివాదము 

నణచివేయును. 

సామెతలు 16:32 => పరాకర్మశాలికంటె దీరఘ్శాంతము గలవాడు శేర్షుఠ్డు పటట్ణము 

పటుట్కొనువానికంటె తన మనసుస్ను సావ్ధీనపరచుకొనువాడు శేర్షుఠ్డు 

సామెతలు 22:24 => కోపచితుత్నితో సహవాసము చేయకుము కోర్ధము గలవానితో పరిచయము 

కలిగియుండకుము  

సామెతలు 29:22 => కోపిషుఠ్డు కలహము రేపును ముంగోపి అధికమైన దుషిర్క్యలు చేయును. 

పర్సంగి 7:9 => ఆతర్పడి కోపపడవదుద్; బుదిధ్హీనుల అంతరిందిర్యములందు కోపము 

సుఖనివాసము చేయును. 

యాకోబు 1:19 => నా పిర్య సహోదరులారా, మీరీసంగతి ఎరుగుదురు గనుక పర్తి మనుషుయ్డు 

వినుటకు వేగిరపడువాడును, మాటలాడుటకు నిదానించువాడును, కోపించుటకు నిదా నించువాడునై 

యుండవలెను. 

సామెతలు 6:18 => దురోయ్చనలు యోచించు హృదయమును కీడు చేయుటకు తవ్రపడి పరుగులెతుత్ 

పాదములును 

సామెతలు 12:2 => సతుప్రుషునికి యెహోవా కటాక్షము చూపును దురాలోచనలు గలవాడు 

నేరసుథ్డని ఆయన తీరుప్ తీరుచ్ను. 

ఎసేత్రు 3:6 => మొరెద్కై పార్ణము మాతర్ము తీయుట సవ్లప్కారయ్మని యెంచి, మొరెద్కై యొకక్ జనులు 

ఎవరైనది తెలిసికొని, అహషేవ్రోషు యొకక్ రాజయ్మందంతటనుండు మొరెద్కై సవ్జనులగు 

యూదులనందరిని సంహరించుటకు ఆలోచించెను. 

ఎసేత్రు 7:5 => అందుకు రాజైన అహషేవ్రోషు ఈ కారయ్ము చేయుటకు తన మనసుస్ 

ధృఢపరచుకొనన్వాడెవడు? వాడేడి? అని రాణియగు ఎసేత్రు నడుగగా 

ఎసేత్రు 7:6 => ఎసేత్రు మా విరోధియగు ఆ పగవాడు దుషు ట్డైన యీ హామానే అనెను. అంతట 

హామాను రాజు ఎదుటను రాణి యెదుటను భయాకార్ంతుడాయెను. 
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యెషయా 32:7 => మోసకారి సాధనములును చెడ డ్వి నిరుపేదలు నాయ్యవాదన చేసినను 

కలల్మాటలతో దీనులను నాశనము చేయుటకు వారు దురాలోచనలు చేయుదురు.  

యిరిమ్యా 5:26 => నా జనులలో దుషు ట్లునాన్రు, పకుష్ల వేటకాండుర్ పొంచియుండునటుల్ వారు 

పొంచియుందురు వారు బోనులు పెటుట్దురు, మనుషుయ్లను పటుట్కొందురు. 

యిరిమ్యా 5:27 => పంజరము పిటట్లతో నిండియుండునటుల్ వారి యిండుల్ కపటముతో 

నిండియునన్వి, దానిచేతనే వారు గొపప్వారును ఐశవ్రయ్వంతులును అగుదురు. 

యిరిమ్యా 5:28 => వారు కొర్వివ్ బలిసియునాన్రు, అంతేకాదు అతయ్ధికమైన దుషాక్రయ్ములు 

చేయుచునాన్రు, తండిర్లేనివారు గెలువకుండునటుల్ వారి వాయ్జెయ్మును అనాయ్యముగా తీరుచ్దురు, 

దీనుల వాయ్జెయ్మును తీరుప్నకు రానియయ్రు. 

యిరిమ్యా 5:29 => అటిట్వాటిని చూచి నేను శికిష్ంపకయుందునా? అటిట్ జనులకు నేను పర్తిదండన 

చేయకుందునా? ఇదే యెహోవా వాకుక్. 

సామెతలు 14:22 => కీడు కలిప్ంచువారు తపిప్పోవుదురు మేలు కలిప్ంచువారు కృపాసతయ్ముల 

నొందుదురు. 

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

పోరునే కోరును. 

1 కొరిందీయులకు 13:5 => అమరాయ్దగా నడువదు; సవ్పర్యోజనమును విచారించుకొనదు; 

తవ్రగా కోపపడదు; అపకారమును మనసుస్లో ఉంచుకొనదు. 

ఎఫెసీయులకు 4:31 => సమసత్మైన దేవ్షము, కోపము, కోర్ధము, అలల్రి, దూషణ, సకలమైన 

దుషట్తవ్ము మీరు విసరిజ్ంచుడి. 

తీతుకు 1:7 => ఎందుకనగా అధయ్కుష్డు దేవుని గృహనిరావ్హకునివలె నిందారహితుడై 

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

అపేకిష్ంచువాడును కాక, 

వచనము 21 
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తన పొరుగువాని తిరసక్రించువాడు పాపము చేయువాడు బీదలను కటాకిష్ంచువాడు ధనుయ్డు. 

సామెతలు 3 : 3 5 = > జాఞ్నులు ఘనతను సవ్ తంతిర్ంచుకొందురు . బుదిధ్హీనులు 

అవమానభరితులగుదురు. 

సామెతలు 11:29 => తన ఇంటివారిని బాధపెటుట్వాడు గాలిని సవ్తంతిర్ంచుకొనును మూఢుడు 

జాఞ్నహృదయులకు దాసుడగును. 

యిరిమ్యా 16:19 => యెహోవా, నా బలమా, నా దురగ్మా, ఆపతాక్లమందు నా ఆశర్యమా, 

భూదిగంతములనుండి జనములు నీయొదద్కు వచిచ్ మా పితరులు వయ్రథ్మును మాయా రూపమును 

నిష పర్యోజనమునగు వాటిని మాతర్ము సవ్తంతిర్ంచుకొనిరని చెపుప్దురు. 

యిరిమ్యా 44:17 => మేము నీతో చెపిప్న సంగతులనిన్టిని నిశచ్యముగా నెరవేరచ్బోవుచునాన్ము; 

మేమును మా పితరులును మా రాజులును మా యధిపతులును యూదా పటట్ణములలోను 

యెరూషలేము వీధులలోను చేసినటే ల్ ఆకాశరాణికి ధూపము వేయుదుము, ఆమెకు పానారప్ణములు 

అరిప్ంతుము; ఏలయనగా మేము ఆలాగు చేసినపుప్డు మాకు ఆహారము సమృదిధ్గా దొరికెను, మేము 

కేష్మముగానే యుంటిమి, యే కీడును మాకు కలుగలేదు. 

మతత్యి 23:29 => అయోయ్, వేషధారులైన శాసుత్ర్లారా, పరిసయుయ్లారా, మీరు పర్వకత్ల 

సమాధులను కటిట్ంచుచు, నీతిమంతుల గోరీలను శృంగారించుచు 

మతత్యి 23:30 => మనము మన పితరుల దినములలో ఉండినయెడల పర్వకత్ల 

మరణవిషయములో వారితో పాలివారమై యుండకపోదుమని చెపుప్కొందురు. 

మతత్యి 23:31 => అందువలననే మీరు పర్వకత్లను చంపినవారి కుమారులై యునాన్రని మీ మీద 

మీరే సాక్షయ్ము చెపుప్కొనుచునాన్రు. 

మతత్యి 23:32 => మీరును మీ పితరుల పరిమాణము పూరిత్ చేయుడి. 

1 పేతురు 1:18 => పితృపారంపరయ్మైన మీ వయ్రథ్పర్వరత్నను విడిచిపెటుట్నటుల్గా వెండి 

బంగారములవంటి క్షయ వసుత్వులచేత మీరు విమోచింపబడలేదు గాని 
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సామెతలు 4:7 => జాఞ్నము సంపాదించుకొనుటయే జాఞ్నమునకు ముఖాయ్ంశము. నీ సంపాదన 

అంతయు ఇచిచ్ బుదిధ్ సంపాదించుకొనుము. 

సామెతలు 4:8 => దాని గొపప్ చేసినయెడల అది నినున్ హెచిచ్ంచును. దాని కౌగిలించినయెడల అది 

నీకు ఘనతను తెచుచ్ను. 

సామెతలు 4:9 => అది నీ తలకు అందమైన మాలికకటుట్ను పర్కాశమానమైన కిరీటమును నీకు 

దయచేయును. 

సామెతలు 11:30 => నీతిమంతులు ఇచుచ్ ఫలము జీవవృక్షము జాఞ్నము గలవారు ఇతరులను 

రకిష్ంచుదురు 

దానియేలు 12:3 => బుదిధ్మంతులైతే ఆకాశమండలములోని జోయ్తులను పోలినవారై 

పర్కాశించెదరు. నీతిమారగ్ము ననుసరించి నడుచుకొనునటుల్ ఎవరు అనేకులను తిర్పుప్దురో వారు 

నక్షతర్మువలె నిరంతరమును పర్కాశించెదరు. 

2 తిమోతి 4:8 => ఇకమీదట నా కొరకు నీతికిరీటముంచబడియునన్ది. ఆ దినమందు నీతిగల 

నాయ్యాధిపతియైన పర్భువు అది నాకును , నాకు మాతర్మే కాకుండ తన పర్తయ్క్షతను 

అపేకిష్ంచువారికందరికిని అనుగర్హించును. 

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

పొందుదురు. 

కీరత్నలు 65:11 => సంవతస్రమును నీ దయాకిరీటము ధరింపజేసియునాన్వు నీ జాడలు సారము 

వెదజలుల్చునన్వి. 

సామెతలు 7:7 => యౌవనుల మధయ్ను బుదిధ్లేని పడుచువాడొకడు నాకు కనబడెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:7 => ఇతడు వివేకము గలవాడైన సెరిగ్పౌలు అను అధిపతియొదద్ 

నుండెను; అతడు బరన్బాను సౌలును పిలిపించి దేవుని వాకయ్ము వినగోరెను. 

వచనము 22 

కీడు కలిప్ంచువారు తపిప్పోవుదురు మేలు కలిప్ంచువారు కృపాసతయ్ముల నొందుదురు. 
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ఆదికాండము 42:6 => అపుప్డు యోసేపు ఆ దేశమంతటిమీద అధికారియై యుండెను. అతడే ఆ 

దేశ పర్జలందరికిని ధానయ్మమమ్కము చేయువాడు గనుక యోసేపు సహోదరులు వచిచ్ ముఖములు 

నేలను మోపి అతనికి వందనము చేసిరి  

ఆదికాండము 43:28 => నీ దాసుడైన మా తండిర్ ఇంక బర్దికియునాన్డు కేష్మముగానునాన్డని చెపిప్ 

వంగి సాగిలపడిరి. 

నిరగ్మకాండము 8:8 => అపుప్డు ఫరో మోషే అహరోనులను పిలిపించి నాయొదద్నుండి నా 

జనులయొదద్నుండి ఈ కపప్లను తొలగించుమని యెహోవాను వేడుకొనుడి, అపుప్డు యెహోవాకు బలి 

అరిప్ంచుటకు ఈ పర్జలను అగతయ్ముగా పోనిచెచ్దననెను 

నిరగ్మకాండము 9:27 => ఇది చూడగా ఫరో మోషే అహరోనులను పిలువనంపి నేను ఈసారి 

పాపము చేసియునాన్ను; యెహోవా నాయ్యవంతుడు, నేనును నా జనులును దురామ్రుగ్లము; 

నిరగ్మకాండము 9:28 => ఇంతమటుట్కు చాలును; ఇకను బర్హామ్ండమైన ఉరుములు వడగండుల్ 

రాకుండునటుల్ యెహోవాను వేడుకొనుడి, మిముమ్ను పోనిచెచ్దను, మిముమ్ను ఇకను నిలుపనని వారితో 

చెపప్గా 

నిరగ్మకాండము 11:8 => అపుప్డు నీ సేవకులైన వీరందరు నాయొదద్కు వచిచ్ నాకు నమసాక్రము 

చేసి నీవును, నినున్ ఆశర్యించియునన్ యీ పర్జలందరును బయలువెళుల్డని చెపుప్దురు. ఆ తరువాత 

నేను వెళుల్దుననెను. మోషే ఆలాగు చెపిప్ ఫరోయెదద్నుండి అతాయ్గర్హముతో వెళి ల్పోయెను 

2 రాజులు 3:12 => యహోషాపాతు యెహోవా ఆజఞ్ యితని దావ్రా మనకు దొరుకుననెను. 

ఇశార్యేలు రాజును యెహోషాపాతును ఎదోము రాజును అతనియొదద్కు పోగా 

ఎసేత్రు 7:7 => రాజు ఆగర్హమొంది దార్కాష్రసపు విందును విడిచి నగరు వనమునకు పోయెను. 

అయితే రాజు తనకు ఏదో హానిచేయ నుదేద్శించెనని హామాను తెలిసికొని, రాణియైన ఎసేత్రు ఎదుట 

తన పార్ణముకొరకు వినన్పము చేయుటకై నిలిచెను. 

ఎసేత్రు 7:8 => నగరువనములోనుండి దార్కాష్రసపు విందుసథ్లమునకు రాజు తిరిగి రాగా ఎసేత్రు 

కూరుచ్ండియునన్ శయయ్మీద హామాను బడియుండుట చూచి వీడు ఇంటిలో నా సముఖము ఎదుటనే 
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రాణిని బలవంతము చేయునా? అని చెపెప్ను; ఆ మాట రాజు నోట రాగానే బంటులు హామాను 

ముఖమునకు ముసుకు వేసిరి. 

కీరత్నలు 49:14 => వారు పాతాళములో మందగా కూరచ్బడుదురు మరణము వారికి 

కాపరియైయుండును ఉదయమున యథారథ్వంతులు వారినేలుదురు వారి సవ్రూపములు 

నివాసములేనివై పాతాళములో క్షయమైపోవును.  

యెషయా 60:14 => నినున్ బాధించినవారి సంతానపువారు నీ యెదుటికి వచిచ్ సాగిలపడెదరు నినున్ 

తృణీకరించినవారందరు వచిచ్ నీ పాదములమీద పడెదరు. యెహోవా పటట్ణమనియు ఇశార్యేలు 

పరిశుదధ్ దేవుని సీయోననియు నీకు పేరు పెటెట్దరు.  

మీకా 7:9 => నేను యెహోవా దృషిట్కి పాపము చేసితిని గనుక ఆయన నా పక్షమున వాయ్జెయ్మాడి నా 

పక్షమున నాయ్యము తీరుచ్వరకు నేను ఆయన కోపాగిన్ని సహింతును; ఆయన ననున్ వెలుగులోనికి 

రపిప్ంచును, ఆయన నీతిని నేను చూచెదను. 

మీకా 7:10 => నా శతుర్వు దాని చూచును. నీ దేవుడైన యెహోవా యెకక్డనని నాతో అనినది 

అవమానము నొందును, అది నా కండల్కు అగపడును, ఇపుప్డు అది వీధిలోనునన్ బురదవలె 

తొర్కక్బడును. 

మీకా 7:16 => అనయ్జనులు అది చూచి తమకు కలిగిన బలమంత కొంచెమని సిగుగ్పడి నోరు 

మూసికొందురు. వారి చెవులు చెవుడెకిక్పోవును. 

మీకా 7:17 => సరప్ములాగున వారు మనున్ నాకుదురు, భూమిమీద పార్కు పురుగులవలె తమ 

యిరవులలోనుండి వణకుచు పార్కి వతుత్రు, మన దేవుడైన యెహోవాయొదద్కు భయపడుచు వతుత్రు, 

నినున్బటిట్ భయము నొందుదురు. 

మలాకీ 4:3 => నేను నియమింపబోవు దినమున దురామ్రుగ్లు మీ పాదములకిర్ంద ధూళివలె 

ఉందురు, మీరు వారిని అణగదొర్కుక్దురని సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 16:39 => వారిని బతిమాలుకొని వెలుపలికి తీసికొనిపోయి పటట్ణము 

విడిచిపొండని వారిని వేడుకొనిరి. 
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పర్కటన 3:9 => యూదులు కాకయే తాము యూదులమని అబదధ్మాడు సాతాను సమాజపు వారిని 

రపిప్ంచెదను; వారు వచిచ్ నీ పాదముల యెదుట పడి నమసాక్రము చేసి, ఇదిగో, నేను నినున్ 

పేర్మించితినని తెలిసికొనునటుల్ చేసెదను. 

నిరగ్మకాండము 6:9 => మోషే ఇశార్యేలీయులతో ఆలాగు చెపెప్ను. అయితే వారు 

మనోవాయ్కులమునుబటిట్యు కఠిన దాసతవ్మునుబటిట్యు మోషే మాట వినరైరి. 

వచనము 23 

ఏ కషట్ము చేసినను లాభమే కలుగును వటిట్ మాటలు లేమిడికి కారణములు. 

సామెతలు 10:15 => ధనవంతుని ఆసిత్ వానికి ఆశర్యపటట్ణము దరిదుర్ని పేదరికము వానికి 

నాశనకరము. 

సామెతలు 19:7 => బీదవాడు తన చుటట్ములందరికి అసహుయ్డు అటిట్వానికి సేన్హితులు మరి 

దూరసుథ్లగుదురు వాడు నిరరథ్కమైన మాటలు వెంటాడువాడు. 

యోబు 6:21 => అటువలె మీరు లేనటుట్గానే యునాన్రు మీరు ఆపదను చూచి భయపడుచునాన్రు. 

యోబు 6:22 => ఏమైన దయచేయుడని నేను మిముమ్నడిగితినా? మీ ఆసిత్లోనుండి నాకొరకు 

బహుమానమేమైన తెమమ్ని యడిగితినా? 

యోబు 6:23 => పగవానిచేతిలోనుండి ననున్ విడిపింపుడని యడిగితినా? బాధించువారి 

చేతిలోనుండి ననున్ విమోచింపుడని యడిగితినా? 

యోబు 19:13 => ఆయన నా సోదరజనమును నాకు దూరముచేసియునాన్డు నా నెళవరులు నాకు 

కేవలము అనుయ్లైరి. 

యోబు 19:14 => నా బంధువులు నాయొదద్కు రాకయునాన్రు నా పార్ణసేన్హితులు ననున్ 

మరచిపోయి యునాన్రు. 

యోబు 30:10 => వారు ననున్ అసహియ్ంచుకొందురు నాయొదద్ నుండి దూరముగా పోవుదురు ననున్ 

చూచినపుప్డు ఉమిమ్వేయక మానరు 
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సామెతలు 19:4 => ధనము గలవానికి సేన్హితులు అధికముగా నుందురు, దరిదుర్డు తన 

సేన్హితులను పోగొటుట్కొనును. 

సామెతలు 19:6 => అనేకులు గొపప్వారి కటాక్షము వెదకుదురు దాతకు అందరు సేన్హితులే. 

ఎసేత్రు 3:2 => కాబటిట్ రాజు గుమమ్మున నునన్ రాజసేవకులందరును రాజాజాఞ్నుసారముగా 

మోకాళూ ల్ని హామానునకు నమసక్రించిరి. మొరెద్కై వంగకయు నమసాక్రము చేయకయు నుండగా 

ఎసేత్రు 5:10 => అయితే హామాను కోపము అణచుకొని తన యింటికిపోయి తనసేన్హితులను తన 

భారయ్యైన జెరెషును పిలిపించి 

ఎసేత్రు 5:11 => తనకు కలిగిన గొపప్ ఐశవ్రయ్మునుగూరిచ్యు, చాలామంది పిలల్లు 

తనకుండుటనుగూరిచ్యు, రాజు తనున్ ఘనపరచి రాజు కిర్ందనుండు అధిపతులమీదను 

సేవకులమీదను తనున్ ఏలాగున పెదద్గాచేసెనో దానినిగూరిచ్యు వారితో మాటలాడెను. 

ఆదికాండము 14:17 => అతడు కదొరాల్యోమెరును అతనితో కూడనునన్ రాజులను ఓడించి తిరిగి 

వచిచ్నపుప్డు సొదొమ రాజు అతనిని ఎదురొక్నుటకు, రాజులోయ అను షావే లోయ మటుట్కు 

బయలుదేరి వచెచ్ను. 

లేవీయకాండము 25:35 => పరవాసియైనను అతిథియైనను నీ సహోదరుడొకడు బీదవాడై 

నిరాధారుడై నీయొదద్కు వచిచ్నయెడల నీవు వానికి సహాయము చేయవలెను; అతడు నీవలన 

బర్దుకవలెను. 

1 సమూయేలు 18:23 => సౌలు సేవకులు ఆ మాటలనుబటిట్ దావీదుతో సంభాషింపగా దావీదు 

నేను దరిదుర్డనై యెనిన్క లేనివాడనై యుండగా రాజునకు అలుల్డనగుట సవ్లప్ విషయమని మీకు 

తోచునా? అని వారితో అనగా 

పర్సంగి 7:12 => జాఞ్నము ఆశర్యాసప్దము, దర్వయ్ము ఆశర్యాసప్దము; అయితే జాఞ్నము దాని 

పొందిన వారి పార్ణమును రకిష్ంచును; ఇదే జాఞ్నమువలన కలుగు లాభము. 

లూకా 14:12 => మరియు ఆయన తనున్ పిలిచినవానితో ఇటల్నెను నీవు పగటి విందైనను రాతిర్ 

విందైనను చేయునపుప్డు, నీ సేన్హితులనైనను నీ సహోదరులనైనను నీ బంధువులనైనను 
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ధనవంతులగు నీ పొరుగువారినైనను పిలువవదుద్; వారు ఒకవేళ నినున్ మరల పిలుతురు గనుక నీకు 

పర్తుయ్పకారము కలుగును. 

వచనము 24 

జాఞ్నుల ఐశవ్రయ్ము వారికి భూషణము బుదిధ్హీనుల మూఢతవ్ము మూఢతవ్మే. 

సామెతలు 11:12 => తన పొరుగువానిని తృణీకరించువాడు బుదిధ్లేనివాడు. వివేకియైనవాడు 

మౌనముగా నుండును. 

సామెతలు 17:5 => బీదలను వెకిక్రించువాడు వారి సృషిట్కరత్ను నిందించువాడు. ఆపదను చూచి 

సంతోషించువాడు నిరోద్షిగా ఎంచబడడు. 

సామెతలు 18:3 => భకిత్హీనుడు రాగానే తిరసాక్రము వచుచ్ను అవమానము రాగానే నింద 

వచుచ్ను.  

యోబు 31:13 => నా పనివాడైనను పనికతెత్యైనను నాతో వాయ్జెయ్మాడగా నేను వారి వాయ్జెయ్మును 

నిరల్క్షయ్ము చేసినయెడల 

యోబు 31:14 => దేవుడు లేచునపుప్డు నేనేమి చేయుదును? ఆయన విచారణ చేయునపుప్డు నేను 

ఆయనతో ఏమి పర్తుయ్తత్రమితుత్ను? 

యోబు 31:15 => గరభ్మున ననున్ పుటిట్ంచినవాడు వారినికూడ పుటిట్ంపలేదా? గరభ్ములో మముమ్ 

రూపించినవాడు ఒకక్డే గదా. 

యోబు 35:5 => ఆకాశమువైపు నిదానించి చూడుము నీ కనన్ ఉనన్తమైన ఆకాశ విశాలములవైపు 

చూడుము. 

యోబు 35:6 => నీవు పాపముచేసినను ఆయనకు నీవేమైన చేసితివా? నీ అతికర్మములు 

విసత్రించినను ఆయనకు నీవేమైన చేసితివా? 

కీరత్నలు 22:24 => ఆయన బాధపడువాని బాధను తృణీకరింపలేదు, దాని చూచి ఆయన 

అసహయ్పడలేదు, అతనికి తన ముఖమును దాచలేదు. వాడాయనకు మొఱఱ్పెటట్గా ఆయన ఆలకించెను. 
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లూకా 18:9 => తామే నీతిమంతులని తముమ్ నముమ్కొని యితరులను తృణీకరించు కొందరితో 

ఆయన ఈ ఉపమానము చెపెప్ను. 

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

విశావ్సమందు భాగయ్వంతులుగాను, తనున్ పేర్మించువారికి తాను వాగాద్నము చేసిన రాజయ్మునకు 

వారసులుగాను ఉండుటకు దేవుడేరప్రచుకొనలేదా? 

యాకోబు 2:6 => అయితే మీరు దరిదుర్లను అవమానపరచుదురు. ధనవంతులు మీమీద 

కఠినముగా అధికారము చూపుదురు; మిముమ్ను నాయ్యసభలకు ఈడుచ్చునన్వారు వీరే గదా? 

యాకోబు 2:14 => నా సహోదరులారా, కిర్యలు లేనపుప్డు ఎవడైనను తనకు విశావ్సము కలదని 

చెపిప్నయెడల ఏమి పర్యోజనము? అటిట్ విశావ్సమతని రకిష్ంపగలదా? 

యాకోబు 2:15 => సహోదరుడైనను సహోదరియైనను దిగంబరులై ఆ నాటికి భోజనములేక 

యునన్పుప్డు. 

యాకోబు 2:16 => మీలో ఎవడైనను శరీరమునకు కావలసినవాటిని ఇయయ్క సమాధానముగా 

వెళుల్డి, చలి కాచుకొనుడి, తృపిత్పొందుడని చెపిప్నయెడల ఏమి పర్యోజనము? 

సామెతలు 14:31 => దరిదుర్ని బాధించువాడు వాని సృషిట్కరత్ను నిందించువాడు బీదను 

కనికరించువాడు ఆయనను ఘనపరచువాడు. 

సామెతలు 11:24 => వెదజలిల్ అభివృదిధ్ పొందువారు కలరు తగినదానికనన్ తకుక్వ ఇచిచ్ లేమికి 

వచుచ్వారు కలరు. 

సామెతలు 11:25 => ఔదారయ్ము గలవారు పుషిట్ నొందుదురు. నీళుల్ పోయువారికి నీళుల్ 

పోయబడును 

సామెతలు 19:17 => బీదలను కనికరించువాడు యెహోవాకు అపిప్చుచ్వాడు వాని ఉపకారమునకు 

ఆయన పర్తుయ్పకారము చేయును. 

సామెతలు 28:27 => బీదలకిచుచ్వానికి లేమి కలుగదు కనున్లు మూసికొనువానికి బహు 

శాపములు కలుగును. 
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కీరత్నలు 41:1 => బీదలను కటాకిష్ంచువాడు ధనుయ్డు ఆపతాక్లమందు యెహోవా వానిని 

తపిప్ంచును. 

కీరత్నలు 41:2 => యెహోవా వానిని కాపాడి బర్దికించును భూమిమీద వాడు ధనుయ్డగును వాని 

శతుర్వుల యిచఛ్కు నీవు వానిని అపప్గింపవు.  

కీరత్నలు 112:5 => దయాళులును అపిప్చుచ్వారును భాగయ్వంతులు నాయ్యవిమరశ్లో వారి 

వాయ్జెయ్ము గెలుచును 

కీరత్నలు 112:9 => వాడు దాతృతవ్ము కలిగి బీదలకిచుచ్ను వాని నీతి నితయ్ము నిలుచును వాని 

కొముమ్ ఘనతనొంది హెచిచ్ంపబడును.  

పర్సంగి 11:1 => నీ ఆహారమును నీళల్మీద వేయుము,చాలా దినములైన తరువాత అది నీకు 

కనబడును. 

పర్సంగి 11:2 => ఏడుగురికిని ఎనమండుగురికిని భాగము పంచిపెటుట్ము, భూమిమీద ఏమి కీడు 

జరుగునో నీవెరుగవు. 

యెషయా 58:7 => నీ ఆహారము ఆకలిగొనినవారికి పెటుట్టయు నీ రకత్సంబంధికి ముఖము 

తపిప్ంపకుండుటయు దికుక్మాలిన బీదలను నీ యింట చేరుచ్కొనుటయు  

యెషయా 58:8 => వసత్రహీనుడు నీకు కనబడినపుప్డు వానికి వసత్రములిచుచ్టయు ఇదియే గదా 

నాకిషట్మైన ఉపవాసము? ఆలాగున నీవు చేసినయెడల నీ వెలుగు వేకువచుకక్వలె ఉదయించును 

సవ్సథ్త నీకు శీఘర్ముగా లభించును నీ నీతి నీ ముందర నడచును యెహోవా మహిమ నీ సైనయ్పు 

వెనుకటి భాగమును కావలికాయును.  

యెషయా 58:9 => అపుప్డు నీవు పిలువగా యెహోవా ఉతత్రమిచుచ్ను నీవు మొఱఱ్పెటట్గా ఆయన 

నేనునాన్ననును. ఇతరులను బాధించుటయు వేర్లుపెటిట్ చూపి తిరసక్రించుటయు చెడ డ్దానినిబటిట్ 

మాటలాడుటయు నీవు మాని  

యెషయా 58:10 => ఆశించినదానిని ఆకలిగొనిన వానికిచిచ్ శర్మపడినవానిని తృపిత్పరచినయెడల 

చీకటిలో నీ వెలుగు పర్కాశించును అంధకారము నీకు మధాయ్హన్మువలె నుండును.  
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యెషయా 58:11 => యెహోవా నినున్ నితయ్ము నడిపించును కాష్మకాలమున ఆయన నినున్ 

తృపిత్పరచి నీ యెముకలను బలపరచును నీవు నీరుకటిట్న తోటవలెను ఎపుప్డును ఉబుకుచుండు నీటి 

ఊటవలెను ఉండెదవు.  

యెషయా 58:12 => పూరవ్కాలమునుండి పాడైపోయిన సథ్లములను నీ జనులు కటెట్దరు 

అనేకతరముల కిర్ందట పాడైపోయిన పునాదులను నీవు మరల కటెట్దవు విరుగబడినదానిని 

బాగుచేయువాడవనియు దేశములో నివసించునటుల్గా తోర్వలు సిదధ్పరచువాడవనియు నీకు పేరు 

పెటట్బడును. ఆయన నీతియే ఆయనకు ఆధారమాయెను. 

దానియేలు 4:27 => రాజా, నా యోచన నీ దృషిట్కి అంగీకారమగునుగాక; ఒకవేళ నీవు నీ 

పాపములు మాని నీతి నాయ్యములననుసరించి, నీవు బాధపెటిట్న వారియందు కరుణ చూపినయెడల 

నీకునన్ కేష్మము నీకికమీదట నుండునని దానియేలు పర్తుయ్తత్రమిచెచ్ను. 

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

ఆశీరవ్దింపబడిన వారలారా, రండి; లోకము పుటిట్నది మొదలుకొని మీకొరకు సిదధ్పరచబడిన 

రాజయ్మును సవ్తంతిర్ంచుకొనుడి. 

మతత్యి 25:35 => నేను ఆకలిగొంటిని, మీరు నాకు భోజనము పెటిట్తిరి; దపిప్గొంటిని, నాకు 

దాహమిచిచ్తిరి, పరదేశినై యుంటిని ననున్ చేరుచ్కొంటిరి; 

మతత్యి 25:36 => దిగంబరినై యుంటిని, నాకు బటట్లిచిచ్తిరి; రోగినైయుంటిని, ననున్ 

చూడవచిచ్తిరి; చెరసాలలో ఉంటిని నాయొదద్కు వచిచ్తిరని చెపుప్ను 

మతత్యి 25:37 => అందుకు నీతిమంతులు పర్భువా, యెపుప్డు నీవు ఆకలిగొని యుండుట చూచి 

నీకాహారమిచిచ్తివిు? నీవు దపిప్గొని యుండుట చూచి యెపుప్డు దాహమిచిచ్తివిు? 

మతత్యి 25:38 => ఎపుప్డు పరదేశివై యుండుట చూచి నినున్ చేరుచ్కొంటిమి? దిగంబరివై 

యుండుట చూచి బటట్లిచిచ్తివిు? 

మతత్యి 25:39 => ఎపుప్డు రోగివై యుండుటయైనను, చెరసాలలో ఉండుటయైనను, చూచి, 

నీయొదద్కు వచిచ్తిమని ఆయనను అడిగెదరు. 
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మతత్యి 25:40 => అందుకు రాజు మికిక్లి అలుప్లైన యీ నా సహోదరులలో ఒకనికి మీరు చేసితిరి 

గనుక నాకు చేసితిరని నిశచ్యముగా మీతో చెపుప్చునాన్నని వారితో అనును. 

మతత్యి 25:41 => అపుప్డాయన యెడమవైపున ఉండువారిని చూచి శపింపబడిన వారలారా, ననున్ 

విడిచి అపవాదికిని వాని దూతలకును సిదధ్పరచబడిన నితాయ్గిన్లోనికి పోవుడి. 

మతత్యి 25:42 => నేను ఆకలిగొంటిని, మీరు నాకు భోజనము పెటట్లేదు; దపిప్గొంటిని, మీరు 

నాకు దాహమియయ్లేదు; 

మతత్యి 25:43 => పరదేశినై యుంటిని, మీరు ననున్ చేరుచ్కొనలేదు; దిగంబరినై యుంటిని, మీరు 

నాకు బటట్లియయ్లేదు; రోగినై చెరసాలలో ఉంటిని, మీరు ననున్ చూడ రాలేదని చెపుప్ను. 

మతత్యి 25:44 => అందుకు వారును పర్భువా, మేమెపుప్డు నీవు ఆకలిగొని యుండుటయైనను, 

దపిప్గొని యుండుటయైనను, పరదేశివై యుండుటయైనను, దిగంబరివై యుండుటయైనను, రోగివై 

యుండుటయైనను, చెరసాలలో ఉండుటయైనను చూచి నీకు ఉపచారము చేయకపోతిమని ఆయనను 

అడిగెదరు 

మతత్యి 25:45 => అందుకాయన మికిక్లి అలుప్లైన వీరిలో ఒకనికైనను మీరు ఈలాగు చేయలేదు 

గనుక నాకు చేయలేదని మీతో నిశచ్యముగా చెపుప్చునాన్నని వారితో అనును. 

మతత్యి 25:46 => వీరు నితయ్శిక్షకును నీతిమంతులు నితయ్జీవమునకును పోవుదురు. 

లూకా 6:30 => నినన్డుగు పర్తివానికిని ఇముమ్; నీ సొతుత్ ఎతిత్కొనిపోవు వానియొదద్ దాని మరల 

అడుగవదుద్. 

లూకా 6:31 => మనుషుయ్లు మీకేలాగు చేయవలెనని మీరు కోరుదురో ఆలాగు మీరును వారికి 

చేయుడి. 

లూకా 6:32 => మిముమ్ను పేర్మించువారినే మీరు పేర్మించినయెడల మీకేమి మెపుప్ కలుగును? 

పాపులును తముమ్ను పేర్మించు వారిని పేర్మింతురు గదా 

లూకా 6:33 => మీకు మేలు చేయువారికే మేలు చేసినయెడల మీకేమి మెపుప్కలుగును? పాపులును 

ఆలాగే చేతురు గదా 
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లూకా 6:34 => మీరెవరియొదద్ మరల పుచుచ్కొనవలెనని నిరీకిష్ంతురో వారికే అపుప్ ఇచిచ్నయెడల 

మీకేమి మెపుప్ కలుగును? పాపులును తామిచిచ్నంత మరల పుచుచ్కొనవలెనని పాపులకు అపుప్ 

ఇచెచ్దరు గదా. 

లూకా 6:35 => మీరైతే ఎటిట్ వారినిగూరిచ్ యైనను నిరాశ చేసికొనక మీ శతుర్వులను పేర్మించుడి, 

మేలు చేయుడి, అపుప్ ఇయుయ్డి; అపుప్డు మీ ఫలము గొపప్దై యుండును, మీరు సరోవ్నన్తుని 

కుమారులై యుందురు. ఆయన, కృతజఞ్తలేనివారియెడలను దుషు ట్లయెడలను ఉపకారియై యునాన్డు. 

లూకా 6:36 => కాబటిట్ మీ తండిర్ కనికరము గలవాడై యునన్టుట్ మీరును కనికరము గలవారై 

యుండుడి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 20:35 => మీరును ఈలాగు పర్యాసపడి బలహీనులను 

సంరకిష్ంపవలెననియు పుచుచ్కొనుటకంటె ఇచుచ్ట ధనయ్ము అని పర్భువైన యేసు చెపిప్న మాటలు 

జాఞ్పకము చేసికొనవలెననియు అనిన్ విషయములలో మీకు మాదిరి చూపితినని చెపెప్ను. 

హెబీర్యులకు 6:12 => మీ నిరీక్షణ పరిపూరణ్మగు నిమితత్ము మీరిదివరకు కనుపరచిన ఆసకిత్ని 

తుదమటుట్కు కనుపరచవలెనని అపేకిష్ంచుచునాన్ము. 

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

చూచియు, అతనియెడల ఎంతమాతర్మును కనికరము చూపనివానియందు దేవుని పేర్మ యేలాగు 

నిలుచును? 

1 యోహాను 3:18 => చినన్పిలల్లారా, మాటతోను నాలుకతోను కాక కిర్యతోను సతయ్ముతోను 

పేర్మింతము. 

1 యోహాను 3:19 => ఇందువలన మనము సతయ్సంబంధులమని యెరుగుదుము. దేవుడు మన 

హృదయముకంటె అధికుడై, సమసత్మును ఎరిగియునాన్డు గనుక మన హృదయము ఏ యే 

విషయములలో మనయందు దోషారోపణ చేయునో ఆ యా విషయములలో ఆయన యెదుట మన 

హృదయములను సమమ్తి పరచుకొందము. 

1 యోహాను 3:20 => పిర్యులారా, మన హృదయము మనయందు దోషారోపణ చేయనియెడల 

దేవుని యెదుట ధైరయ్ము గలవారమగుదుము. 
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1 యోహాను 3:21 => మరియు మనమాయన ఆజఞ్లను గైకొనుచు ఆయన దృషిట్కి ఇషట్మైనవి 

చేయుచునాన్ము గనుక, మనమేమి అడిగినను అది ఆయనవలన మనకు దొరుకును. 

1 యోహాను 3:22 => ఆయన ఆజఞ్ యేదనగా ఆయన కుమారుడైన యేసుకీర్సుత్ నామమును 

నముమ్కొని, ఆయన మనకు ఆజఞ్నిచిచ్న పర్కారముగా ఒకనినొకడు పేర్మింపవలెననునదియే. 

లేవీయకాండము 25:35 => పరవాసియైనను అతిథియైనను నీ సహోదరుడొకడు బీదవాడై 

నిరాధారుడై నీయొదద్కు వచిచ్నయెడల నీవు వానికి సహాయము చేయవలెను; అతడు నీవలన 

బర్దుకవలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 15:4 => నీవు సావ్ధీనపరచుకొనునటుల్ నీ దేవుడైన యెహోవా నీకు 

సావ్సథ్య్ముగా ఇచుచ్చునన్ దేశములో యెహోవా నినున్ నిశచ్యముగా ఆశీరవ్దించును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 24:19 => నీ పొలములో నీ పంట కోయుచునన్పుప్డు పొలములో ఒక పన 

మరచిపోయినయెడల అది తెచుచ్కొనుటకు నీవు తిరిగిపోకూడదు. నీ దేవుడైన యెహోవా నీవు చేయు 

పనులనిన్టిలోను నినున్ ఆశీరవ్దించునటుల్ అది పరదేశులకును తండిర్లేనివారికిని విధవరాండర్కును 

ఉండవలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 26:12 => పదియవ భాగమిచుచ్ సంవతస్రమున, అనగా మూడవ 

సంవతస్రమున నీ వచుచ్బడిలో పదియవ వంతును చెలిల్ంచి, అది లేవీయులకును పరదేశులకును 

తండిర్లేనివారికిని విధవరాండర్కును ఇయయ్వలెను. వారు నీ గార్మములలో తిని తృపిత్పొందిన తరువాత 

యోబు 30:25 => బాధలోనునన్వారి నిమితత్ము నేను ఏడవలేదా? దరిదుర్ల నిమితత్ము నేను 

దుఖింపలేదా? 

మతత్యి 5:7 => కనికరము గలవారు ధనుయ్లు; వారు కనికరము పొందుదురు.  

మతత్యి 25:35 => నేను ఆకలిగొంటిని, మీరు నాకు భోజనము పెటిట్తిరి; దపిప్గొంటిని, నాకు 

దాహమిచిచ్తిరి, పరదేశినై యుంటిని ననున్ చేరుచ్కొంటిరి; 

లూకా 10:37 => అందుకు యేసు నీవును వెళి ల్ ఆలాగు చేయుమని అతనితో చెపెప్ను. 

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

నిమితత్ము మాసిదోనియవారును అకయవారును కొంత సొముమ్ చందా వేయ నిషట్పడిరి. 
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వచనము 25 

నిజము పలుకు సాకిష్ మనుషుయ్లను రకిష్ంచును అబదధ్ములాడువాడు వటిట్ మోసగాడు. 

సామెతలు 14:17 => తవ్రగా కోపపడువాడు మూఢతవ్ము చూపును. దురోయ్చనలు గలవాడు 

దేవ్షింపబడును. 

సామెతలు 12:2 => సతుప్రుషునికి యెహోవా కటాక్షము చూపును దురాలోచనలు గలవాడు 

నేరసుథ్డని ఆయన తీరుప్ తీరుచ్ను. 

యెషయా 32:7 => మోసకారి సాధనములును చెడ డ్వి నిరుపేదలు నాయ్యవాదన చేసినను 

కలల్మాటలతో దీనులను నాశనము చేయుటకు వారు దురాలోచనలు చేయుదురు.  

యెషయా 32:8 => ఘనులు ఘనకారయ్ములు కలిప్ంచుదురు వారు ఘనకారయ్ములనుబటిట్ 

నిలుచుదురు. 

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

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

యెహోవా నా యజమానుని బంధువుల యింటికి ననున్ నడిపించెననెను 

కీరత్నలు 25:10 => ఆయన చేసిన నిబంధనను ఆయన నియమించిన శాసనములను గైకొనువారి 

విషయములో యెహోవా తోర్వలనిన్యు కృపా సతయ్మయములై యునన్వి  

కీరత్నలు 61:7 => దేవుని సనిన్ధిని అతడు నిరంతరము నివసించును గాక అతని కాపాడుటకై 

కృపాసతయ్ములను నియమించుము. 

మతత్యి 5:7 => కనికరము గలవారు ధనుయ్లు; వారు కనికరము పొందుదురు.  

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

యేసుకీర్సుత్దావ్రా కలిగెను. 

సామెతలు 19:22 => కృప చూపుట నరుని పరులకు పిర్యునిగా చేయును అబదిధ్కునికంటె దరిదుర్డే 

మేలు. 
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2 దినవృతాత్ంతములు 6:8 => అయితే యెహోవా నా తండిర్యైన దావీదుతో సెలవిచిచ్నదేమనగా నా 

నామ ఘనతకొరకు మందిరమును కటిట్ంపవలెనని నీవు ఉదేద్శించిన యుదేద్శము మంచిదే గాని 

2 సమూయేలు 2:6 => యెహోవా మీకు కృపను సతయ్సవ్భావమును అగపరచును, నేనును మీరు 

చేసిన యీ కిర్యనుబటిట్ మీకు పర్తుయ్పకారము చేసెదను. 

2 సమూయేలు 15:20 => నినన్నే వచిచ్న నీకు, ఎకక్డికి పోవుదుమో తెలియకయునన్ మాతోకూడ 

ఈ తిరుగులాట యెందుకు? నీవు తిరిగి నీ సహోదరులను తోడుకొనిపొముమ్; కృపాసతయ్ములు నీకు 

తోడుగా ఉండును గాక యని చెపప్గా 

సామెతలు 24:8 => కీడుచేయ పనాన్గములు పనున్వానికి తంటాలమారి అని పేరు పెటట్బడును. 

వచనము 26 

యెహోవాయందు భయభకుత్లు కలిగియుండుట బహు ధైరయ్ము పుటిట్ంచును 

సామెతలు 12:24 => శర్దధ్గా పని చేయువారు ఏలుబడి చేయుదురు సోమరులు వెటిట్పనులు 

చేయవలసి వచుచ్ను. 

సామెతలు 28:19 => తన పొలము సేదయ్ము చేసికొనువానికి కడుపునిండనన్ము దొరకును 

వయ్రథ్మైనవాటిని అనుసరించువారికి కలుగు పేదరికము ఇంతంతకాదు. 

యోహాను 6:27 => క్షయమైన ఆహారము కొరకు కషట్పడకుడి గాని నితయ్జీవము కలుగజేయు 

అక్షయమైన ఆహారము కొరకే కషట్పడుడి; మనుషయ్కుమారుడు దానిని మీకిచుచ్ను, ఇందుకై తండిర్యైన 

దేవుడు ఆయనకు ముదర్వేసియునాన్డని చెపెప్ను. 

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

ఉపచారము చేయుచుండుటచేత తన నామమునుబటిట్ చూపిన పేర్మను మరచుటకు, దేవుడు 

అనాయ్యసుథ్డు కాడు. 

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

సవ్తంతిర్ంచుకొను వారిని పోలి నడుచుకొనునటుల్గా మీలో పర్తివాడును  

సామెతలు 10:10 => కనుసైగ చేయువాడు వయ్ధ పుటిట్ంచును పనికిమాలిన వదరుబోతు నశించును. 
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పర్సంగి 5:3 => విసాత్రమైన పనిపాటులవలన సవ్పన్ము పుటుట్ను, పెకుక్ మాటలు పలుకువాడు 

బుదిధ్హీనుడగును. 

2 దెసస్లోనీకయులకు 3:10 => మరియు మేము మీయొదద్ ఉనన్పుప్డు--ఎవడైనను పనిచేయ 

నొలల్నియెడల వాడు భోజనము చేయకూడదని మీకు ఆజాఞ్పించితివిు గదా. 

2 దెసస్లోనీకయులకు 3:11 => మీలో కొందరు ఏ పనియు చేయక పరుల జోలికి పోవుచు, 

అకర్మముగా నడుచుకొనుచునాన్రని వినుచునాన్ము. 

2 దెసస్లోనీకయులకు 3:12 => అటిట్వారు నెమమ్దిగా పని చేయుచు, సొంతముగా 

సంపాదించుకొనిన ఆహారము భుజింపవలెనని మన పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ పేరట వారిని 

ఆజాఞ్పూరవ్కముగా హెచచ్రించుచునాన్ము. 

1 తిమోతి 5:13 => మరియు వారు ఇంటింట తిరుగులాడుచు, బదధ్కురాండర్గుటకు మాతర్మే గాక, 

ఆడరాని మాటలాడుచు, వదరుబోతులును పరులజోలికి పోవువారునగుటకును నేరుచ్కొందురు. 

నాయ్యాధిపతులు 19:16 => ఆ చోటి మనుషుయ్లు బెనాయ్మీనీయులు. సాయంకాలమున ఒక 

ముసలివాడు పొలములోని తన పనినుండి వచెచ్ను. అతడు ఎఫార్యిమీయుల మనయ్పర్దేశము నుండి 

వచిచ్ గిబియాలో నివసించువాడు.  

యోబు 28:10 => బండలలో వారు బాటలు కొటుట్దురు వారి కనున్ అమూలయ్మైన పర్తి వసుత్వును 

చూచును. 

సామెతలు 10:8 => జాఞ్నచితుత్డు ఉపదేశము నంగీకరించును పనికిమాలిన వదరుబోతు నశించును. 

సామెతలు 12:11 => తన భూమిని సేదయ్పరచుకొనువానికి ఆహారము సమృదిధ్గా కలుగును 

వయ్రథ్మైనవాటిని అనుసరించువాడు బుదిధ్లేనివాడు. 

సామెతలు 16:26 => కషట్ము చేయువాని ఆకలి వానికొరకు వానిచేత కషట్ము చేయించును వాని 

కడుపు వానిని తొందరపెటుట్ను. 

పర్సంగి 3:9 => కషట్పడినవారికి తమ కషట్మువలన వచిచ్న లాభమేమి? 

యెషయా 19:15 => తలయైనను తోకయైనను కొమమ్యైనను రెలల్యినను ఐగుపుత్లో పని 

సాగింపువారెవరును లేరు 
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ఎఫెసీయులకు 4:28 => దొంగిలువాడు ఇకమీదట దొంగిలక అకక్ర గలవానికి పంచిపెటుట్టకు 

వీలుకలుగు నిమితత్ము తనచేతులతో మంచి పనిచేయుచు కషట్పడవలెను. 

వచనము 27 

అటిట్వారి పిలల్లకు ఆశర్యసాథ్నము కలదు. యెహోవాయందు భయభకుత్లు కలిగియుండుట జీవపు 

ఊట అది మరణపాశములలోనుండి విడిపించును 

కీరత్నలు 112:9 => వాడు దాతృతవ్ము కలిగి బీదలకిచుచ్ను వాని నీతి నితయ్ము నిలుచును వాని 

కొముమ్ ఘనతనొంది హెచిచ్ంపబడును.  

పర్సంగి 7:11 => జాఞ్నము సావ్సథ్య్మంత యుపయోగము; సూరుయ్ని కిర్ంద బర్దుకువారికి అది 

లాభకరము. 

పర్సంగి 7:12 => జాఞ్నము ఆశర్యాసప్దము, దర్వయ్ము ఆశర్యాసప్దము; అయితే జాఞ్నము దాని 

పొందిన వారి పార్ణమును రకిష్ంచును; ఇదే జాఞ్నమువలన కలుగు లాభము. 

యెషయా 33:6 => నీకాలములో నియమింపబడినది సిథ్రముగా నుండును రక్షణ బాహుళయ్మును 

బుదిధ్జాఞ్నముల సమృదిధ్యు కలుగును యెహోవా భయము వారికి ఐశవ్రయ్ము. 

లూకా 16:9 => అనాయ్యపు సిరివలన మీకు సేన్హితులను సంపాదించుకొనుడి; ఎందుకనగా ఆ సిరి 

మిముమ్ను వదిలిపోవునపుప్డు వారు నితయ్మైన నివాసములలో మిముమ్ను చేరుచ్కొందురని మీతో 

చెపుప్చునాన్ను 

సామెతలు 27:22 => మూఢుని రోటిలోని గోధుమలలో వేసి రోకట దంచినను వాని మూఢత వాని 

వదలిపోదు. 

కీరత్నలు 49:10 => జాఞ్నులు చనిపోదురను సంగతి అతనికి కనబడకుండ పోదు మూరు ఖ్లును 

పశుపార్యులును ఏకముగా నశింతురు. 

కీరత్నలు 49:11 => వారు తమ ఆసిత్ని ఇతరులకు విడిచిపెటుట్దురు తమ యిండుల్ నిరంతరము 

నిలుచుననియు తమ నివాసములు తరతరములకు ఉండుననియు వారనుకొందురు తమ భూములకు 

తమ పేళుల్ పెటుట్దురు.  
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కీరత్నలు 49:12 => ఘనతవహించినవాడైనను మనుషుయ్డు నిలువజాలడు వాడు నశించు 

మృగములను పోలినవాడు. 

కీరత్నలు 49:13 => సావ్తిశయ పూరుణ్లకును వారి నోటిమాటనుబటిట్ వారి ననుసరించువారికిని ఇదే 

గతి. 

లూకా 12:19 => నా పార్ణముతో పార్ణమా, అనేక సంవతస్రములకు, విసాత్రమైన ఆసిత్ నీకు 

స మ కూ రచ్ బ డి యు నన్ ది ; సు ఖిం చు ము , తి ను ము , తార్ గు ము , సం తో షిం చు మ ని 

చెపుప్కొందుననుకొనెను. 

లూకా 12:20 => అయితే దేవుడు వెఱి ఱ్వాడా, యీ రాతిర్ నీ పార్ణము నడుగుచునాన్రు; నీవు 

సిదధ్పరచినవి ఎవనివగునని ఆతనితో చెపెప్ను. 

లూకా 16:19 => ధనవంతుడొకడుండెను. అతడు ఊదారంగు బటట్లును సనన్పు నార వసత్రములును 

ధరించుకొని పర్తి దినము బహుగా సుఖపడుచుండువాడు. 

లూకా 16:20 => లాజరు అను ఒక దరిదుర్డుండెను. వాడు కురుపులతో నిండినవాడై ధనవంతుని 

యింటివాకిట పడియుండి 

లూకా 16:21 => అతని బలల్మీదనుండి పడు రొటెట్ముకక్లతో ఆకలి తీరుచ్కొనగోరెను; అంతేకాక 

కుకక్లు వచిచ్ వాని కురుపులు నాకెను. 

లూకా 16:22 => ఆ దరిదుర్డు చనిపోయి దేవదూతలచేత అబార్హాము రొముమ్న (ఆనుకొనుటకు) 

కొనిపోబడెను. ధనవంతుడు కూడ చనిపోయి పాతిపెటట్బడెను. 

లూకా 16:23 => అపుప్డతడు పాతాళములో బాధపడుచు, కనున్లెతిత్ దూరమునుండి అబార్హామును 

అతని రొముమ్న (ఆనుకొనియునన్) లాజరును చూచి 

లూకా 16:24 => తండిర్వైన అబార్హామా, నాయందు కనికరపడి, తన వేర్లికొనను--నీళల్లోముంచి 

నా నాలుకను చలాల్రుచ్టకు లాజరును పంపుము; నేను ఈ అగిన్జావ్లలో యాతనపడు చునాన్నని 

కేకలువేసి చెపెప్ను 
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లూకా 16:25 => అందుకు అబార్హాము - కుమారుడా, నీవు నీ జీవితకాలమందు నీకిషట్మైనటుట్ 

సుఖము అనుభవించితివి, ఆలాగుననే లాజరు కషట్ము అనుభవించెనని జాఞ్పకము చేసికొనుము; 

ఇపుప్డైతే వాడు ఇకక్డ నెమమ్ది పొందుచునాన్డు, నీవు యాతన పడుచునాన్వు 

వచనము 28 

జనసమృదిధ్ కలుగుటచేత రాజులకు ఘనతవచుచ్ను జనక్షయము రాజులకు వినాశకరము. 

సామెతలు 14:5 => నమమ్కమైన సాకిష్ అబదధ్మాడడు కూటసాకిష్కి అబదధ్ములు పిర్యములు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 20:21 => దేవుని యెదుట మారుమనసుస్పొంది మన పర్భువైన 

యేసుకీర్సుత్నందు విశావ్సముంచవలెనని , యూదులకును గీర్సుదేశసుథ్లకును ఏలాగు 

సాక్షయ్మిచుచ్చుంటినో యిదంతయు మీకు తెలియును. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 20:26 => కాబటిట్ మీలో ఎవరి నాశనము విషయమైనను నేను దోషిని 

కానని నేడు మిముమ్ను సాక్షయ్ము పెటుట్చునాన్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 20:27 => దేవుని సంకలప్మంతయు మీకు తెలుపకుండ నేనేమియు 

దాచుకొనలేదు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 26:16 => నీవు ననున్ చూచియునన్ సంగతినిగూరిచ్యు నేను నీకు 

కనబడబోవు సంగతినిగూరిచ్యు నినున్ పరిచారకునిగాను సాకిష్నిగాను నియమించుటకై 

కనబడియునాన్ను. నీవు లేచి నీ పాదములు మోపి నిలువుము;  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 26:17 => నేను ఈ పర్జలవలనను అనయ్జనులవలనను హాని కలుగకుండ 

నినున్ కాపాడెదను; 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 26:18 => వారు చీకటిలోనుండి వెలుగులోనికిని సాతాను 

అధికారమునుండి దేవుని వైపుకును తిరిగి, నా యందలి విశావ్సముచేత పాపక్షమాపణను, 

పరిశుదధ్పరచబడినవారిలో సావ్సథ్య్మును పొందునటుల్ వారి కనున్లు తెరచుటకై నేను నినున్ 

వారియొదద్కు పంపెదనని చెపెప్ను. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 26:19 => కాబటిట్ అగిర్పప్ రాజా, ఆకాశమునుండి కలిగిన ఆ దరశ్నమునకు 

నేను అవిధేయుడను కాక 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 26:20 => మొదట దమసుక్లోనివారికిని, యెరూషలేములోను యూదయ 

దేశమంతటను, తరువాత అనయ్జనులకును, వారు మారుమనసుస్ పొంది దేవునితటుట్ తిరిగి 

మారుమనసుస్నకు తగిన కిర్యలు చేయవలెనని పర్కటించుచుంటిని. 

1 తిమోతి 4:1 => అయితే కడవరి దినములలో కొందరు అబదిధ్కుల వేషధారణవలన మోసపరచు 

ఆతమ్ల యందును 

1 తిమోతి 4:2 => దయయ్ముల బోధ యందును లక్షయ్ముంచి, విశావ్స భర్షు ట్లగుదురని ఆతమ్ తేటగా 

చెపుప్చునాన్డు. 

1 తిమోతి 4:3 => ఆ అబదిధ్కులు, వాత వేయబడిన మనసాస్కిష్ గలవారై, వివాహము నిషేధించుచు, 

సతయ్విషయమై అనుభవజాఞ్నము గల విశావ్సులు కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచి పుచుచ్కొను నిమితత్ము 

దేవుడు సృజించిన ఆహారవసుత్వులను కొనిన్టిని తినుట మానవలెనని చెపుప్చుందురు. 

2 పేతురు 3:3 => అంతయ్దినములలో అపహాసకులు అపహసించుచు వచిచ్, తమ సవ్కీయ దురాశల 

చొపుప్న నడుచుకొనుచు, 

సామెతలు 12:17 => సతయ్వాద పిర్యుడు నీతిగల మాటలు పలుకును కూటసాకిష్ మోసపు మాటలు 

చెపుప్ను. 

వచనము 29 

దీరఘ్శాంతము గలవాడు మహా వివేకి ముంగోపి మూఢతవ్మును బహుమానముగా పొందును. 

సామెతలు 3:7 => నేను జాఞ్నిని గదా అని నీవనుకొనవదుద్ యెహోవాయందు భయభకుత్లు గలిగి 

చెడుతనము విడిచిపెటుట్ము 

సామెతలు 3:8 => అపుప్డు నీ దేహమునకు ఆరోగయ్మును నీ యెముకలకు సతుత్వయు కలుగును. 

సామెతలు 3:25 => ఆకసిమ్కముగా భయము కలుగునపుప్డు దురామ్రుగ్లకు నాశనము వచుచ్నపుప్డు 

నీవు భయపడవదుద్ 
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సామెతలు 3:26 => యెహోవా నీకు ఆధారమగును నీ కాలు చికుక్బడకుండునటుల్ ఆయన నినున్ 

కాపాడును. 

సామెతలు 19:23 => యెహోవాయందు భయభకుత్లు కలిగియుండుట జీవసాధనము అది 

కలిగినవాడు తృపుత్డై అపాయము లేకుండ బర్దుకును. 

ఆదికాండము 31:42 => నా తండిర్ దేవుడు, అబార్హాము దేవుడు, ఇసాస్కు భయపడిన దేవుడు నాకు 

తోడైయుండనియెడల నిశచ్యముగా నీవు ననున్ వటిట్చేతులతోనే పంపివేసి యుందువు. దేవుడు నా 

పర్యాసమును నాచేతుల కషట్మును చూచి, పోయిన రాతిర్ నినున్ గదిద్ంచెనని లాబానుతో చెపెప్ను. 

కీరత్నలు 34:7 => యెహోవాయందు భయభకుత్లు గలవారి చుటుట్ ఆయనదూత కావలియుండి 

వారిని రకిష్ంచును 

కీరత్నలు 34:8 => యెహోవా ఉతత్ముడని రుచి చూచి తెలిసికొనుడి ఆయనను ఆశర్యించు నరుడు 

ధనుయ్డు. 

కీరత్నలు 34:9 => యెహోవా భకుత్లారా, ఆయనయందు భయభకుత్లు ఉంచుడి. ఆయనయందు 

భయభకుత్లు ఉంచువానికి ఏమియు కొదువలేదు.  

కీరత్నలు 34:10 => సింహపు పిలల్లు లేమిగలవై ఆకలిగొనును యెహోవాను ఆశర్యించువారికి ఏ 

మేలు కొదువయై యుండదు. 

కీరత్నలు 34:11 => పిలల్లారా, మీరు వచిచ్ నా మాట వినుడి. యెహోవాయందలి భయభకుత్లు మీకు 

నేరెప్దను. 

కీరత్నలు 112:1 => యెహోవాను సుత్తించుడి యెహోవాయందు భయభకుత్లు గలవాడు ఆయన 

ఆజఞ్లనుబటిట్ అధికముగా ఆనందించువాడు ధనుయ్డు. 

కీరత్నలు 112:6 => అటిట్వారు ఎపుప్డును కదలింపబడరు నీతిమంతులు నితయ్ము జాఞ్పకములో 

నుందురు. 

కీరత్నలు 112:7 => వాని హృదయము యెహోవాను ఆశర్యించి సిథ్రముగా నుండును వాడు 

దురావ్రత్కు జడియడు. 
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కీరత్నలు 112:8 => వాని మనసుస్ సిథ్రముగా నుండును తన శతుర్వుల విషయమైన తన కోరిక 

నెరవేరువరకు వాడు భయపడడు. 

కీరత్నలు 115:13 => పినన్లనేమి పెదద్లనేమి తనయందు భయభకుత్లు గలవారిని యెహోవా 

ఆశీరవ్దించును. 

కీరత్నలు 115:14 => యెహోవా మిముమ్ను మీ పిలల్లను వృదిధ్పొందించును. 

పర్సంగి 7:18 => నీవు దీని పటుట్కొనియుండుటయు దానిని చేయి విడువకుండుటయు మేలు; 

దేవునియందు భయభకుత్లు గలవాడు వాటిననిన్టిని కొనసాగించును. 

మలాకీ 3:16 => అపుప్డు, యెహోవా యందు భయభకుత్లు గలవారు ఒకరితో ఒకరు 

మాటలాడుకొనుచుండగా యెహోవా చెవియొగిగ్ ఆలకించెను. మరియు యెహోవా యందు 

భయభకుత్లు కలిగి ఆయన నామమును సమ్రించుచు ఉండువారికి జాఞ్పకారథ్ముగా ఒక గర్ంథము 

ఆయన సముఖమునందు వార్యబడెను. 

మలాకీ 3:17 => నేను నియమింపబోవు దినము రాగా వారు నావారై నా సవ్కీయ సంపాదయ్మై 

యుందురు; తండిర్ తనున్ సేవించు కుమారుని కనికరించునటుట్ నేను వారిని కనికరింతునని 

సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డు. 

మలాకీ 3:18 => అపుప్డు నీతిగలవారెవరో దురామ్రుగ్లెవరో దేవుని సేవించువారెవరో ఆయనను 

సేవించని వారెవరో మీరు తిరిగి కనుగొందురు. 

మలాకీ 4:2 => అయితే నా నామమందు భయభకుత్లు గలవారగు మీకు నీతిసూరుయ్డు 

ఉదయించును; అతని రెకక్లు ఆరోగయ్ము కలుగజేయును గనుక మీరు బయలుదేరి కొర్వివ్న దూడలు 

గంతులు వేయునటుల్ గంతులు వేయుదురు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:31 => కావున యూదయ గలిలయ సమరయ దేశములందంతట 

సంఘము కేష్మాభివృదిధ్నొందుచు సమాధానము కలిగియుండెను; మరియు పర్భువునందు భయమును 

పరిశుదాధ్తమ్ ఆదరణయు కలిగి నడుచుకొనుచు విసత్రించుచుండెను. 

సామెతలు 18:10 => యెహోవా నామము బలమైన దురగ్ము. నీతిమంతుడు అందులోనికి పరుగెతిత్ 

సురకిష్తముగా నుండును. 

Page  of 1062 2507



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   !"త$

యెషయా 26:20 => నా జనమా, ఇదిగో వారి దోషమునుబటిట్ భూనివాసులను శికిష్ంచుటకు 

యెహోవా తన నివాసములోనుండి వెడలివచుచ్చునాన్డు భూమి తనమీద చంపబడినవారిని ఇకను 

కపప్కుండ తాను తార్గిన రకత్మును బయలుపరచును.  

యెషయా 26:21 => నీవు వెళి ల్ నీ అంతఃపురములలో పర్వేశించుము నీవు వెళి ల్ నీ తలుపులు 

వేసికొనుము ఉగర్త తీరిపోవువరకు కొంచెముసేపు దాగియుండుము. 

యిరిమ్యా 15:11 => అందుకు యెహోవా నిశచ్యముగా నీకు మేలుచేయవలెనని నేను నినున్ 

బలపరచుచునాన్ను, కీడు కాలమున ఆపతాక్లమున నీ శతుర్వులు నిశచ్యముగా నీకు మొరలిడునటుల్ 

చేయుదునని సెలవిచెచ్ను. 

యిరిమ్యా 32:39 => మరియు వారికిని వారి కుమారులకును మేలు కలుగుటకై వారు నితయ్ము 

నాకు భయపడునటుల్ నేను వారికి ఏకహృదయమును ఏక మారగ్మును దయచేయుదును. 

యిరిమ్యా 32:40 => నేను వారికి మేలుచేయుట మానకుండునటుల్ నితయ్మైన నిబంధనను వారితో 

చేయుచునాన్ను; వారు ననున్ విడువకుండునటుల్ వారి హృదయములలో నాయెడల భయభకుత్లు 

పుటిట్ంచెదను. 

ఆదికాండము 7:1 => యెహోవా ఈ తరమువారిలో నీవే నా యెదుట నీతిమంతుడవై యుండుట 

చూచితిని గనుక నీవును నీ యింటివారును ఓడలో పర్వేశించుడి. 

1 సమూయేలు 23:17 => నీవు ఇశార్యేలీయులకు రాజవగుదువు, నేను నీకు సహకారినౌదును, 

ఇది నా తండిర్యైన సౌలునకు తెలిసియునన్దని అతనితో చెపిప్ దేవునిబటిట్ అతని బలపరచెను. 

1 రాజులు 18:3 => అహాబు తన గృహనిరావ్హకుడగు ఓబదాయ్ను పిలిపించెను. ఈ ఓబదాయ్ 

యెహోవా యందు బహు భయభకుత్లు గలవాడై 

యోబు 4:6 => నీ భకిత్ నీకు ధైరయ్ము పుటిట్ంపదా? నీ యథారథ్ పర్వరత్న నీ నిరీక్షణకు ఆధారము 

కాదా? 

యోబు 11:15 => నిశచ్యముగా నిరోద్షివై నీవు సంతోషించెదవు నిరభ్యుడవై నీవు 

సిథ్రపడియుందువు. 

కీరత్నలు 3:5 => యెహోవా నాకు ఆధారము, కావున నేను పండుకొని నిదర్పోయి మేలుకొందును 
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కీరత్నలు 46:1 => దేవుడు మనకు ఆశర్యమును దురగ్మునైయునాన్డు ఆపతాక్లములో ఆయన 

నముమ్కొనదగిన సహాయకుడు 

కీరత్నలు 62:8 => జనులారా, యెలల్పుప్డు ఆయనయందు నమిమ్కయుంచుడి ఆయన సనిన్ధిని మీ 

హృదయములు కుమమ్రించుడి దేవుడు మనకు ఆశర్యము.(సెలా.) 

కీరత్నలు 115:11 => యెహోవాయందు భయభకుత్లు గలవారలారా యెహోవాయందు 

నమిమ్కయుంచుడి ఆయన వారికి సహాయము వారికి కేడెము. 

సామెతలు 1:33 => నా ఉపదేశము నంగీకరించువాడు సురకిష్తముగా నివసించును వాడు కీడు 

వచుచ్ననన్ భయము లేక నెమమ్దిగా నుండును. 

యెషయా 32:17 => నీతి సమాధానము కలుగజేయును నీతివలన నితయ్మును నిమమ్ళము నిబబ్రము 

కలుగును. అపుప్డు నా జనుల విశర్మ సథ్లమునందును ఆశర్య సాథ్నములయందును సుఖకరమైన 

నివాసములయందును నివసించెదరు  

యెహెజేక్లు 28:26 => వారు అందులో నిరఛ్యముగా నివసించి యిండుల్ కటుట్కొని దార్క్షతోటలు 

నాటుకొందురు, వారి చుటుట్ ఉండి వారిని తిరసక్రించుచు వచిచ్నవారికందరికి నేను శిక్షవిధించిన 

తరువాత వారు నిరభ్యముగా నివసించు కాలమున నేను తమ దేవుడైన యెహోవానై యునాన్నని వారు 

తెలిసికొందురు. 

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

నరకములో పడదోర్య శకిత్గలవానికి భయపడుడి, ఆయనకే భయపడుడని మీతో చెపుప్చునాన్ను. 

2 కొరిందీయులకు 4:8 => ఎటుబోయినను శర్మపడుచునన్ను ఇరికింపబడువారము కాము; 

అపాయములో నునన్ను కేవలము ఉపాయము లేనివారము కాము; 

2 కొరిందీయులకు 5:6 => వెలిచూపు వలన కాక విశావ్సము వలననే నడుచుకొనుచునాన్ము 

వచనము 30 

సాతివ్కమైన మనసుస్ శరీరమునకు జీవము మతస్రము ఎముకలకు కుళుల్. 
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సామెతలు 13:14 => జాఞ్నుల ఉపదేశము జీవపు ఊట అది మరణపాశములలోనుండి 

విడిపించును. 

యెషయా 33:6 => నీకాలములో నియమింపబడినది సిథ్రముగా నుండును రక్షణ బాహుళయ్మును 

బుదిధ్జాఞ్నముల సమృదిధ్యు కలుగును యెహోవా భయము వారికి ఐశవ్రయ్ము. 

పర్కటన 21:6 => మరియు ఆయన నాతో ఇటల్నెను సమాపత్మైనవి; నేనే అలాఫ్యు ఓమెగయు, 

అనగా ఆదియు అంతమునై యునన్వాడను; దపిప్గొను వానికి జీవజలముల బుగగ్లోని జలమును నేను 

ఉచితముగా అనుగర్హింతును. 

సామెతలు 2:10 => జాఞ్నము నీ హృదయమున జొచుచ్ను తెలివి నీకు మనోహరముగా నుండును 

సామెతలు 2:11 => బుదిధ్ నినున్ కాపాడును వివేచన నీకు కావలి కాయును. 

సామెతలు 2:12 => అది దుషు ట్ల మారగ్ము నుండియు మూరఖ్ముగా మాటలాడువారి చేతిలో 

నుండియు నినున్ రకిష్ంచును. 

సామెతలు 2:13 => అటిట్వారు చీకటి తోర్వలలో నడువవలెనని యథారథ్ మారగ్ములను 

విడిచిపెటెట్దరు 

సామెతలు 2:14 => కీడుచేయ సంతోషించుదురు అతిమూరు ఖ్ల పర్వరత్నయందు ఉలల్సించుదురు. 

సామెతలు 2:15 => వారు నడుచుకొను తోర్వలు వంకరవి వారు కుటిలవరత్నులు 

సామెతలు 2:16 => మరియు అది జారసతరీనుండి మృదువుగా మాటలాడు పరసతరీనుండి నినున్ 

రకిష్ంచును. 

సామెతలు 2:17 => అటిట్ సతరీ తన యౌవనకాలపు పిర్యుని విడుచునది తన దేవుని నిబంధనను 

మరచునది. 

సామెతలు 2:18 => దాని యిలుల్ మృతుయ్వునొదద్కు దారితీయును అది నడచు తోర్వలు పేర్తలయొదద్కు 

చేరును 

సామెతలు 22:5 => ముండుల్ను ఉరులును మూరు ఖ్ల మారగ్ములో ఉనన్వి తనున్ కాపాడుకొనువాడు 

వాటికి దూరముగా ఉండును. 

కీరత్నలు 18:5 => పాతాళపు పాశములు ననున్ అరికటట్గను మరణపు ఉరులు ననున్ ఆవరింపగను 
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పర్సంగి 7:26 => మరణముకంటె ఎకుక్వ దుఃఖము కలిగించునది ఒకటి నాకు కనబడెను; అది 

వలల వంటిదై, ఉరులవంటి మనసుస్ను బంధకములవంటి చేతులును కలిగిన సతరీ; దేవుని దృషిట్కి 

మంచివారైనవారు దానిని తపిప్ంచుకొందురు గాని పాపాతుమ్లు దానివలన పటట్బడుదురు. 

2 సమూయేలు 22:6 => పాతాళ పాశములు ననున్ అరికటట్గను మరణపు ఉరులు ననున్ 

ఆవరించగను 

సామెతలు 3:7 => నేను జాఞ్నిని గదా అని నీవనుకొనవదుద్ యెహోవాయందు భయభకుత్లు గలిగి 

చెడుతనము విడిచిపెటుట్ము 

సామెతలు 16:6 => కృపాసతయ్ములవలన దోషమునకు పార్యశిచ్తత్ము కలుగును యెహోవాయందు 

భయభకుత్లు కలిగియుండుటవలన మనుషుయ్లు చెడుతనమునుండి తొలగిపోవుదురు. 

సామెతలు 16:22 => తెలివి గలవానికి వాని తెలివి జీవపు ఊట మూఢులకు వారి మూఢతవ్మే శిక్ష 

సామెతలు 19:23 => యెహోవాయందు భయభకుత్లు కలిగియుండుట జీవసాధనము అది 

కలిగినవాడు తృపుత్డై అపాయము లేకుండ బర్దుకును. 

యిరిమ్యా 32:39 => మరియు వారికిని వారి కుమారులకును మేలు కలుగుటకై వారు నితయ్ము 

నాకు భయపడునటుల్ నేను వారికి ఏకహృదయమును ఏక మారగ్మును దయచేయుదును. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:31 => కావున యూదయ గలిలయ సమరయ దేశములందంతట 

సంఘము కేష్మాభివృదిధ్నొందుచు సమాధానము కలిగియుండెను; మరియు పర్భువునందు భయమును 

పరిశుదాధ్తమ్ ఆదరణయు కలిగి నడుచుకొనుచు విసత్రించుచుండెను. 

వచనము 31 

దరిదుర్ని బాధించువాడు వాని సృషిట్కరత్ను నిందించువాడు బీదను కనికరించువాడు ఆయనను 

ఘనపరచువాడు. 

నిరగ్మకాండము 1:12 => అయినను ఐగుపీత్యులు వారిని శర్మపెటిట్నకొలది వారు విసత్రించి 

పర్బలిరి గనుక వారు ఇశార్యేలీయులయెడల అసహయ్పడిరి. 
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నిరగ్మకాండము 1:22 => అయితే ఫరో హెబీర్యులలో పుటిట్న పర్తి కుమారుని నదిలో పారవేయుడి, 

పర్తి కుమారెత్ను బర్దుకనియుయ్డి అని తన జనులందరికి ఆజాఞ్పించెను. 

1 రాజులు 4:20 => అయితే యూదావారును ఇశార్యేలు వారును సముదర్పు దరినునన్ యిసుక 

రేణువులంత విసాత్ర సమూహమై తినుచు తార్గుచు సంభర్మపడుచు నుండిరి.  

1 రాజులు 4:21 => నది (యూఫర్టీసు) మొదలుకొని ఐగుపుత్ సరిహదుద్వరకు ఈ మధయ్నునన్ 

రాజయ్ములనిన్టిమీదను ఫిలిషీత్యుల దేశమంతటిమీదను సొలొమోను పర్భుతవ్ము చేసెను. ఆ జనులు 

పనున్ చెలిల్ంచుచు సొలొమోను బర్దికిన దినములనిన్యు అతనికి సేవచేయుచు వచిచ్రి. 

1 రాజులు 20:27 => ఇశార్యేలు వారందరును పోగుచేయబడి సిదధ్మైవారిని ఎదిరింప 

బయలుదేరిరి. ఇశార్యేలువారు మేకపిలల్ల మందలు రెంటివలె వారియెదుట దిగియుండిరి గాని 

దేశము సిరియనులచేత కపప్బడియుండెను. 

2 రాజులు 10:32 => ఆ దినములలో యెహోవా ఇశార్యేలువారిని తగిగ్ంచ నారంభించెను. 

2 రాజులు 10:33 => హజాయేలు ఇశార్యేలు సరిహదుద్లలోనునన్ యొరాద్ను తూరుప్దికుక్న 

గాదీయులకును రూబెనియులకును చేరికైన గిలాదు దేశమంతటిలోను, అరోన్ను నది దగగ్రనునన్ 

అరోయేరు మొదలుకొని మనషీష్యుల దేశములోను, అనగా గిలాదులోను బాషానులోను వారిని 

ఓడించెను. 

2 రాజులు 13:7 => రౌతులలో ఏబదిమందియు రథములలో పదియు కాలబ్లములో 

పదివేలమందియు మాతర్మే యెహోయాహాజు దగగ్ర ఉండిరి; మిగిలినవారిని సిరియా రాజు 

దుళల్కొటిట్న ధూళివలె నాశనము చేసియుండెను. 

నిరగ్మకాండము 1:9 => అతడు తన జనులతో ఇటల్నెను ఇదిగో ఇశార్యేలు సంతతియైన యీ 

జనము మనకంటె విసాత్రముగాను బలిషఠ్ముగాను ఉనన్ది. 

నిరగ్మకాండము 5:5 => మరియు ఫరో ఇదిగో ఈ జనము ఇపుప్డు విసత్రించియునన్ది; వారు తమ 

బరువులను విడిచి తీరికగా నుండునటుల్ మీరు చేయుచునాన్రని వారితో అనెను. 

2 సమూయేలు 19:7 => నీవు బయటికి రాకయుండినయెడల ఈ రాతిర్ యొకడును నీయొదద్ 

నిలువడని యెహోవా నామమునుబటిట్ పర్మాణము చేసి చెపుప్చునాన్ను; నీ బాలయ్మునుండి నేటివరకు 
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నీకు పార్పిత్ంచిన అపాయములనిన్టికంటె అది నీకు కషట్తరముగా ఉండునని రాజుతో మనవిచేయగా 

రాజు లేచి వచిచ్ గుమమ్ములో కూరుచ్ండెను.  

2 సమూయేలు 24:3 => యోవాబు జనుల సంఖయ్ యెంత యునన్ను నా యేలినవాడవును 

రాజవునగు నీవు బర్దికియుండగానే దేవుడైన యెహోవా దానిని నూరంతలు ఎకుక్వ చేయును గాక; నా 

యేలినవాడవును రాజవునగు నీకు ఈ కోరిక ఏల పుటెట్ననెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 21:3 => అందుకు యోవాబు రాజా నా యేలినవాడా, యెహోవా తన 

జనులను ఇపుప్డునన్వారికంటె నూరంతలు ఎకుక్వమందిని చేయునుగాక; వారందరు నా యేలినవాని 

దాసులుకారా? నా యేలినవానికి ఈ విచారణ యేల? ఇది జరుగవలసిన హేతువేమి? జరిగినయెడల 

ఇశార్యేలీయులకు శిక్ష కలుగును అని మనవిచేసెను. 

యెహెజేక్లు 31:4 => నీళుల్ండుటవలన అది మికిక్లి గొపప్దాయెను, లోతైన నది ఆధారమైనందున 

అది మికిక్లి యెతుత్గా పెరిగెను, అది యుండుచోటున ఆ నది కాలువలు పారుచు పొలములోను 

చెటల్నిన్టికిని పర్వహించెను. 

1 కొరిందీయులకు 12:22 => అంతేకాదు, శరీరముయొకక్ అవయవములలో ఏవి మరి 

బలహీనములుగా కనబడునో అవి మరి అవశయ్ములే. 

వచనము 32 

అపాయము రాగా భకిత్హీనుడు నశించును మరణకాలమందు నీతిమంతునికి ఆశర్యము కలదు. 

సామెతలు 14:17 => తవ్రగా కోపపడువాడు మూఢతవ్ము చూపును. దురోయ్చనలు గలవాడు 

దేవ్షింపబడును. 

సామెతలు 15:18 => కోపోదేర్కి యగువాడు కలహము రేపును దీరఘ్శాంతుడు వివాదము 

నణచివేయును. 

సామెతలు 16:32 => పరాకర్మశాలికంటె దీరఘ్శాంతము గలవాడు శేర్షుఠ్డు పటట్ణము 

పటుట్కొనువానికంటె తన మనసుస్ను సావ్ధీనపరచుకొనువాడు శేర్షుఠ్డు 

Page  of 1068 2507



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   !"త$

సంఖాయ్కాండము 12:3 => యెహోవా ఆ మాట వినెను. మోషే భూమిమీదనునన్ వారందరిలో 

మికిక్లి సాతివ్కుడు. 

మతత్యి 11:29 => నేను సాతివ్కుడను దీనమనసుస్ గలవాడను గనుక మీమీద నా కాడి ఎతిత్కొని 

నాయొదద్ నేరుచ్కొనుడి; అపుప్డు మీ పార్ణములకు విశార్ంతి దొరకును. 

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

మతస్రపడదు; పేర్మ డంబముగా పర్వరిత్ంపదు; అది ఉపొప్ంగదు; 

1 కొరిందీయులకు 13:5 => అమరాయ్దగా నడువదు; సవ్పర్యోజనమును విచారించుకొనదు; 

తవ్రగా కోపపడదు; అపకారమును మనసుస్లో ఉంచుకొనదు. 

యాకోబు 1:19 => నా పిర్య సహోదరులారా, మీరీసంగతి ఎరుగుదురు గనుక పర్తి మనుషుయ్డు 

వినుటకు వేగిరపడువాడును, మాటలాడుటకు నిదానించువాడును, కోపించుటకు నిదా నించువాడునై 

యుండవలెను. 

యాకోబు 3:17 => అయితే పైనుండి వచుచ్ జాఞ్నము మొటట్మొదట పవితర్మైనది, తరువాత 

సమాధానకరమైనది, మృదువైనది, సులభముగా లోబడునది, కనికరముతోను మంచి ఫలములతోను 

నిండుకొనినది, పక్షపాతమైనను వేషధారణయైనను లేనిదియునైయునన్ది 

యాకోబు 3:18 => నీతిఫలము సమాధానము చేయువారికి సమాధానమందు వితత్బడును. 

సామెతలు 22:24 => కోపచితుత్నితో సహవాసము చేయకుము కోర్ధము గలవానితో పరిచయము 

కలిగియుండకుము  

సామెతలు 22:25 => నీవు వాని మారగ్ములను అనుసరించి నీ పార్ణమునకు ఉరి 

తెచుచ్కొందువేమో. 

సామెతలు 25:8 => ఆలోచన లేక వాయ్జెయ్మాడుటకు పోకుము నీ పొరుగువాడు నినున్ 

అవమానపరచిదాని అంతమున ఇక నీవేమి చేయుదువని నీతో అనునేమో. 

సామెతలు 25 :28 => పార్కారము లేక పాడైన పురము ఎంతో తన మనసుస్ను 

అణచుకొనలేనివాడును అంతే. 
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పర్సంగి 7:9 => ఆతర్పడి కోపపడవదుద్; బుదిధ్హీనుల అంతరిందిర్యములందు కోపము 

సుఖనివాసము చేయును. 

దానియేలు 3:19 => అందుకు నెబుకదెన్జరు అతాయ్గర్హము నొందినందున షదర్కు, మేషాకు, 

అబేదెన్గోయను వారి విషయములో ఆయన ముఖము వికారమాయెను గనుక గుండము ఎపప్టికనన్ 

ఏడంతలు వేడిమిగా చేయుమని యాజఞ్ ఇచెచ్ను. 

దానియేలు 3:20 => మరియు తన సైనయ్ములో నుండు బలిషుఠ్లలో కొందరిని పిలువ నంపించి 

షదర్కును, మేషాకును, అబేదెన్గోను బంధించి వేడిమి గలిగి మండుచునన్ ఆ గుండములో వేయుడని 

ఆజఞ్ ఇయయ్గా 

దానియేలు 3:21 => వారు వారి అంగీలను నిలువుటంగీలను పైవసత్రములను తకిక్న వసత్రములను 

తియయ్కయే, యునన్పాటున ముగుగ్రిని వేడిమి గలిగి మండుచునన్ ఆ గుండము నడుమ పడవేసిరి. 

దానియేలు 3:22 => రాజాజఞ్ తీవర్మైనందునను గుండము మికిక్లి వేడిమిగలదైనందునను షదర్కు, 

మేషాకు, అబేదెన్గోలను విసిరివేసిన ఆ మనుషుయ్లు అగిన్జావ్లలచేత కాలచ్బడి చనిపోయిరి. 

దానియేలు 3:23 => షదర్కు, మేషాకు, అబేదెన్గోయను ఆ ముగగ్రు మనుషుయ్లు బంధింపబడినవారై 

వేడిమి గలిగి మండుచునన్ ఆ గుండములో పడగా 

దానియేలు 3:24 => రాజగు నెబుకదెన్జరు ఆశచ్రయ్పడి తీవరముగ లేచి మేము ముగుగ్రు 

మనుషుయ్లను బంధించి యీ అగిన్లో వేసితివిుగదా యని తన మంతుర్ల నడిగెను. వారు రాజా, 

సతయ్మే అని రాజుతో పర్తుయ్తత్రమిచిచ్రి. 

దానియేలు 3:25 => అందుకు రాజు నేను నలుగురు మనుషుయ్లు బంధకములు లేక అగిన్లో 

సంచరించుట చూచుచునాన్ను; వారికి హాని యేమియు కలుగలేదు; నాలగ్వవాని రూపము దేవతల 

రూపమును బోలినదని వారికి పర్తుయ్తత్రమిచెచ్ను. 

మతత్యి 2:16 => ఆ జాఞ్నులు తనున్ అపహసించిరని హేరోదు గర్హించి బహు ఆగర్హము 

తెచుచ్కొని, తాను జాఞ్నులవలన వివరముగా తెలిసికొనిన కాలమునుబటిట్, బేతెల్హేములోను దాని సకల 

పార్ంతములలోను, రెండు సంవతస్రములు మొదలుకొని తకుక్వ వయసుస్ గల మగపిలల్లనందరిని 

వధించెను. 
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సామెతలు 4:8 => దాని గొపప్ చేసినయెడల అది నినున్ హెచిచ్ంచును. దాని కౌగిలించినయెడల అది 

నీకు ఘనతను తెచుచ్ను. 

పర్సంగి 10:6 => ఏమనగా బుదిధ్హీనులు గొపప్ ఉదోయ్గములలో ఉంచబడుటయు ఘనులు కిర్ంద 

కూరుచ్ండుటయు 

ఆదికాండము 16:6 => అందుకు అబార్ము ఇదిగో నీ దాసి నీచేతిలో ఉనన్ది; నీ మనసుస్ వచిచ్నటుల్ 

దాని చేయుమని శారయితో చెపెప్ను. శారయి దాని శర్మ పెటిట్నందున ఆమెయొదద్నుండి అది 

పారిపోగా 

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

నీకును నీ తలిల్ మానమునకును సిగుగ్ కలుగునటుల్గా నీవు యెషష్యి కుమారుని సీవ్కరించిన సంగతి 

నాకు తెలిసినది కాదా? 

1 సమూయేలు 25:13 => అంతట దావీదు వారితో మీరందరు మీ కతుత్లను ధరించుకొనుడనగా 

వారు కతుత్లు ధరించుకొనిరి, దావీదు కూడను కతిత్ ఒకటి ధరించెను. దావీదు వెనుక దాదాపు నాలుగు 

వందలమంది బయలుదేరగా రెండువందల మంది సామాను దగగ్ర నిలిచిరి. 

యోబు 20:2 => ఆలాగున నీవు చెపిప్నందుకు నాయందలి ఆతురత తగిన పర్తుయ్తత్రము 

సిదధ్పరచియునన్ది. 

కీరత్నలు 37:8 => కోపము మానుము ఆగర్హము విడిచిపెటుట్ము వయ్సనపడకుము అది కీడుకే 

కారణము 

సామెతలు 17:14 => కలహారంభము నీటిగటుట్న పుటుట్ ఊట వివాదము అధికము కాకమునుపే 

దాని విడిచిపెటుట్ము. దుషు ట్లు నిరోద్షులని తీరుప్ తీరుచ్వాడు  

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

తపిప్పోవును. ఒకని మూరఖ్త వాని పర్వరత్నను తారుమారు చేయును 

సామెతలు 19:11 => ఒకని సుబుదిధ్ వానికి దీరఘ్శాంతమునిచుచ్ను తపుప్లు క్షమించుట అటిట్వానికి 

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

పోరునే కోరును. 

సామెతలు 21:5 => శర్దధ్గలవారి యోచనలు లాభకరములు తాలిమి లేక పనిచేయువానికి నషట్మే 

పార్పిత్ంచును 

సామెతలు 29:20 => ఆతురపడి మాటలాడువాని చూచితివా? వానికంటె మూరు ఖ్డు సుళువుగా 

గుణపడును. 

పర్సంగి 7:8 => కారాయ్రంభముకంటె కారాయ్ంతము మేలు; అహంకారము గలవానికంటె శాంతము 

గలవాడు శేర్షుఠ్డు 

పర్సంగి 8:3 => రాజుల సముఖమునుండి అనాలోచనగా వెళల్కుము; వారు తాము కోరినదెలల్ 

నెరవేరుచ్దురు గనుక దుషాక్రయ్ములో పాలుపుచుచ్కొనకుము. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 19:36 => ఈ సంగతులు నిరాకేష్పమైనవి గనుక మీరు శాంతము కలిగి 

ఏదియు ఆతురపడి చేయకుండుట అవశయ్కము. 

ఎఫెసీయులకు 4:26 => కోపపడుడి గాని పాపము చేయకుడి; సూరుయ్డసత్మించువరకు మీ కోపము 

నిలిచి యుండకూడదు. 

వచనము 33 

తెలివిగలవాని హృదయమందు జాఞ్నము సుఖనివాసము చేయును బుదిధ్హీనుల 

అంతరంగములోనునన్ది బయలుపడును 

సామెతలు 4:23 => నీ హృదయములోనుండి జీవధారలు బయలుదేరును కాబటిట్ అనిన్టికంటె 

ముఖయ్ముగా నీ హృదయమును భదర్ముగా కాపాడుకొనుము 

కీరత్నలు 119:80 => నేను సిగుగ్పడకుండునటుల్ నా హృదయము నీ కటట్డల విషయమై 

నిరోద్షమగును గాక. 

2 తిమోతి 1:7 => దేవుడు మనకు శకిత్యు పేర్మయు, ఇందిర్య నిగర్హమును గల ఆతమ్నే యిచెచ్ను 

గాని పిరికితనము గల ఆతమ్ నియయ్లేదు. 
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యోబు 5:2 => దౌరాభ్గయ్మునుగూరిచ్ యేడుచ్టవలన మూఢులు నశించెదరు బుదిధ్లేనివారు 

అసూయవలన చచెచ్దరు. 

కీరత్నలు 112:10 => భకిత్హీనులు దాని చూచి చింతపడుదురు వారు పండుల్ కొరుకుచు 

కీష్ణించిపోవుదురు భకిత్హీనుల ఆశ భంగమైపోవును.  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:9 => ఆ గోతర్కరత్లు మతస్రపడి, యోసేపును ఐగుపుత్లోనికి పోవుటకు 

అమిమ్వేసిరిగాని, దేవుడతనికి తోడైయుండి అతని శర్మలనిన్టిలోనుండి తపిప్ంచి 

రోమీయులకు 1:29 => అటిట్వారు సమసత్మైన దురీన్తి చేతను, దుషట్తవ్ము చేతను, లోభము చేతను, 

ఈరష్య్ చేతను నిండుకొని, మతస్రము నరహతయ్ కలహము కపటము వైరమనువాటితో నిండినవారై 

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

లేఖనము చెపుప్నది వయ్రథ్మని అనుకొనుచునాన్రా? 

సామెతలు 3:8 => అపుప్డు నీ దేహమునకు ఆరోగయ్మును నీ యెముకలకు సతుత్వయు కలుగును. 

సామెతలు 12:4 => యోగుయ్రాలు తన పెనిమిటికి కిరీటము సిగుగ్ తెచుచ్నది వాని యెముకలకు 

కుళుల్. 

సామెతలు 17:22 => సంతోషముగల మనసుస్ ఆరోగయ్కారణము. నలిగిన మనసుస్ ఎముకలను 

ఎండిపోజేయును. 

ఆదికాండము 30:1 => రాహేలు తాను యాకోబునకు పిలల్లు కనక పోవుట చూచి తన అకక్యందు 

అసూయపడి యాకోబుతో నాకు గరభ్ఫలము నిముమ్; లేనియెడల నేను చచెచ్దననెను. 

ఆదికాండము 31:1 => లాబాను కుమారులు మన తండిర్కి కలిగినది యావతుత్ను యాకోబు 

తీసికొని, మన తండిర్కి కలిగిన దానివలన ఈ యావదాసిత్ సంపాదించెనని చెపుప్కొనిన మాటలు 

యాకోబు వినెను. 

1 రాజులు 21:6 => అతడు ఆమెతో ఇటల్నెను నీ దార్క్షతోటను కర్యమునకు నాకిముమ్; లేక నీకు 

అనుకూలమైనయెడల దానికి మారుగా మరియొక దార్క్షతోట నీకిచెచ్దనని, యెజెర్యేలీయుడైన 

నాబోతుతో నేను చెపప్గా అతడు నా దార్క్షతోట నీకియయ్ననెను. 
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సామెతలు 27:4 => కోర్ధము కూర్రమైనది కోపము వరదవలె పొరుల్నది. రోషము ఎదుట ఎవడు 

నిలువగలడు? 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:17 => పర్ధానయాజకుడును అతనితో కూడ ఉనన్వారందరును, అనగా 

సదూద్కయుయ్ల తెగవారు లేచి మతస్రముతో నిండుకొని 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 17:5 => అయితే యూదులు మతస్రపడి, పనిపాటులు లేక తిరుగు 

కొందరు దుషు ట్లను వెంటబెటుట్కొని గుంపుకూరిచ్ పటట్ణమెలల్ అలల్రిచేయుచు, యాసోను ఇంటిమీదపడి 

వారిని జనుల సభయెదుటికి తీసికొని వచుచ్టకు యతన్ముచేసిరి 

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

ఉంచుకొనినవారైతే అతిశయపడవదుద్, సతయ్మునకు విరోధముగా అబదధ్మాడవదుద్. 

1 పేతురు 2:1 => పర్భువు దయాళుడని మీరు రుచి చూచియునన్యెడల 

వచనము 34 

నీతి జనములు ఘనతకెకుక్టకు కారణము పాపము పర్జలకు అవమానము తెచుచ్ను. 

సామెతలు 17:5 => బీదలను వెకిక్రించువాడు వారి సృషిట్కరత్ను నిందించువాడు. ఆపదను చూచి 

సంతోషించువాడు నిరోద్షిగా ఎంచబడడు. 

సామెతలు 22:2 => ఐశవ్రయ్వంతులును దరిదుర్లును కలిసియుందురు వారందరిని 

కలుగజేసినవాడు యెహోవాయే. 

సామెతలు 22:16 => లాభము నొందవలెనని దరిదుర్లకు అనాయ్యము చేయువానికిని ధనవంతుల 

కిచుచ్వానికిని నషట్మే కలుగును. 

సామెతలు 22:22 => దరిదుర్డని దరిదుర్ని దోచుకొనవదుద్ గుమమ్మునొదద్ దీనులను బాధపరచవదుద్. 

సామెతలు 22:23 => యెహోవా వారి పక్షమున వాయ్జెయ్మాడును ఆయన వారిని దోచుకొనువారి 

పార్ణమును దోచుకొనును.  

యోబు 31:13 => నా పనివాడైనను పనికతెత్యైనను నాతో వాయ్జెయ్మాడగా నేను వారి వాయ్జెయ్మును 

నిరల్క్షయ్ము చేసినయెడల 
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యోబు 31:14 => దేవుడు లేచునపుప్డు నేనేమి చేయుదును? ఆయన విచారణ చేయునపుప్డు నేను 

ఆయనతో ఏమి పర్తుయ్తత్రమితుత్ను? 

యోబు 31:15 => గరభ్మున ననున్ పుటిట్ంచినవాడు వారినికూడ పుటిట్ంపలేదా? గరభ్ములో మముమ్ 

రూపించినవాడు ఒకక్డే గదా. 

యోబు 31:16 => బీదలు ఇచఛ్యించినదానిని నేను బిగబటిట్నయెడలను విధవరాండర్ కనున్లు 

కీష్ణింపజేసినయెడలను 

కీరత్నలు 12:5 => బాధపడువారికి చేయబడిన బలాతాక్రమునుబటిట్యు దరిదుర్ల 

నిటూ ట్రుప్లనుబటిట్యు నేనిపుప్డే లేచెదను రక్షణను కోరుకొనువారికి నేను రక్షణ కలుగజేసెదను అని 

యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డు. 

పర్సంగి 5:8 => ఒక రాజయ్మందు బీదలను బాధించుటయు, ధరమ్మును నాయ్యమును 

బలాతాక్రముచేత మీరుటయు నీకు కనబడినయెడల దానికి ఆశచ్రయ్పడకుము; అధికారము 

నొందినవారిమీద మరి ఎకుక్వ అధికారము నొందినవారునాన్రు; మరియు మరి ఎకుక్వైన అధికారము 

నొందినవాడు వారికి పైగా నునాన్డు. 

మతత్యి 25:40 => అందుకు రాజు మికిక్లి అలుప్లైన యీ నా సహోదరులలో ఒకనికి మీరు చేసితిరి 

గనుక నాకు చేసితిరని నిశచ్యముగా మీతో చెపుప్చునాన్నని వారితో అనును. 

మతత్యి 25:41 => అపుప్డాయన యెడమవైపున ఉండువారిని చూచి శపింపబడిన వారలారా, ననున్ 

విడిచి అపవాదికిని వాని దూతలకును సిదధ్పరచబడిన నితాయ్గిన్లోనికి పోవుడి. 

మతత్యి 25:42 => నేను ఆకలిగొంటిని, మీరు నాకు భోజనము పెటట్లేదు; దపిప్గొంటిని, మీరు 

నాకు దాహమియయ్లేదు; 

మతత్యి 25:43 => పరదేశినై యుంటిని, మీరు ననున్ చేరుచ్కొనలేదు; దిగంబరినై యుంటిని, మీరు 

నాకు బటట్లియయ్లేదు; రోగినై చెరసాలలో ఉంటిని, మీరు ననున్ చూడ రాలేదని చెపుప్ను. 

మతత్యి 25:44 => అందుకు వారును పర్భువా, మేమెపుప్డు నీవు ఆకలిగొని యుండుటయైనను, 

దపిప్గొని యుండుటయైనను, పరదేశివై యుండుటయైనను, దిగంబరివై యుండుటయైనను, రోగివై 
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యుండుటయైనను, చెరసాలలో ఉండుటయైనను చూచి నీకు ఉపచారము చేయకపోతిమని ఆయనను 

అడిగెదరు 

మతత్యి 25:45 => అందుకాయన మికిక్లి అలుప్లైన వీరిలో ఒకనికైనను మీరు ఈలాగు చేయలేదు 

గనుక నాకు చేయలేదని మీతో నిశచ్యముగా చెపుప్చునాన్నని వారితో అనును. 

మతత్యి 25:46 => వీరు నితయ్శిక్షకును నీతిమంతులు నితయ్జీవమునకును పోవుదురు. 

సామెతలు 14:21 => తన పొరుగువాని తిరసక్రించువాడు పాపము చేయువాడు బీదలను 

కటాకిష్ంచువాడు ధనుయ్డు. 

సామెతలు 19:17 => బీదలను కనికరించువాడు యెహోవాకు అపిప్చుచ్వాడు వాని ఉపకారమునకు 

ఆయన పర్తుయ్పకారము చేయును. 

మతత్యి 25:40 => అందుకు రాజు మికిక్లి అలుప్లైన యీ నా సహోదరులలో ఒకనికి మీరు చేసితిరి 

గనుక నాకు చేసితిరని నిశచ్యముగా మీతో చెపుప్చునాన్నని వారితో అనును. 

యోహాను 12:8 => బీదలు ఎలల్పుప్డును మీతోకూడ ఉందురుగాని నేనెలల్పుప్డు మీతో ఉండనని 

చెపెప్ను. 

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

జాఞ్నమందును సమసత్ జాగర్తత్యందును మీకు మాయెడలనునన్ పేర్మయందును ఏలాగు 

అభివృదిధ్పొందుచునాన్రో ఆలాగే మీరు ఈ కృపయందు కూడ అభివృదిధ్పొందునటుల్ చూచుకొనుడి. 

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

చూపుటచేత మీ పేర్మ యెంత యథారథ్మైనదో పరీకిష్ంపవలెనని చెపుప్చునాన్ను. 

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

ధనవంతుడై యుండియు మీరు తన దారిదర్య్మువలన ధనవంతులు కావలెనని, మీ నిమితత్ము 

దరిదుర్డాయెను. 

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

చూచియు, అతనియెడల ఎంతమాతర్మును కనికరము చూపనివానియందు దేవుని పేర్మ యేలాగు 

నిలుచును? 
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1 యోహాను 3:18 => చినన్పిలల్లారా, మాటతోను నాలుకతోను కాక కిర్యతోను సతయ్ముతోను 

పేర్మింతము. 

1 యోహాను 3:19 => ఇందువలన మనము సతయ్సంబంధులమని యెరుగుదుము. దేవుడు మన 

హృదయముకంటె అధికుడై, సమసత్మును ఎరిగియునాన్డు గనుక మన హృదయము ఏ యే 

విషయములలో మనయందు దోషారోపణ చేయునో ఆ యా విషయములలో ఆయన యెదుట మన 

హృదయములను సమమ్తి పరచుకొందము. 

1 యోహాను 3:20 => పిర్యులారా, మన హృదయము మనయందు దోషారోపణ చేయనియెడల 

దేవుని యెదుట ధైరయ్ము గలవారమగుదుము. 

1 యోహాను 3:21 => మరియు మనమాయన ఆజఞ్లను గైకొనుచు ఆయన దృషిట్కి ఇషట్మైనవి 

చేయుచునాన్ము గనుక, మనమేమి అడిగినను అది ఆయనవలన మనకు దొరుకును. 

1 యోహాను 4:21 => దేవుని పేర్మించువాడు తన సహోదరుని కూడ పేర్మింపవలెనను ఆజఞ్ను 

మనమాయనవలన పొందియునాన్ము. 

లేవీయకాండము 25:14 => నీవు నీ పొరుగువానికి వెలకు ఇచిచ్న దేని విషయములోకాని నీ 

పొరుగువాని దగగ్ర నీవు కొనిన దేని విషయములో కాని మీరు ఒకరినొకరు బాధింపకూడదు. 

లేవీయకాండము 25:35 => పరవాసియైనను అతిథియైనను నీ సహోదరుడొకడు బీదవాడై 

నిరాధారుడై నీయొదద్కు వచిచ్నయెడల నీవు వానికి సహాయము చేయవలెను; అతడు నీవలన 

బర్దుకవలెను. 

సంఖాయ్కాండము 15:30 => అయితే దేశమందు పుటిట్నవాడేగాని పరదేశియేగాని యెవడైనను 

సాహసించి పాపముచేసినయెడల 

దివ్తీయోపదేశకాండము 24:14 => నీ సహోదరులలోనేమి నీ దేశమందలి నీ గార్మములలోనునన్ 

పరదేశులలోనేమి దీనదరిదుర్డైన కూలివానిని బాధింపకూడదు. ఏనాటి కూలి ఆనాడియయ్వలెను. 

యోబు 20:19 => వారు బీదలను ముంచి విడిచిపెటిట్నవారు వారు బలాతాక్రముచేత ఒక యింటిని 

ఆకర్మించుకొనినను దానిని కటిట్ పూరిత్చేయరు. 
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యోబు 30:25 => బాధలోనునన్వారి నిమితత్ము నేను ఏడవలేదా? దరిదుర్ల నిమితత్ము నేను 

దుఖింపలేదా? 

యోబు 31:15 => గరభ్మున ననున్ పుటిట్ంచినవాడు వారినికూడ పుటిట్ంపలేదా? గరభ్ములో మముమ్ 

రూపించినవాడు ఒకక్డే గదా. 

యోబు 34:19 => రాజులయెడల పక్షపాతము చూపనివానితోను బీదలకనన్ ధనముగలవారిని 

ఎకుక్వగా చూడని వానితోను ఆలాగు పలుకుట తగునా? వారందరు ఆయన నిరిమ్ంచినవారు కారా? 

కీరత్నలు 10:9 => గుహలోని సింహమువలె వారు చాటైన సథ్లములలో పొంచియుందురు 

బాధపడువారిని పటుట్కొన పొంచియుందురు బాధపడువారిని తమ వలలోనికి లాగి పటుట్కొందురు. 

కీరత్నలు 103:6 => యెహోవా నీతికిర్యలను జరిగించుచు బాధింపబడు వారికందరికి నాయ్యము 

తీరుచ్ను 

సామెతలు 3:9 => నీ రాబడి అంతటిలో పర్థమఫలమును నీ ఆసిత్లో భాగమును ఇచిచ్ యెహోవాను 

ఘనపరచుము. 

సామెతలు 22:7 => ఐశవ్రయ్వంతుడు బీదలమీద పర్భుతవ్ము చేయును అపుప్చేయువాడు 

అపిప్చిచ్నవానికి దాసుడు. 

యెషయా 58:10 => ఆశించినదానిని ఆకలిగొనిన వానికిచిచ్ శర్మపడినవానిని తృపిత్పరచినయెడల 

చీకటిలో నీ వెలుగు పర్కాశించును అంధకారము నీకు మధాయ్హన్మువలె నుండును.  

యెహెజేక్లు 18:7 => ఎవనినైనను భాదపెటట్కయు, ఋణసుథ్నికి అతని తాకటుట్ను చెలిల్ంచి 

బలాతాక్రముచేత ఎవనికైనను నషట్ము కలుగజేయకయు నుండువాడై, ఆకలి గలవానికి ఆహారమిచిచ్ 

దిగంబరికి బటట్యిచిచ్ 

యెహెజేక్లు 18:17 => బీదవాని మీద అనాయ్యముగా చెయియ్వేయక లాభముకొరకు 

అపిప్యయ్కయు, వడిడ్ పుచుచ్కొనకయు నుండినవాడై, నా విధుల నాచరించుచు నా కటట్డల 

ననుసరించుచు నుండినయెడల అతడు తన తండిర్చేసిన దోషమునుబటిట్ చావడు, అతడు అవశయ్ముగా 

బర్దుకును. 

Page  of 1078 2507



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   !"త$

మతత్యి 25:35 => నేను ఆకలిగొంటిని, మీరు నాకు భోజనము పెటిట్తిరి; దపిప్గొంటిని, నాకు 

దాహమిచిచ్తిరి, పరదేశినై యుంటిని ననున్ చేరుచ్కొంటిరి; 

మతత్యి 25:45 => అందుకాయన మికిక్లి అలుప్లైన వీరిలో ఒకనికైనను మీరు ఈలాగు చేయలేదు 

గనుక నాకు చేయలేదని మీతో నిశచ్యముగా చెపుప్చునాన్నని వారితో అనును. 

లూకా 11:41 => కాగా మీకు కలిగినవి ధరమ్ము చేయుడి, అపుప్డు మీ కనిన్యు శుదిధ్గా ఉండును.  

లూకా 14:13 => అయితే నీవు విందు చేయునపుప్డు బీదలను అంగహీనులను కుంటివాండర్ను 

గుర్డిడ్వాండర్ను పిలువుము. 

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

నిమితత్ము మాసిదోనియవారును అకయవారును కొంత సొముమ్ చందా వేయ నిషట్పడిరి. 

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

ఉపచారము చేయుచుండుటచేత తన నామమునుబటిట్ చూపిన పేర్మను మరచుటకు, దేవుడు 

అనాయ్యసుథ్డు కాడు. 

యాకోబు 2:6 => అయితే మీరు దరిదుర్లను అవమానపరచుదురు. ధనవంతులు మీమీద 

కఠినముగా అధికారము చూపుదురు; మిముమ్ను నాయ్యసభలకు ఈడుచ్చునన్వారు వీరే గదా? 

వచనము 35 

బుదిధ్గల సేవకుడు రాజులకిషు ట్డు అవమానకరముగా నడచువానిమీద రాజు కోపించును 

యోబు 18:18 => జనులు వారిని వెలుగులోనుండి చీకటిలోనికి తోలుదురు భూలోకములోనుండి 

వారిని తరుముదురు. 

యోబు 27:20 => భయములు జలపర్వాహములవలె వారిని తరిమి పటుట్కొనును రాతిర్వేళ తుఫాను 

వారిని ఎతిత్కొనిపోవును. 

యోబు 27:21 => తూరుప్గాలి వారిని కొనిపోగా వారు సమసి పోవుదురు అది వారి 

సథ్లములోనుండి వారిని ఊడిచ్వేయును 
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యోబు 27:22 => ఏమియు కరుణ చూపకుండ దేవుడు వారిమీద బాణములు వేయును వారు 

ఆయన చేతిలోనుండి తపిప్ంచుకొన గోరి ఇటు అటు పారిపోవుదురు. 

కీరత్నలు 58:9 => మీ కుండలకు ముళల్కంపల సెగ తగలకమునుపే అది పచిచ్దైనను ఉడికినదైనను 

ఆయన దాని నెగరగొటుట్చునాన్డు,  

దానియేలు 5:26 => టెకేల  అనగా ఆయన నినున్ తార్సులో తూచగా నీవు తకుక్వగా కనబడితివి. 

దానియేలు 5:27 => ఫెరేన  అనగా నీ రాజయ్ము నీయొదద్నుండి విభాగింపబడి మాదీయులకును 

పారసీకులకును ఇయయ్బడును. 

దానియేలు 5:28 => బెల ష్సస్రు ఆజఞ్ ఇయయ్గా వారు దానియేలునకు ఊదారంగు వసత్రము తొడిగించి 

యతని 

దానియేలు 5:29 => మెడను బంగారపు హారము వేసి పర్భుతవ్ము చేయుటలో నతడు మూడవ 

యధికారియని చాటించిరి. 

దానియేలు 5:30 => ఆ రాతిర్యందే కలీద్యుల రాజగు బెల ష్సస్రు హతుడాయెను. 

యోహాను 8:21 => మరియొకపుప్డు ఆయన నేను వెళి ల్పోవుచునాన్ను; మీరు ననున్ వెదకుదురు గాని 

మీ పాపములోనే యుండి చనిపోవుదురు; నేను వెళుల్చోటికి మీరు రాలేరని వారితో చెపెప్ను. 

యోహాను 8:24 => కాగా మీ పాపములలోనే యుండి మీరు చనిపోవుదురని మీతో చెపిప్తిని. నేను 

ఆయననని మీరు విశవ్సించనియెడల మీరు మీ పాపములోనే యుండి చనిపోవుదురని వారితో 

చెపెప్ను. 

రోమీయులకు 9:22 => ఆలాగు దేవుడు తన ఉగర్తను అగపరచుటకును, తన పర్భావమును 

చూపుటకును, ఇచచ్యించినవాడై, నాశనమునకు సిదధ్పడి ఉగర్తాపాతర్మైన ఘటములను ఆయన 

బహు ధీరఘ్శాంతముతో సహించిననేమి? 

1 దెసస్లోనీకయులకు 5 :3 => లోకులు నెమమ్దిగా ఉనన్ది , భయమేమియులేదని 

చెపుప్కొనుచుండగా, గరిభ్ణి సతరీకి పర్సవవేదన వచుచ్నటుల్ వారికి ఆకసిమ్కముగా నాశనము తటసిథ్ంచును 

గనుక వారెంత మాతర్మును తపిప్ంచుకొనలేరు 

ఆదికాండము 49:18 => యెహోవా, నీ రక్షణ కొరకు కనిపెటిట్యునాన్ను. 
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యోబు 13:15 => ఇదిగో ఆయన ననున్ చంపినను, నేను ఆయన కొరకు కనిపెటుట్చునాన్ను. ఆయన 

సనిన్ధిని నా పర్వరత్న నాయ్యమని రుజువుపరతును. 

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

నిలుచుననియు నేనెరుగుదును. 

యోబు 19:26 => ఈలాగు నా చరమ్ము చీకిపోయిన తరువాత శరీరముతో నేను దేవుని చూచెదను. 

యోబు 19:27 => నామటుట్కు నేనే చూచెదను. మరి ఎవరును కాదు నేనే కనున్లార ఆయనను 

చూచెదను నాలో నా అంతరిందిర్యములు కృశించియునన్వి 

కీరత్నలు 23:4 => గాఢాంధకారపు లోయలో నేను సంచరించినను ఏ అపాయమునకు భయపడను 

నీవు నాకు తోడైయుందువు నీ దుడుడ్కఱఱ్యు నీదండమును ననున్ ఆదరించును.  

కీరత్నలు 37:37 => నిరోద్షులను కనిపెటుట్ము యథారథ్వంతులను చూడుము సమాధానపరచువారి 

సంతతి నిలుచును గాని ఒకడైనను నిలువకుండ అపరాధులు నశించుదురు  

లూకా 2:29 => నాథా, యిపుప్డు నీ మాటచొపుప్న సమాధానముతో నీ దాసుని పోనిచుచ్చునాన్వు;  

1 కొరిందీయులకు 15:55 => ఓ మరణమా, నీ విజయమెకక్డ? ఓ మరణమా, నీ ములెల్కక్డ? 

1 కొరిందీయులకు 15:56 => మరణపు ములుల్ పాపము; పాపమునకునన్ బలము ధరమ్శాసత్రమే. 

1 కొరిందీయులకు 15:57 => అయినను మన పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ మూలముగా మనకు జయము 

అనుగర్హించుచునన్ దేవునికి సోత్తర్ము కలుగును గాక. 

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

వయ్రథ్ము కాదని యెరిగి, సిథ్రులును, కదలనివారును, పర్భువు కారాయ్భివృదిధ్యందు ఎపప్టికిని 

ఆసకుత్లునై యుండుడి. 

2 కొరిందీయులకు 1:9 => మరియు మృతులను లేపు దేవునియందేగాని, మాయందే మేము 

నమిమ్కయుంచకుండునటుల్ మరణమగుదుమను నిశచ్యము మామటుట్కు మాకు కలిగియుండెను. 

2 కొరిందీయులకు 5:8 => ఇటుల్ ధైరయ్ము గలిగి యీ దేహమును విడిచిపెటిట్ పర్భువునొదద్ 

నివసించుటకు ఇషట్పడుచునాన్ము. 

ఫిలిపీప్యులకు 1:21 => నామటుట్కైతే బర్దుకుట కీర్సేత్, చావైతే లాభము. 
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ఫిలిపీప్యులకు 1:23 => ఈ రెంటి మధయ్ను ఇరుకున బడియునాన్ను. నేను వెడలిపోయి కీర్సుత్తో 

కూడ నుండవలెనని నాకు ఆశయునన్ది, అది నాకు మరి మేలు. 

2 తిమోతి 4:18 => పర్భువు పర్తి దుషాక్రయ్మునుండి ననున్ తపిప్ంచి తన పరలోకరాజయ్మునకు 

చేరునటుల్ ననున్ రకిష్ంచును. యుగయుగములు ఆయనకు మహిమ కలుగును గాక, ఆమేన . 

పర్కటన 14:13 => అంతట ఇపప్టినుండి పర్భువునందు మృతినొందు మృతులు ధనుయ్లని 

వార్యుమని పరలోకమునుండి యొక సవ్రము చెపప్గా వింటిని. నిజమే; వారు తమ పర్యాసములు 

మాని విశార్ంతి పొందుదురు; వారి కిర్యలు వారివెంట పోవునని ఆతమ్ చెపుప్చునాన్డు 

ఆదికాండము 4:14 => నేడు ఈ పర్దేశమునుండి ననున్ వెళల్గొటిట్తివి; నీ సనిన్ధికి రాకుండ 

వెలివేయబడి దిగులుపడుచు భూమిమీద దేశదిమమ్రినైయుందును. కావున ననున్ కనుగొనువాడెవడో 

వాడు ననున్ చంపునని యెహోవాతో అనెను. 

ఆదికాండము 38:10 => అతడు చేసినది యెహోవా దృషిట్కి చెడ డ్ది గనుక ఆయన అతనికూడ 

చంపెను. 

సంఖాయ్కాండము 19:13 => నరశవమును ముటిట్నవాడు అటుల్ పాపశుదిధ్ చేసికొననియెడల వాడు 

యెహోవా మందిరమును అపవితర్పరచువాడగును. ఆ మనుషుయ్డు ఇశార్యేలీయులలోనుండి 

కొటిట్వేయబడును. పాపపరిహార జలము వానిమీద పోర్కిష్ంపబడలేదు గనుక వాడు అపవితుర్డు, వాని 

అపవితర్త యింక వానికుండును. 

సంఖాయ్కాండము 23:10 => యాకోబు రేణువులను ఎవరు లెకిక్ంచెదరు? ఇశార్యేలు 

నాలగ్వపాలును ఎవరు లెకక్పెటట్గలరు? నీతిమంతుల మరణమువంటి మరణము నాకు లభించును 

గాక. నా అంతయ్దశ వారి అంతమువంటిదగును గాక అనెను. 

2 రాజులు 1:4 => కాగా యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా నీవెకిక్న మంచము మీదనుండి 

దిగిరాకుండ నీవు నిశచ్యముగా మరణమవుదువు అని ఏలీయా వారితో చెపిప్ వెళి ల్పోయెను. 

యోబు 7:6 => నా దినములు నేతగాని నాడెకంటెను వడిగా గతించుచునన్వి నిరీక్షణ లేక అవి 

క్షయమై పోవుచునన్వి. 
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యోబు 11:18 => నమమ్కమునకు ఆసప్దము కలుగును గనుక నీవు ధైరయ్ముగా ఉందువు. నీ 

యింటిని నీవు పరిశోధించి సురకిష్తముగా పండుకొందువు. 

యోబు 14:10 => అయితే నరులు మరణమై కదలలేక పడియుందురు. నరులు పార్ణము విడిచిన 

తరువాత వారేమై పోవుదురు? 

యోబు 14:22 => తమమటుట్కు తామే శరీరమునందు నొపిప్ నొందుదురు తమమటుట్కు తామే 

పార్ణమునందు దుఃఖపడుదురు. 

యోబు 18:14 => వారి ఆశర్యమైన వారి గుడారములోనుండి పెరికివేయబడుదురు వారు 

భీకరుడగు రాజునొదద్కు కొనిపోబడుదురు. 

యోబు 20:11 => వారి యెముకలలో యౌవనబలము నిండియుండును గాని అదియు వారితో కూడ 

మంటిలో పండుకొనును. 

యోబు 24:19 => అనావృషిట్చేతను ఉషణ్ముచేతను మంచునీళుల్ ఎగసిపోవునటుల్ పాతాళము 

పాపము చేసినవారిని పటుట్కొనును. 

యోబు 36:20 => జనులను తమ సథ్లములలోనుండి కొటిట్వేయు రాతిర్ రావలెనని కోరుకొనకుము. 

కీరత్నలు 9:17 => దుషు ట్లును దేవుని మరచు జనులందరును పాతాళమునకు దిగిపోవుదురు. 

కీరత్నలు 16:9 => అందువలన నా హృదయము సంతోషించుచునన్ది నా ఆతమ్ హరిష్ంచుచునన్ది నా 

శరీరముకూడ సురకిష్తముగా నివసించుచునన్ది 

కీరత్నలు 37:38 => భకిత్హీనుల సంతతి నిరూమ్లమగును. యెహోవాయే నీతిమంతులకు 

రక్షణాధారము 

కీరత్నలు 94:23 => ఆయన వారిదోషము వారిమీదికి రపిప్ంచును వారి చెడుతనమునుబటిట్ వారిని 

సంహరించును. మన దేవుడైన యెహోవా వారిని సంహరించును. 

సామెతలు 5:23 => శిక్ష లేకయే అటిట్వాడు నాశనమగును అతిమూరు ఖ్డై వాడు తోర్వ తపిప్పోవును. 

సామెతలు 10:3 => యెహోవా నీతిమంతుని ఆకలిగొననియయ్డు భకిత్హీనుని ఆశను 

భంగముచేయును. 
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సామెతలు 10:28 => నీతిమంతుల ఆశ సంతోషము పుటిట్ంచును. భకిత్హీనుల ఆశ 

భంగమైపోవును. 

సామెతలు 11:7 => భకిత్హీనుడు చనిపోగా వాని ఆశ నిరూమ్లమగును బలాఢుయ్లైనవారి ఆశ 

భంగమైపోవును. 

సామెతలు 21:12 => నీతిమంతుడైన వాడు భకిత్హీనుని యిలుల్ ఏమైనది కనిపెటుట్ను భకిత్హీనులను 

ఆయన నాశనములో కూలుచ్ను. 

పర్సంగి 8:8 => గాలి విసరకుండ చేయుటకు గాలిమీద ఎవరికిని అధికారములేదు; మరణదినము 

ఎవరికిని వశముకాదు. ఈ యుదధ్మందు విడుదల దొరకదు; దౌషట్య్ము దాని ననుసరించువారిని 

తపిప్ంపదు. 

పర్సంగి 9:3 => అందరికిని ఒకక్టే గతి సంభవించును, సూరుయ్నికిర్ంద జరుగువాటనిన్టిలో ఇది 

బహు దుఃఖకరము, మరియు నరుల హృదయము చెడుతనముతో నిండియునన్ది, వారు 

బర్దుకుకాలమంతయు వారి హృదయమందు వెఱి ఱ్తనముండును, తరువాత వారు మృతులయొదద్కు 

పోవుదురు ఇదియును దుఃఖకరము. 

యెషయా 8:22 => భూమి తటుట్ తేరిచూడగా బాధలును అంధకారమును దుసస్హమైన వేదనయు 

కలుగును; వారు గాఢాంధకారములోనికి తోలివేయబడెదరు. 

యెషయా 38:18 => పాతాళమున నీకు సుత్తి కలుగదు మృతి నీకు కృతజఞ్తాసుత్తి చెలిల్ంపదు 

సమాధిలోనికి దిగువారు నీ సతయ్మును ఆశర్యించరు. 

యెహెజేక్లు 3:18 => అవశయ్ముగా నీవు మరణమవుదువని నేను దురామ్రుగ్నిగూరిచ్ ఆజఞ్ ఇయయ్గా 

నీవు అతనిని హెచచ్రిక చేయకయు, అతడు జీవించునటుల్ తన దురామ్రగ్తను విడిచిపెటట్వలెనని వానిని 

హెచచ్రిక చేయకయు నుండినయెడల ఆ దురామ్రుగ్డు తాను చేసిన దోషమునుబటిట్ మరణమవును గాని 

అతని రకత్మునకు నినున్ ఉతత్రవాదిగా ఎంచుదును. 

యెహెజేక్లు 18:24 => అయితే నీతిపరుడు తన నీతిని విడిచి పాపము చేసి, దుషు ట్లు చేయు 

హేయకిర్యలనిన్టి పర్కారము జరిగించినయెడల అతడు బర్దుకునా? అతడు చేసిన నీతి కారయ్ములు 
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ఏమాతర్మును జాఞ్పకములోనికి రావు, అతడు విశావ్సఘాతకుడై చేసిన పాపమునుబటిట్ 

మరణమునొందును. 

యెహెజేక్లు 32:21 => వారు దిగిపోయిరే, సునన్తినొందని వీరు ఖడగ్ముచేత హతమై అకక్డ 

పడియుండిరే, అని యందురు; పాతాళములోనునన్ పరాకర్మశాలురలో బలాఢుయ్లు దానిగూరిచ్యు 

దాని సహాయులనుగూరిచ్యు అందురు. 

యెహెజేక్లు 32:27 => అయితే వీరు సునన్తిలేని వారిలో పడిపోయిన శూరులదగగ్ర పండుకొనరు; 

వారు తమ యుధాద్యుధములను చేతపటుట్కొని పాతాళములోనికి దిగిపోయి, తమ ఖడగ్ములను 

తలలకిర్ంద ఉంచుకొని పండుకొందురు; వీరు సజీవుల లోకములో భయంకరులైరి గనుక వారి 

దోషము వారి యెముకలకు తగిలెను. 

యెహెజేక్లు 33:6 => అయితే కావలివాడు ఖడగ్ము వచుచ్ట చూచియు, బాకా ఊదనందుచేత 

జనులు అజాగర్తత్గా ఉండుటయు, ఖడగ్ము వచిచ్ వారిలో ఒకని పార్ణము తీయుటయు 

తటసిథ్ంచినయెడల వాడు తన దోషమునుబటిట్ పటట్బడినను, నేను కావలివానియొదద్ వాని 

పార్ణమునుగూరిచ్ విచారణ చేయుదును.  

హోషేయ 5:5 => ఇశార్యేలు యొకక్ అతిశయాసప్దము అతని మీద సాక్షయ్మిచుచ్ను. ఇశార్యేలు 

వారును ఎఫార్యిము వారును తమ దోషములో చికుక్పడి తొటిర్లుల్చునాన్రు; వారితోకూడ యూదా 

వారును తొటిర్లుల్చునాన్రు. 

లూకా 16:22 => ఆ దరిదుర్డు చనిపోయి దేవదూతలచేత అబార్హాము రొముమ్న (ఆనుకొనుటకు) 

కొనిపోబడెను. ధనవంతుడు కూడ చనిపోయి పాతిపెటట్బడెను. 

రోమీయులకు 5:2 => మరియు ఆయనదావ్రా మనము విశావ్సమువలన ఈ కృపయందు 

పర్వేశముగల వారమై, అందులో నిలిచియుండి, దేవుని మహిమనుగూరిచ్న నిరీక్షణనుబటిట్ 

అతిశయపడుచునాన్ము. 

రోమీయులకు 8:24 => ఏలయనగా మనము నిరీక్షణ కలిగినవారమై రకిష్ంపబడితివిు. 

నిరీకిష్ంపబడునది కనబడునపుప్డు, నిరీక్షణతో పనియుండదు; తాను చూచుచునన్ దానికొరకు ఎవడు 

నిరీకిష్ంచును? 
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రోమీయులకు 12:12 => నిరీక్షణ గలవారై సంతోషించుచు, శర్మయందు ఓరుప్ గలవారై, 

పార్రథ్నయందు పటుట్దల కలిగియుండుడి. 

1 కొరిందీయులకు 15:56 => మరణపు ములుల్ పాపము; పాపమునకునన్ బలము ధరమ్శాసత్రమే. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 4:13 => సహోదరులారా, నిరీక్షణ లేని యితరులవలె మీరు దుఃఖపడకుండు 

నిమితత్ము, నిదిర్ంచుచునన్ వారినిగూరిచ్ మీకు తెలియకుండుట మాకిషట్ములేదు. 

2 పేతురు 2:12 => వారైతే పటట్బడి చంపబడుటకే సవ్భావసిదధ్ముగా పుటిట్న వివేకశూనయ్ములగు 

మృగములవలె ఉండి, తమకు తెలియని విషయములనుగూరిచ్ దూషించుచు, తమ దుష పర్వరత్నకు 

పర్తిఫలముగా హాని అనుభవించుచు, తాము చేయు నాశనముతోనే తామే నాశనము పొందుదురు, 

పర్కటన 22:11 => అనాయ్యము చేయువాడు ఇంకను అనాయ్యమే చేయనిముమ్, అపవితుర్డైన వాడు 

ఇంకను అపవితుర్డుగానే యుండనిముమ్, నీతిమంతుడు ఇంకను నీతిమంతుడుగానే యుండనిముమ్. 

పరిశుదుధ్డు ఇంకను పరిశుదుద్డుగానే యుండనిముమ్ 
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వచనము 1 

మృదువైన మాట కోర్ధమును చలాల్రుచ్ను. నొపిప్ంచు మాట కోపమును రేపును. 

సామెతలు 12:16 => మూఢుడు కోపపడునది నిమిషములోనే బయలుపడును వివేకి నిందను 

వెలల్డిపరచక యూరకుండును. 

సామెతలు 12:23 => వివేకియైనవాడు తన విదయ్ను దాచిపెటుట్ను అవివేక హృదయులు తమ 

మూఢతవ్ము వెలల్డి చేయుదురు. 

సామెతలు 13:16 => వివేకులందరు తెలివిగలిగి పని జరుపుకొందురు బుదిధ్హీనుడు మూరఖ్తను 

వెలల్డిపరచును. 

సామెతలు 15:2 => జాఞ్నుల నాలుక మనోహరమైన జాఞ్నాంశములు పలుకును బుదిధ్హీనుల నోరు 

మూఢవాకయ్ములు కుమమ్రించును. 

సామెతలు 15:28 => నీతిమంతుని మనసుస్ యుకత్మైన పర్తుయ్తత్రమిచుచ్టకు పర్యతిన్ంచును 

భకిత్హీనుల నోరు చెడ డ్మాటలు కుమమ్రించును 

సామెతలు 29:11 => బుదిధ్హీనుడు తన కోపమంత కనుపరచును జాఞ్నము గలవాడు కోపము 

అణచుకొని దానిని చూపకుండును. 

పర్సంగి 10:3 => బుదిధ్హీనుడు తన పర్వరత్నను గూరిచ్ అధైరయ్పడి తాను బుదిధ్హీనుడని అందరికి 

తెలియజేయును. 

వచనము 2 

జాఞ్నుల నాలుక మనోహరమైన జాఞ్నాంశములు పలుకును బుదిధ్హీనుల నోరు మూఢవాకయ్ములు 

కుమమ్రించును. 

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

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

జనము జాఞ్నవివేచనలు గల జనమని చెపుప్కొందురు. 
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దివ్తీయోపదేశకాండము 4:7 => ఏలయనగా మనము ఆయనకు మొఱపెటుట్నపుప్డెలల్ మన దేవుడైన 

యెహోవా మనకు సమీపముగానునన్టుట్ మరి ఏ గొపప్ జనమునకు ఏ దేవుడు సమీపముగా నునాన్డు? 

దివ్తీయోపదేశకాండము 4:8 => మరియు నేడు నేను మీకు అపప్గించుచునన్ యీ 

ధరమ్శాసత్రమంతటిలో నునన్ కటట్డలును నీతివిధులును గల గొపప్ జనమేది? 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:1 => నీవు నీ దేవుడైన యెహోవా మాట శర్దధ్గా విని నేడు నేను నీకు 

ఆజాఞ్పించుచునన్ ఆయన ఆజఞ్లననిన్టిని అనుసరించి నడుచుకొనినయెడల నీ దేవుడైన యెహోవా 

భూమిమీదనునన్ సమసత్ జనములకంటె నినున్ హెచిచ్ంచును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:2 => నీవు నీ దేవుడైన యెహోవా మాట వినినయెడల ఈ దీవెనలనిన్యు 

నీమీదికి వచిచ్ నీకు పార్పిత్ంచును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:3 => నీవు పటట్ణములో దీవింపబడుదువు ; పొలములో 

దీవింపబడుదువు; 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:4 => నీ గరభ్ఫలము నీ భూఫలము నీ పశువుల మందలు నీ 

దుకిక్టెదుద్లు నీ గొఱఱ్మేకల మందలు దీవింపబడును; 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:5 => నీ గంపయు పిండి పిసుకు నీ తొటిట్యు దీవింపబడును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:6 => నీవు లోపలికి వచుచ్నపుప్డు దీవింపబడుదువు; వెలుపలికి 

వెళుల్నపుప్డు దీవింపబడుదువు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:7 => నీమీదపడు నీ శతుర్వులను యెహోవా నీ యెదుట హతమగునటుల్ 

చేయును; వారొక తోర్వను నీమీదికి బయలుదేరివచిచ్ యేడు తోర్వల నీ యెదుటనుండి పారిపోవుదురు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:8 => నీ కొటల్లోను నీవు చేయు పర్యతన్ములనిన్టిలోను నీకు దీవెన 

కలుగునటుల్ యెహోవా ఆజాఞ్పించును. నీ దేవుడైన యెహోవా నీకిచుచ్చునన్ దేశములో ఆయన నినున్ 

ఆశీరవ్దించును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:9 => నీవు నీ దేవుడైన యెహోవా ఆజఞ్లననుసరించి ఆయన 

మారగ్ములలో నడుచుకొనినయెడల యెహోవా నీకు పర్మాణము చేసియునన్టుల్ ఆయన తనకు పర్తిషిట్త 

జనముగా నినున్ సాథ్పించును. 
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దివ్తీయోపదేశకాండము 28 :10 => భూపర్జలందరు యెహోవా నామమున నీవు 

పిలువబడుచుండుట చూచి నీకు భయపడుదురు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:11 => మరియు యెహోవా నీకిచెచ్దనని నీ పితరులతో 

పర్మాణముచేసిన దేశమున యెహోవా నీ గరభ్ఫల విషయములోను నీ పశువుల విషయములోను నీ 

నేలపంట విషయములోను నీకు సమృదిధ్గా మేలు కలుగజేయును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:12 => యెహోవా నీ దేశముమీద వరష్ము దాని కాలమందు 

కురిపించుటకును నీవు చేయు కారయ్మంతటిని ఆశీరవ్దించుటకును, ఆకాశమను తన మంచి ధననిధిని 

తెరచును. నీవు అనేక జనములకు అపిప్చెచ్దవు కాని అపుప్చేయవు 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:13 => నేడు నేను మీకాజాఞ్పించు మాటలనిన్టిలో దేని విషయములోను 

కుడికిగాని యెడమకుగాని తొలగి 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:14 => అనుయ్ల దేవతలను అనుసరింపకయు వాటిని పూజింపకయు 

నునన్యెడల, నీవు అనుసరించి నడుచుకొనవలెనని నేడు నేను నీకాజాఞ్పించుచునన్ నీ దేవుడైన 

యెహోవా ఆజఞ్లను విని వాటిని అనుసరించి గైకొనినయెడల, యెహోవా నినున్ తలగా 

నియమించునుగాని తోకగా నియమింపడు. నీవు పైవాడవుగా ఉందువుగాని కిర్ందివాడవుగా ఉండవు. 

నాయ్యాధిపతులు 2:6 => యెహోషువ జనులను వెళల్నంపినపుప్డు ఇశార్యేలీయులు దేశమును 

సావ్ధీనపరచుకొనుటకు తమ సావ్సథ్య్ములకు పోయిరి. 

నాయ్యాధిపతులు 2:7 => యెహోషువ దినములనిన్టను యెహోషువ తరువాత ఇంక బర్దికినవారై 

యెహోవా ఇశార్యేలీయులకొరకు చేసిన కారయ్ములనిన్టిని చూచిన పెదద్ల దినములనిన్టను పర్జలు 

యెహోవాను సేవించుచువచిచ్రి. 

నాయ్యాధిపతులు 2:8 => నూను కుమారుడును యెహోవాకు దాసుడునైన యెహోషువ నూట పది 

సంవతస్రముల వయసుస్ గలవాడై మృతినొందినపుప్డు అతని సాయ్సథ్య్పు సరిహదుద్లోనునన్ 

తిమన్తెస్రహులో జనులతని పాతిపెటిట్రి. 

నాయ్యాధిపతులు 2:9 => అది ఎఫార్యిమీయుల మనయ్మందలి గాయషు కొండకు ఉతత్రదికుక్న 

నునన్ది. 
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నాయ్యాధిపతులు 2:10 => ఆ తరమువారందరు తమ పితరులయొదద్కు చేరబ్బడిరి. వారి తరువాత 

యెహోవానైనను ఆయన ఇశార్యేలీయుల కొరకు చేసిన కారయ్ములనైనను ఎరుగని తరమొకటి పుటట్గా 

నాయ్యాధిపతులు 2 :11 => ఇశార్యేలీయులు యెహోవా కనున్లయెదుట కీడుచేసి , 

ఐగుపుత్దేశములోనుండి వారిని రపిప్ంచిన తమ పితరుల దేవుడైన యెహోవాను విసరిజ్ంచి బయలు 

దేవతలను పూజించి 

నాయ్యాధిపతులు 2:12 => తమ చుటుట్నుండు జనుల దేవతలలో ఇతరదేవతలను అనుసరించి 

వాటికి నమసక్రించి యెహోవాకు కోపము పుటిట్ంచిరి. 

నాయ్యాధిపతులు 2:13 => వారు యెహోవాను విసరిజ్ంచి బయలును అషాత్రోతును పూజించిరి. 

నాయ్యాధిపతులు 2:14 => కాబటిట్ యెహోవా కోపాగిన్ ఇశార్యేలీయులమీద మండెను; ఆయన 

దోచుకొనువారి చేతికి వారిని అపప్గించెను. వారు ఇశార్యేలీయులను దోచుకొనిరి; ఆయన వారి 

చుటుట్నునన్వారి శతుర్వులచేతికి వారిని అపప్గించెను గనుక వారు తమ శతుర్వుల యెదుట 

నిలువలేకపోయిరి. 

యిరిమ్యా 2:2 => నీవు వెళి ల్ యెరూషలేము నివాసుల చెవులలో ఈ సమాచారము పర్కటింపుము. 

యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా నీవు అరణయ్ములోను, వితత్నములు వేయదగని దేశములోను, ననున్ 

వెంబడించుచు నీ యౌవనకాలములో నీవు చూపిన అనురాగమును నీ వైవాహిక పేర్మను నేను 

జాఞ్పకము చేసికొనుచునాన్ను. 

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

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

యెహోవా వాకుక్. 

యిరిమ్యా 2:4 => యాకోబు ఇంటివారలారా, ఇశార్యేలు ఇంటివారలారా, మీరందరు యెహోవా 

వాకుక్ వినుడి. 

యిరిమ్యా 2:5 => యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు నాయందు ఏ దురీన్తి చూచి మీ పితరులు 

వయ్రథ్మైనదాని ననుసరించి, తాము వయ్రుథ్లగునటుల్ నాయొదద్నుండి దూరముగా తొలగిపోయిరి? 
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యిరిమ్యా 2:6 => ఐగుపుత్దేశములోనుండి మముమ్ను రపిప్ంచిన యెహోవా యెకక్డనునాన్డని 

అరణయ్ములో అనగా, ఎడారులు, గోతులుగల దేశములో అనావృషిట్యు గాఢాంధకారమును కలిగి, 

యెవరును సంచారమైనను నివాసమైనను చేయని దేశములో మముమ్ను నడిపించిన యెహోవా యెకక్డ 

ఉనాన్డని జనులు అడుగుటలేదు. 

యిరిమ్యా 2:7 => దాని ఫలములను శేర్షఠ్పదారథ్ములను తినునటుల్ నేను ఫలవంతమైన 

దేశములోనికి మిముమ్ను రపిప్ంపగా మీరు పర్వేశించి, నా దేశమును అపవితర్పరచి నా సాయ్సథ్య్మును 

హేయమైనదిగా చేసితిరి. 

యిరిమ్యా 2:8 => యెహోవా యెకక్డ ఉనాన్డని యాజకులడుగరు, ధరమ్శాసోత్ర్పదేశకులు 

ననెన్రుగరు, ఏలికలును నామీద తిరుగుబాటు చేయుదురు. పర్వకత్లు బయలుపేరట పర్వచనములు 

చెపుప్దురు నిష పర్యోజనమైనవాటిని అనుసరింతురు 

యిరిమ్యా 2:9 => కావున నేనికమీదట మీతోను మీ పిలల్ల పిలల్లతోను వాయ్జెయ్మాడెదను; ఇది 

యెహోవా వాకుక్. 

యిరిమ్యా 2:10 => కీతీత్యుల దీవ్పములకు పోయి చూడుడి, కేదారునకు దూతలను పంపి బాగుగా 

విచారించి తెలిసికొనుడి. మీలో జరిగిన పర్కారము ఎకక్డనైనను జరిగినదా? 

యిరిమ్యా 2:11 => దైవతవ్ము లేని తమ దేవతలను ఏ జనమైనను ఎపుప్డైనను మారుచ్కొనెనా? 

అయినను నా పర్జలు పర్యోజనము లేనిదానికై తమ మహిమను మారుచ్కొనిరి. 

యిరిమ్యా 2:12 => ఆకాశమా, దీనిబటిట్ విసమ్యపడుము, కంపించుము, బొతిత్గా పాడైపొముమ్; ఇదే 

యెహోవా వాకుక్. 

యిరిమ్యా 2:13 => నా జనులు రెండు నేరములు చేసియునాన్రు, జీవజలముల ఊటనైన ననున్ 

విడిచియునాన్రు, తమకొరకు తొటల్ను, అనగా బదద్లై నీళుల్ నిలువని తొటల్ను తొలిపించుకొనియునాన్రు. 

యిరిమ్యా 2:14 => ఇశార్యేలు కొనబడిన దాసుడా? యింటపుటిట్న దాసుడా? కాడు గదా; అతడేల 

దోపుడుసొమామ్యెను? 

యిరిమ్యా 2:15 => కొదమ సింహములు వానిపైని బొబబ్లు పెటెట్ను గరిజ్ంచెను, అవి అతని దేశము 

పాడుచేసెను, అతని పటట్ణములు నివాసులులేక పాడాయెను. 
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యిరిమ్యా 2:16 => నోపు, తహపనేసు అను పటట్ణములవారు నీ నెతిత్ని బదద్లు చేసిరి. 

యిరిమ్యా 2:17 => నీ దేవుడైన యెహోవా నినున్ మారగ్ములో నడిపించుచుండగా నీవు ఆయనను 

విసరిజ్ంచుటవలన నీకు నీవే యీ బాధ కలుగజేసికొంటివి గదా. 

యిరిమ్యా 2:18 => నీవు షీహోరు నీళుల్ తార్గుటకు ఐగుపుత్ మారగ్ములో నీకేమి పనియునన్ది? 

యూఫర్టీసునది నీళుల్ తార్గుటకు అషూష్రు మారగ్ములో నీకేమి పనియునన్ది. 

యిరిమ్యా 2:19 => నీ దేవుడైన యెహోవాను విసరిజ్ంచుటయు, నీకు నాయెడల భయభకుత్లు 

లేకుండుటయు, బాధకును శర్మకును కారణమగునని నీవు తెలిసికొని గర్హించునటుల్ నీ చెడుతనము 

నినున్ శికిష్ంచును, నీవు చేసిన దోర్హము నినున్ గదిద్ంచునని పర్భువును సైనయ్ములకధిపతియునగు 

యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డు.  

యిరిమ్యా 2:20 => పూరవ్ కాలమునుండి నేను నీ కాడిని విరుగగొటిట్ నీ బంధకములను 

తెంపివేసితిని నేను సేవచేయనని చెపుప్చునాన్వు; ఎతత్యిన పర్తి కొండమీదను పచచ్ని పర్తి 

చెటుట్కిర్ందను వేశయ్వలె కీర్డించుచునాన్వు. 

యిరిమ్యా 2:21 => శేర్షఠ్మైన దార్కాష్వలిల్వంటి దానిగా నేను నినున్ నాటితిని; కేవలము నికక్మైన 

వితత్నమువలని చెటుట్వంటి దానిగా నినున్ నాటితిని; నాకు జాతిహీనపు దార్కాష్వలిల్వలె నీ వెటుల్ 

భర్షట్సంతానమైతివి? 

యిరిమ్యా 2:22 => నీవు కాష్రముతో కడుగుకొనినను విసాత్రమైన సబుబ్ రాచుకొనినను నీ దోషము 

మరకవలె నాకు కనబడుచునన్ది; ఇది పర్భువగు యెహోవా వాకుక్. 

యిరిమ్యా 2:23 => నేను అపవితర్త నొందినదానను కాను, బయలు దేవతల ననుసరించి 

పోవుదానను కాను అని నీవు ఎటల్నుకొందువు? లోయలో నీ మారగ్మును చూడుము, నీవు చేసినదాని 

తెలిసికొనుము, నీవు తోర్వలలో ఇటు అటు తిరుగులాడు వడిగల ఒంటెవు,  

యిరిమ్యా 2:24 => అరణయ్మునకు అలవాటు పడిన అడవి గాడిదవు, అది దాని కామాతురతవలన 

గాలి పీలుచ్ను, కలిసికొనునపుప్డు దాని తిర్పప్గలవాడెవడు? దాని వెదకు గాడిదలలో ఏదియు 

అలసియుండదు, దాని మాసములో అది కనబడును. 
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యిరిమ్యా 2:25 => జాగర్తత్పడి నీ పాదములకు చెపుప్లు తొడుగుకొనుము, నీ గొంతుక 

దపిప్గొనకుండునటుల్ జాగర్తత్పడుము అని నేను చెపిప్నను నీవు ఆ మాట వయ్రథ్ము, వినను, అనుయ్లను 

మోహించితిని, వారి వెంబడి పోదునని చెపుప్చునాన్వు.  

హోషేయ 13:1 => ఎఫార్యిము మాటలాడినపుప్డు భయము కలిగెను; అతడు ఇశార్యేలువారిలో 

తనున్ గొపప్ చేసికొనెను; తరువాత బయలుదేవతనుబటిట్ అపరాధియై అతడు నాశనమొందెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:15 => నేను నేడు నీకాజాఞ్పించు ఆయన సమసత్మైన ఆజఞ్లను 

కటట్డలను నీవు అనుసరించి నడుచుకొనవలెనని నీ దేవుడైన యెహోవా సెలవిచిచ్నమాట విననియెడల 

ఈ శాపములనిన్యు నీకు సంభవించును. 

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

శపింపబడుదువు; 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:17 => నీ గంపయు పిండి పిసుకు నీ తొటిట్యు శపింపబడును; 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:18 => నీ గరభ్ఫలము నీ భూమిపంట నీ ఆవులు నీ గొఱఱ్మేకల 

మందలు శపింపబడును; 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:19 => నీవు లోపలికి వచుచ్నపుప్డు శపింపబడుదువు; వెలుపలికి 

వెళుల్నపుప్డును శపింపబడుదువు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:20 => నీవు ననున్ విడిచి చేసిన నీ దుషాక్రయ్ములచేత నీవు హతము 

చేయబడి వేగముగా నశించువరకు, నీవు చేయబూనుకొను కారయ్ములనిన్టి విషయములోను యెహోవా 

శాపమును కలవరమును గదిద్ంపును నీ మీదికి తెపిప్ంచును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:21 => నీవు సావ్ధీనపరచుకొనబోవు దేశములో నుండకుండ నినున్ 

కీష్ణింపజేయువరకు యెహోవా తెగులు నినున్ వెంటాడును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:22 => యెహోవా క్షయరోగముచేతను జవ్రముచేతను మంటచేతను 

మహాతాపముచేతను ఖడగ్ముచేతను కంకి కాటుకచేతను బూజుచేతను నినున్ కొటుట్ను; నీవు 

నశించువరకు అవి నినున్ తరుమును. 
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దివ్తీయోపదేశకాండము 28:23 => నీ తలపైని ఆకాశము ఇతత్డివలె ఉండును, నీ కిర్ందనునన్ నేల 

యినుమువలె ఉండును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:24 => యెహోవా నీ దేశపు వరష్మును ధూళిగాను బుగిగ్గాను చేయును; 

నీవు నశించువరకు అది ఆకాశమునుండి నీమీదికి వచుచ్ను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:25 => యెహోవా నీ శతుర్వులయెదుట నినున్ ఓడించును. 

ఒకక్మారగ్మున వారియెదుటికి బయలుదేరి నీవు యేడు మారగ్ముల వారి యెదుటనుండి పారిపోయి, 

భూరాజయ్ములనిన్టిలోనికి యిటు అటు చెదరగొటట్బడుదువు.  

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:26 => నీ కళేబరము సకలమైన ఆకాశపకుష్లకును భూజంతువులకును 

ఆహారమగును; వాటిని బెదరించువాడెవడును ఉండడు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:27 => యెహోవా ఐగుపుత్ పుంటిచేతను మూలవాయ్ధిచేతను కుషు ట్చేతను 

గజిజ్చేతను నినున్ బాధించును; నీవు వాటిని పోగొటుట్కొనజాలకుందువు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:28 => వెఱి ఱ్తనముచేతను గుర్డిడ్తనముచేతను హృదయ 

విసమ్యముచేతను యెహోవా నినున్ బాధించును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:29 => అపుప్డు గుర్డిడ్వాడు చీకటిలో తడువులాడు రీతిగా నీవు 

మధాయ్హన్మందు తడువులాడుదువు; నీ మారగ్ములను వరిధ్లల్చేసికొనలేవు; నీవు హింసింపబడి 

నితయ్మును దోచుకొనబడెదవు; నినున్ తపిప్ంచువాడెవడును లేకపోవును, 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:30 => సతరీని పర్ధానము చేసికొందువు గాని వేరొకడు ఆమెను కూడును. 

ఇలుల్కటుట్దువు గాని దానిలో నివసింపవు. దార్క్షతోట నాటుదువు గాని దాని పండుల్ తినవు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:31 => నీ యెదుద్ నీ కనున్లయెదుట వధింపబడునుగాని దాని 

మాంసము నీవు తినవు. నీ గాడిద నీ యెదుటనుండి బలాతాక్రముచేత కొనిపోబడి నీయొదద్కు మరల 

తేబడదు. నీ గొఱఱ్మేకలు నీ శతుర్వులకు ఇయయ్బడును, నినున్ రకిష్ంచువాడెవడును ఉండడు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:32 => నీ కుమారులును నీ కుమారెత్లును అనయ్జనమునకు 

ఇయయ్బడుదురు. వారి నిమితత్ము నీ కనున్లు దినమెలల్ చూచి చూచి కీష్ణించిపోవునుగాని నీచేత 

నేమియు కాకపోవును. 
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దివ్తీయోపదేశకాండము 28:33 => నీవెరుగని జనము నీ పొలము పంటను నీ కషాట్రిజ్తమంతయు 

తినివేయును. నీవు హింసను బాధను మాతర్మే నితయ్ము పొందుదువు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:34 => నీ కనున్లయెదుట జరుగుదానిని చూచుటవలన నీకు 

వెఱి ఱ్యెతుత్ను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:35 => యెహోవా నీ అరకాలు మొదలుకొని నీ నడినెతిత్వరకు 

మోకాళల్మీదను తొడలమీదను కుదరని చెడుపుండుల్ పుటిట్ంచి నినున్ బాధించును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:36 => యెహోవా నినున్ను నీవు నీమీద నియమించుకొను నీ రాజును, 

నీవేగాని నీ పితరులేగాని యెరుగని జనమునకపప్గించును. అకక్డ నీవు కొయయ్దేవతలను 

రాతిదేవతలను పూజించెదవు 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:37 => యెహోవా నినున్ చెదరగొటుట్ చోటి పర్జలలో విసమ్యమునకు 

సామెతకు, నిందకు నీవు హేతువైయుందువు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:38 => విసాత్రమైన వితత్నములు పొలములోనికి తీసికొనిపోయి 

కొంచెమే యింటికి తెచుచ్కొందువు; ఏలయనగా మిడతలుదాని తినివేయును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:39 => దార్క్షతోటలను నీవు నాటి బాగుచేయుదువు గాని ఆ 

దార్క్షలరసమును తార్గవు, దార్క్షపండల్ను సమకూరుచ్కొనవు; ఏలయనగా పురుగు వాటిని తినివేయును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:40 => ఒలీవచెటుల్ నీ సమసత్ పార్ంతములలో నుండును గాని తైలముతో 

తలనంటుకొనవు; నీ ఒలీవకాయలు రాలిపోవును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:41 => కుమారులను కుమారెత్లను కందువు గాని వారు నీయొదద్ 

నుండరు, వారు చెరపటట్బడుదురు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:42 => మిడతల దండు నీ చెటల్నిన్టిని నీ భూమి పంటను 

ఆకర్మించుకొనును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:43 => నీ మధయ్నునన్ పరదేశి నీకంటె మికిక్లి హెచచ్గును నీవు మికిక్లి 

తగిగ్పోదువు. 
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దివ్తీయోపదేశకాండము 28:44 => అతడు నీకు అపిప్చుచ్నుగాని నీవు అతనికి అపిప్యయ్లేవు. 

అతడు తలగానుండును నీవు తోకగానుందువు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:45 => నీవు నాశనము చేయబడువరకు ఈ శాపములనిన్యు నీమీదికి 

వచిచ్ నినున్ తరిమి నినున్ పటుట్కొనును; ఏలయనగా నీ దేవుడైన యెహోవా నీకాజాఞ్పించిన ఆయన 

ఆజఞ్లను ఆయన కటట్డలను అనుసరించి నడుచుకొనునటుల్ నీవు ఆయన మాట వినలేదు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:46 => మరియు అవి చిరకాలమువరకు నీమీదను నీ 

సంతానముమీదను సూచనగాను విసమ్యకారణముగాను ఉండును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:47 => నీకు సరవ్సమృదిధ్ కలిగియుండియు నీవు సంతోషముతోను 

హృదయానందముతోను నీ దేవుడైన యెహోవాకు నీవు దాసుడవు కాలేదు 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:48 => గనుక ఆకలిదపుప్లతోను వసత్రహీనతతోను అనిన్ 

లోపములతోను యెహోవా నీమీదికి రపిప్ంచు నీ శతుర్వులకు దాసుడవగుదువు. వారు నినున్ 

నశింపజేయువరకు నీ మెడమీద ఇనుపకాడి యుంచుదురు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:49 => యెహోవా దూరమైయునన్ భూదిగంతమునుండి ఒక జనమును, 

అనగా నీకు రాని భాష కలిగిన జనమును, 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:50 => కూర్రముఖము కలిగి వృదుధ్లను యౌవనసుథ్లను కటాకిష్ంపని 

జనమును గదద్ యెగిరివచుచ్నటుల్ నీమీదికి రపిప్ంచును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:51 => నినున్ నశింపజేయువరకు నీ పశువులను నీ పొలముల 

ఫలములను వారు తినివేతురు నినున్ నశింపజేయువరకు ధానయ్మునేగాని దార్కాష్రసమునేగాని 

తైలమునేగాని పశువుల మందలనేగాని గొఱఱ్మేక మందలనేగాని నీకు నిలువనియయ్రు.  

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:52 => మరియు నీవు ఆశర్యించిన ఉనన్త పార్కారములుగల నీ 

కోటలు పడువరకును నీ దేశమందంతటను నీ గార్మములనిన్టిలోను వారు నినున్ ముటట్డివేయుదురు. 

నీ దేవుడైన యెహోవా నీకిచిచ్న నీ దేశమందంతటను నీ గార్మములనిన్టిలోను నినున్ 

ముటట్డివేయుదురు. 
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దివ్తీయోపదేశకాండము 28:53 => అపుప్డు ముటట్డిలోను నీ శతుర్వులు నినున్ పెటుట్ ఇబబ్ందిలోను 

నీ గరభ్ఫలమును, అనగా నీ దేవుడైన యెహోవా నీకిచిచ్న నీ కుమారులయొకక్యు నీ 

కుమారెత్లయొకక్యు మాంసమును తిందువు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28 :54 => మీలో బహు మృదువైన సవ్భావమును అతి 

సుకుమారమునుగల మనుషుయ్ని కనున్ తన సహోదరునియెడలను తన కౌగిటి భారయ్యెడలను తాను 

చంపక విడుచు తన కడమ పిలల్లయెడలను చెడ డ్దైనందున 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:55 => అతడు తాను తిను తన పిలల్లమాంసములో కొంచెమైనను 

వారిలో నెవనికిని పెటట్డు; ఏలయనగా మీ శతుర్వులు మీ గార్మములనిన్టియందు మిముమ్ను 

ఇరుకుపరచుటవలనను ముటట్డివేయుటవలనను వానికి మిగిలినదేమియు ఉండదు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:56 => నీ గార్మములలో నీ శతుర్వులు నినున్ ఇరుకుపరచుటవలనను 

ముటట్డివేయుటవలనను ఏమియు లేకపోవుటచేత మీలో మృదుతవ్మును  

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:57 => అతి సుకుమారమును కలిగి మృదుతవ్ముచేతను అతి 

సుకుమారముచేతను నేలమీద తన అరకాలు మోప తెగింపని సతరీ తన కాళల్మధయ్నుండి పడు మావిని 

తాను కనబోవు పిలల్లను తాను రహసయ్ముగా తినవలెనని తన కౌగిటి పెనిమిటియెడలనైనను తన 

కుమారునియెడలనైనను తన కుమారెత్యెడలనైనను కటాక్షము చూపకపోవును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:58 => నీవు జాగర్తత్పడి యీ గర్ంథములో వార్యబడిన యీ ధరమ్శాసత్ర 

వాకయ్ములనిన్టిని అనుసరించి గైకొనుచు, నీ దేవుడైన యెహోవా అను ఆ మహిమగల భీకరమైన 

నామమునకు భయపడనియెడల 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:59 => యెహోవా నీకును నీ సంతతికిని ఆశచ్రయ్మైన తెగుళల్ను 

కలుగజేయును. అవి దీరఘ్కాలముండు గొపప్ తెగుళుల్ను చెడ డ్ రోగములునై యుండును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:60 => నీవు భయపడిన ఐగుపుత్ క్షయవాయ్ధులనిన్టిని ఆయన నీమీదికి 

తెపిప్ంచును; అవి నినున్ వెంటాడును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:61 => మరియు నీవు నశించువరకు ఈ ధరమ్శాసత్రగర్ంథములో 

వార్యబడని పర్తి రోగమును పర్తి తెగులును ఆయన నీకు కలుగజేయును. 
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దివ్తీయోపదేశకాండము 28:62 => నీవు నీ దేవుడైన యెహోవా మాట వినలేదుగనుక 

ఆకాశనక్షతర్ములవలె విసాత్రములైన మీరు, లెకక్కు తకుక్వై కొదిద్మందే మిగిలియుందురు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:63 => కాబటిట్ మీకు మేలు చేయుచు మిముమ్ను విసత్రింపజేయుటకు 

మీ దేవుడైన యెహోవా మీయందు ఎటుల్ సంతోషించెనో అటుల్ మిముమ్ను నశింపజేయుటకును మిముమ్ 

సంహరించుటకును యెహోవా సంతోషించును గనుక నీవు సావ్ధీనపరచుకొనుటకు పర్వేశించుచునన్ 

దేశములోనుండి పెలల్గింపబడుదువు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:64 => దేశముయొకక్ యీ కొన మొదలుకొని ఆ కొనవరకును సమసత్ 

జనములలోనికి యెహోవా నినున్ చెదరగొటుట్ను. అకక్డ నీవైనను నీ పితరులైనను ఎరుగని 

కొయయ్వియు రాతివియునైన అనయ్దేవతలను పూజింతువు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:65 => ఆ జనములలో నీకు నెమమ్ది కలుగదు; నీ అరకాలికి విశార్ంతి 

కలుగదు. అకక్డ యెహోవా హృదయకంపమును నేతర్కీష్ణతయు మనోవేదనయు నీకు కలుగజేయును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:66 => నీకు ఎలల్పుప్డు పార్ణభయము కలిగియుండును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:67 => నీవు రేయింబగళుల్ భయపడుదువు. నీ పార్ణము నీకు దకుక్నను 

నమమ్కము నీకేమియు ఉండదు. నీ హృదయములో పుటుట్ భయముచేతను, నీ కనున్ చూచువా అయోయ్ 

యెపుప్డు సాయంకాలమగునా అనియు, సాయంకాలమున అయోయ్ యెపుప్డు ఉదయమగునా అనియు 

అనుకొందువు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:68 => మరియు నీవు మరిఎపుప్డును దీనిని చూడకూడదని నేను నీతో 

చెపిప్న మారగ్మున యెహోవా ఐగుపుత్నకు ఓడలమీద నినున్ మరల రపిప్ంచును. అకక్డ మీరు 

దాసులగాను దాసీలగాను నీ శతుర్వులకు మిముమ్ను అమమ్జూపు కొనువారుందురు గాని మిముమ్ను 

కొనువాడొకడైన నుండడు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 29:18 => ఆ జనముల దేవతలను పూజించుటకు మన దేవుడైన యెహోవా 

యొదద్నుండి తొలగు హృదయముగల పురుషుడేగాని సతరీయేగాని కుటుంబమేగాని గోతర్మేగాని నేడు 

మీలో ఉండకుండునటుల్ను , మరణకరమైన దుషృక్తయ్మునకు అటిట్ మూలమైనది మీలో 

ఉండకుండునటుల్ను, నేడు ఈ నిబంధనను మీతో చేయుచునాన్ను. 
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దివ్తీయోపదేశకాండము 29:19 => అటిట్ పనులను చేయువాడు ఈ శాప వాకయ్ములను 

వినునపుప్డు, మదయ్ముచేత దపిప్ తీరుచ్కొనవలెనని నేను నా హృదయ కాఠినయ్మున నడుచుచుండినను 

నాకు కేష్మము కలుగునని, నేను ఆశీరావ్దము నొందెదనని అనుకొనును. 

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

మీలోనుండినయెడల నిశచ్యముగా యెహోవా కోపమును ఓరవ్మియు ఆ మనుషుయ్నిమీద 

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

ఆకాశము కిర్ందనుండకుండ తుడిచివేయును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 29:21 => ఈ ధరమ్శాసత్రగర్ంథములో వార్యబడిన నిబంధన 

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

గోతర్ములనిన్టిలోనుండి వాని వేరుపరచును. 

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

దూరదేశమునుండి వచుచ్ పరదేశులును సమసత్ జనములును ఆ దేశముయొకక్ తెగుళల్ను యెహోవా 

దానిమీదికి తెపిప్ంచిన సంకటములను చూచి 

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

గొమొఱాఱ్ అదామ్ సెబోయీములవలె ఆ సమసత్ దేశమును గంధకముచేతను ఉపుప్చేతను చెడిపోయి, 

వితత్బడకయు దానిలో ఏదియు బుటట్కయు దానిలో ఏ కూరయు మొలవకయు ఉండుట చూచి 

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

కోపాగిన్కి హేతువేమో? అని చెపుప్కొందురు. 

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

దేశములోనుండి వారిని రపిప్ంచిన తరువాత ఆయన తమతో చేసిన నిబంధనను వారు నిరాకరించిరి 

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

దేవతలను, పూజించి వాటికి నమసక్రించిరి 

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

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

దేశములోనుండి వారిని పెలల్గించి, నేడునన్టుల్గా వారిని వెళల్గొటిట్ పరదేశము పాలు చేసెను. 

కీరత్నలు 107:34 => ఆయన నదులను అడవిగాను నీటి బుగగ్లను ఎండిన నేలగాను సతుత్వగల 

భూమిని చవిటిపఱఱ్గాను మారెచ్ను. 

యెహెజేక్లు 16:1 => మరియు యెహోవా వాకుక్ నాకు పర్తయ్క్షమై యీలాగు సెలవిచెచ్ను 

యెహెజేక్లు 16:2 => నరపుతుర్డా, యెరూషలేము చేసిన హేయకృతయ్ములను దానికి తెలియజేసి 

నీవీలాగు పర్కటింపుము 

యెహెజేక్లు 16:3 => పర్భువైన యెహోవా యెరూషలేమును గూరిచ్ యీ మాట సెలవిచుచ్చునాన్డు 

నీ ఉతప్తిత్యు నీ జననమును కనానీయుల దేశసంబంధమైనవి; నీ తండిర్ అమోరీయుడు, నీ తలిల్ 

హితీత్యురాలు. 

యెహెజేక్లు 16:4 => నీ జననవిధము చూడగా నీవు పుటిట్ననాడు నీ నాభిసూతర్ము కోయబడలేదు, 

శుభర్మగుటకు నీవు నీళల్తో కడుగబడను లేదు, వారు నీకు ఉపుప్ రాయకపోయిరి బటట్చుటట్కపోయిరి. 

యెహెజేక్లు 16:5 => ఈ పనులలో ఒకటైనను నీకు చేయవలెనని యెవరును కటాకిష్ంపలేదు, 

నీయందు జాలిపడినవాడొకడును లేకపోయెను; నీవు పుటిట్ననాడే బయటనేలను పారవేయబడి, చూడ 

అసహయ్ముగా ఉంటివి. 

యెహెజేక్లు 16:6 => అయితే నేను నీయొదద్కు వచిచ్, రకత్ములో పొరుల్చునన్ నినున్ చూచి నీ 

రకత్ములో పొరిల్యునన్ నీవు బర్దుకుమని నీతో చెపిప్తిని, నీవు నీ రకత్ములో పొరిల్యునన్ను బర్దుకుమని 

నీతో చెపిప్తిని.  

యెహెజేక్లు 16:7 => మరియు నేల నాటబడిన చిగురు వృదిధ్యగునటుల్ నేను నినున్ వృదిధ్లోనికి 

తేగా నీవు ఎదిగి పెదద్దానవై ఆభరణభూషితురాలవైతివి; దిగంబరివై వసత్రహీనముగానునన్ నీకు సత్నము 

లేరప్డెను, తలవెండుర్కలు పెరిగెను. 

యెహెజేక్లు 16:8 => మరియు నేను నీయొదద్కు వచిచ్ నినున్ చూడగా ఇషట్ము పుటిట్ంచు పార్యము 

నీకు వచిచ్యుండెను గనుక నీకు అవమానము కలుగకుండ నినున్ పెండిల్చేసికొని నీతో 

నిబంధనచేసికొనగా నీవు నా దానవైతివి; ఇదే పర్భువైన యెహోవా వాకుక్. 
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యెహెజేక్లు 16:9 => అపుప్డు నేను నీళల్తో నినున్ కడిగి నీమీదనునన్ రకత్మంతయు తుడిచి నినున్ 

నూనెతో అంటి 

యెహెజేక్లు 16:10 => విచితర్మైన కుటుట్పని చేసిన వసత్రము నీకు ధరింపజేసితిని, సనన్మైన యెఱఱ్ని 

చరమ్ముతో చేయబడిన పాదరక్షలు నీకు తొడిగించితిని, సనన్పు అవిసెనారబటట్ నీకు వేయించితిని, 

నీకు పటుట్బటట్ ధరింపజేసితిని. 

యెహెజేక్లు 16:11 => మరియు ఆభరణములచేత నినున్ అలంకరించి నీచేతులకు కడియములు 

పెటిట్ నీ మెడకు గొలుసు తగిలించి 

యెహెజేక్లు 16:12 => నీ చెవులకును ముకుక్నకును పోగులను నీ తలకు కిరీటమును పెటిట్ంచితిని. 

యెహెజేక్లు 16:13 => ఈలాగు బంగారుతోను వెండితోను నేను నినున్ అలంకరించి, సనన్పు 

అవిసెనారయు పటుట్ను విచితర్పు కుటుట్పనియుగల బటట్లును నీకు ధరింపజేసి, గోధుమలును తేనెయు 

నూనెయు నీకాహారముగా ఇయయ్గా, నీవు మికిక్లి సౌందరయ్వతివై రాణియగునంతగా అభివృధిధ్ 

నొందితివి. 

యెహెజేక్లు 16:14 => నేను నీ కనుగర్హించిన నా పర్భావముచేత నీ సౌందరయ్ము పరిపూరణ్ము 

కాగా అనయ్జనులు దాని చూచి నీ కీరిత్ పర్శంసించుచు వచిచ్రి; ఇదే పర్భువగు యెహోవా వాకుక్. 

యెహెజేక్లు 16:15 => అయితే నీ సౌందరయ్మును నీవు ఆధారము చేసికొని, నీకు కీరిత్ వచిచ్నందున 

నీవు వేశయ్వై దారినిపోవు పర్తి వానితో బహుగా వయ్భిచరించుచు వచిచ్తివి, పిలిచిన వానితోనెలల్ పోతివి. 

యెహెజేక్లు 16:16 => మరియు నీ వసత్రములలో కొనిన్ తీసి, చితర్ముగా అలకరింపబడిన ఉనన్త 

సథ్లములను ఏరప్రచి, వాటిమీద పండుకొని వయ్భిచారము చేసితివి; అటిట్ కారయ్ములు ఎంతమాతర్మును 

జరుగకూడనివి, అటిట్వియు నిక జరుగవు. 

యెహెజేక్లు 16:17 => నేను నీకిచిచ్న బంగారువియు వెండివియునైన ఆభరణములను తీసికొని 

నీవు పురుషరూప విగర్హములను చేసికొని వాటితో వయ్భిచరించితివి. 

యెహెజేక్లు 16:18 => మరియు నీ విచితర్ వసత్రములను తీసి వాటికి ధరింపజేసి, నా తైలమును నా 

ధూపమును వాటికరిప్ంచితివి. 
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యెహెజేక్లు 16:19 => భోజనమునకై నేనిచిచ్న ఆహారమును గోధుమ పిండిని నూనెను తేనెను 

తీసికొని యింపైన సువాసన కలుగునటుల్ నీవు ఆ బొమమ్లకు అరిప్ంచితివి, ఆలాగున జరిగెను గదా? 

యిదే పర్భువగు యెహోవా వాకుక్.  

యెహెజేక్లు 16:20 => మరియు నీవు నాకు కనిన కుమారులను కుమారెత్లను ఆ బొమమ్లు 

మింగివేయునటుల్ వాటి పేరట వారిని వధించితివి, 

యెహెజేక్లు 16:21 => నీ జారతవ్ము చాలకపోయెననియు నా పిలల్లను వధించి వాటికి పర్తిషిఠ్ంచి 

యపప్గించితివి. 

యెహెజేక్లు 16:22 => నీ బాలయ్ కాలమందు నీవు దిగంబరివై వసత్రహీనముగానుండి నీ రకత్ములో 

నీవు పొరుల్చుండిన సంగతి మనసుస్నకు తెచుచ్కొనక ఇనిన్ హేయకిర్యలను ఇంక జారతవ్మును 

చేయుచు వచిచ్తివి. 

యెహెజేక్లు 16:23 => ఇంతగా చెడుతనము జరిగించినందుకు నీకు శర్మ నీకు శర్మ; యిదే 

పర్భువైన యెహోవా వాకుక్. 

యెహెజేక్లు 16:24 => నీవు వీధి వీధిని గుళుల్ కటిట్తివి, యెతత్యిన బలిపీఠములను ఏరప్రచితివి, 

యెహెజేక్లు 16:25 => పర్తి అడ డ్దోవను నీ బలిపీఠము కటిట్ నీ సౌందరయ్మును హేయకిర్యకు 

వినియోగపరచి నీయొదద్కు వచిచ్నవారికందరికిని నీ పాదములు తెరచి వారితో బహుగా 

వయ్భిచరించితివి. 

యెహెజేక్లు 16:26 => మరియు నీవు మదించియునన్ నీ పొరుగువారైన ఐగుపీత్యులతో 

వయ్భిచరించి నీ జారతవ్కిర్యలను పెంపుచేసి నాకు కోపము పుటిట్ంచితివి. 

యెహెజేక్లు 16:27 => కాబటిట్ నేను నీకు విరోధినై నీ జీవనోపాధిని తకుక్వచేసి, నీ కామవికార 

చేషట్లకు సిగుగ్పడిన నీ శతుర్వులైన ఫిలిషీత్యుల కుమారెత్లకు నినున్ అపప్గించుచునాన్ను.  

యెహెజేక్లు 16:28 => అంతటితో తృపిత్నొందక అషూష్రు వారితోను నీవు వయ్భిచరించితివి, 

వారితోకూడి జారతవ్ము చేసినను తృపిత్నొందకపోతివి. 

యెహెజేక్లు 16:29 => కనాను దేశము మొదలుకొని కలీద్యదేశమువరకు నీవు బహుగా 

వయ్భిచరించినను నీవు తృపిత్నొందలేదు. 
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యెహెజేక్లు 16:30 => నీ హృదయమెంత బలహీనమాయెను! సిగుగ్మాలిన వేశాయ్కిర్యలైన 

వీటిననిన్టిని జరిగించుటకై 

యెహెజేక్లు 16:31 => నీవు పర్తి అడ డ్దోవను గుళల్ను పర్తి రాజవీధిని యొక బలిపీఠమును కటుట్చు, 

వేశయ్ చేయునటుల్ చేయక, జీతము పుచుచ్కొననొలల్క యుంటివి. వయ్భిచారిణియగు భారయ్ తన పురుషుని 

తోర్సివేసి 

యెహెజేక్లు 16:32 => అనుయ్లను చేరుచ్కొనును గదా? పురుషులు వేశయ్లకు పడుపుసొమిమ్చెచ్దరు 

గదా?  

యెహెజేక్లు 16:33 => నీ విటకాండుర్ నలుదికుక్లనుండి వచిచ్ నీతో వయ్భిచరించునటుల్ 

వారికందరికి నీవే సొమిమ్చుచ్చు వచిచ్తివి, బహుమానముల నిచుచ్చు వచిచ్తివి. 

యెహెజేక్లు 16:34 => నీ జారతవ్మునకును ఇతర సతరీల జారతవ్మునకును భేదమేమనగా 

వయ్భిచరించుటకు ఎవడైనను నీవెంట తిరుగుటయు లేదు, నీకు పడుపుసొమిమ్చుచ్టయు లేదు, నీవే 

యెదురు జీతమిచిచ్తివి, ఇదే నీకును వారికిని కలిగిన భేదము; ఇదే యెహోవా వాకుక్.  

యెహెజేక్లు 16:35 => కాబటిట్ వేశాయ్, యెహోవా మాట ఆలకింపుము 

యెహెజేక్లు 16:36 => పర్భువైన యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా నీ విటకాండర్తో నీవు నీ సొముమ్ 

వయ్యపరచి నీవు వయ్భిచారము చేసి నీ మానము నీవు కనుపరచుకొనిన దానినిబటిట్యు, నీ 

విటకాండర్నుబటిట్యు, హేయ విగర్హములనుబటిట్యు, నీవు వాటికపప్గించిన నీ బిడ డ్ల 

రకత్మునుబటిట్యు,  

యెహెజేక్లు 16:37 => నీవు సంభోగించిన నీ విటకాండర్నందరిని నీకిషు ట్లైన వారినందరిని నీవు 

దేవ్షించువారినందరిని నేను పోగుచేయుచునాన్ను; వారిని నీ చుటుట్ పోగుచేసి సమకూరిచ్ వారికి నీ 

మానము కనబడునటుల్ నేను దాని బయలుపరచెదను. 

యెహెజేక్లు 16:38 => జారిణులై హతయ్లు జరిగించు సతరీలకు రావలసిన తీరుప్ నీకు విధించి, 

కోర్ధముతోను రోషముతోను నీకు రకత్ము నియమింతును. 
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యెహెజేక్లు 16:39 => వారిచేతికి నినున్ అపప్గించెదను, నీవు కటిట్న గుళల్ను వారు పడదోర్సి నీవు 

నిలువబెటిట్న బలిపీఠములను ఊడబెరికి నీ బటట్లను తీసివేసి నీ సొగసైన ఆభరణములను తీసికొని 

నినున్ దిగంబరిగాను వసత్రహీనురాలుగాను చేయుదురు. 

యెహెజేక్లు 16:40 => వారు నీమీదికి సమూహములను రపిప్ంచి నినున్ రాళల్తో కొటిట్ చంపుదురు, 

కతుత్లచేత నినున్ పొడిచివేయుదురు. 

యెహెజేక్లు 16:41 => వారు నీ యిండల్ను అగిన్చేత కాలుచ్దురు, అనేక సతరీలు చూచుచుండగా నీకు 

శిక్ష విధింతురు, ఈలాగు నేను నీ వేశాయ్తవ్మును మానిప్ంపగా నీవికను పడుపు సొమిమ్యయ్క 

యుందువు; 

యెహెజేక్లు 16:42 => ఈ విధముగా నీమీదనునన్ నా కోర్ధమును చలాల్రుచ్కొందును, నా రోషము 

నీయెడల మానిపోవును, ఇకను ఆయాసపడకుండ నేను శాంతము తెచుచ్కొందును. 

యెహెజేక్లు 16:43 => నీ యౌవనదినములను తలంచుకొనక వీటనిన్టిచేత నీవు ననున్ 

విసికించితివి, గనుక నీవు చేసియునన్ హేయకిర్యలనిన్టికంటెను, ఎకుక్వైన కామకృతయ్ములను నీవు 

జరిగించకుండునటుల్ నీ పర్వరత్ననుబటిట్ నేను నీకు శిక్ష విధింతును; ఇదే పర్భువగు యెహోవా వాకుక్. 

యెహెజేక్లు 16:44 => సామెతలు చెపుప్వారందరును తలిల్ యెటిట్దో బిడ డ్యు అటిట్దే యని 

నినున్గూరిచ్ యందురు. 

యెహెజేక్లు 16:45 => పెనిమిటిని బిడ డ్లను విడనాడిన నీ తలిల్తో నీవు సాటిదానవు, పెనిమిటిని 

బిడ డ్లను విడనాడిన నీ అకక్ చెలెల్ండర్తో నీవు సాటిదానవు; నీ తలిల్ హితీత్యురాలు నీ తండిర్ 

అమోరీయుడు,  

యెహెజేక్లు 16:46 => నీ యెడమ పర్కక్ను నివసించు షోమోర్నును దాని కుమారెత్లును నీకు 

అకక్లు, నీ కుడిపర్కక్ను నివసించు సొదొమయు దాని కుమారెత్లును నీకు చెలెల్ండుర్. 

యెహెజేక్లు 16:47 => అయితే వారి పర్వరత్న ననుసరించుటయు, వారు చేయు హేయకిర్యలు 

చేయుటయు సవ్లప్కారయ్మని యెంచి, వారి నడతలను మించునటుల్గా నీవు చెడుమారగ్ములయందు 

పర్వరిత్ంచితివి. 
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యెహెజేక్లు 16:48 => నీవును నీ కుమారెత్లును చేసినటుల్ నీ చెలెల్లైన సొదొమయైనను దాని 

కుమారెత్లైనను చేసినవారు కారని నా జీవముతోడు పర్మాణము చేయుచునాన్ను; ఇదే పర్భువగు 

యెహోవా వాకుక్.  

యెహెజేక్లు 16:49 => నీ చెలెల్లైన సొదొమ చేసిన దోషమేదనగా, దానికిని దాని కుమారెత్లకును 

కలిగిన గరవ్మును ఆహార సమృదిధ్యు నిరివ్చారమైన సుఖసిథ్తియు ననునదియే; అది దీనులకును 

దరిదుర్లకును సహాయము చేయకుండెను.  

యెహెజేక్లు 16:50 => వారు అహంకరించి నా దృషిట్కి హేయకిర్యలు చేసిరి గనుక నేను దాని 

చూచి వారిని వెళల్గొటిట్తిని. 

యెహెజేక్లు 16:51 => షోమోర్ను సహా నీ పాపములలో సగమైన చేయలేదు, అది చేసినవాటి కంటె 

నీవు అతయ్ధికముగా హేయకిర్యలు చేసితివి; నీవు ఇనిన్ హేయకిర్యలు చేసి నీ సహోదరిని 

నిరోద్షురాలినిగా కనుపరచితివి. 

యెహెజేక్లు 16:52 => నీవు వారికంటె అతయ్ధికముగా హేయకిర్యలు జరిగించినందున నినున్బటిట్ 

చూడగా నీ సహోదరీలు నిరోద్షురాండుర్గా కనబడుదురు; నీవు వారికి విధించిన అవమానశిక్ష నీకే 

రావలెను; నినున్బటిట్ చూడగా నీ సహోదరీలు నిరోద్షురాండుర్గా కనబడుదురు గనుక నీవు 

అవమానపరచబడి సిగుగ్నొందుము. 

యెహెజేక్లు 16:53 => నీవు చేసినది అంతటి విషయమై నీవు బిడియపడి సిగుగ్నొంది వారిని 

ఓదారుచ్నటుల్ 

యెహెజేక్లు 16:54 => అపాయమునొందిన సొదొమను దాని కుమారెత్లను షోమోర్నును దాని 

కుమారెత్లను వారివలెనే అపాయమొందిన నీ వారిని మరల సాథ్పించెదరు. 

యెహెజేక్లు 16:55 => సొదొమయు దాని కుమారెత్లును తమ పూరవ్సిథ్తికి వచెచ్దరు, షోమోర్నును 

దాని కుమారెత్లును తమ పూరవ్సిథ్తికి వచెచ్దరు, నీవును నీ కుమారెత్లును మీ పూరవ్సిథ్తికి వచెచ్దరు. 

యెహెజేక్లు 16:56 => నీ చుటుట్ ఉండి నినున్ తృణీకరించిన ఫిలిషీత్యుల కుమారెత్లును సిరియా 

కుమారెత్లును నినున్ అవమానపరచగా 

Page  of 1106 2507



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   !"త$

యెహెజేక్లు 16:57 => నీదురామ్రగ్ము వెలల్డి చేయబడకముందు నీవు గరివ్ంచి యునన్పుప్డు నీ 

చెలెల్లగు సొదొమ పర్సాత్వమెతత్క పోతివి. 

యెహెజేక్లు 16:58 => నీవు చేసిన మోసమును నీ హేయకృతయ్ములను నీవే భరించితివి; ఇదే 

యెహోవా వాకుక్ 

యెహెజేక్లు 16:59 => పర్భువైన యెహోవా ఈలాగున సెలవిచుచ్చునాన్డు చేసిన నిబంధనను 

భంగము చేయవలెనని పర్మాణమును తృణీకరించుదానా , నీవు చేసినటే ట్ నేను నీకు 

చేయబోవుచునాన్ను. 

యెహెజేక్లు 16:60 => నీ యౌవన దినములయందు నేను నీతో చేసిన నిబంధనను జాఞ్పకమునకు 

తెచుచ్కొని యొక నితయ్ నిబంధనను నీతో చేసి దాని సిథ్రపరతును. 

యెహెజేక్లు 16:61 => నీ అకక్చెలెల్ండుర్ నీవు చేసిన నిబంధనలో పాలివారు కాకుండినను నేను 

వారిని నీకు కుమారెత్లుగా ఇయయ్బోవుచునాన్ను. నీవు వారిని చేరుచ్కొనునపుప్డు నీ వర్వరత్న 

మనసుస్నకు తెచుచ్కొని సిగుగ్పడుదువు. 

యెహెజేక్లు 16:62 => నేను యెహోవానని నీవు తెలిసికొనునటుల్ నేను నీతో నా నిబంధనను 

సిథ్రపరచెదను. 

యెహెజేక్లు 16:63 => నీవు చేసినది అంతటి నిమితత్ము నేను పార్యశిచ్తత్ము చేయగా దానిని 

మనసుస్నకు తెచుచ్కొని సిగుగ్పడి సిగుగ్చేత నోరు మూసికొందువు; ఇదే యెహోవా వాకుక్. 

యెహెజేక్లు 22:1 => మరియు యెహోవా వాకుక్ నాకు పర్తయ్క్షమై యీలాగు సెలవిచెచ్ను. 

యెహెజేక్లు 23:49 => నేనే యెహోవానని మీరు తెలిసికొనునటుల్ మీ కామాతురతకు శిక్ష 

విధింపబడును, విగర్హములను పూజించిన పాపమును మీరు భరించుదురు. 

సామెతలు 11:11 => యథారథ్వంతుల దీవెనవలన పటట్ణమునకు కీరిత్ కలుగును భకిత్హీనుల 

మాటలు దానిని బోరల్దోర్యును. 

విలాపవాకయ్ములు 5:16 => మా తలమీదనుండి కిరీటము పడిపోయెను మేము పాపము 

చేసియునాన్ము, మాకు శర్మ. 
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యెహెజేక్లు 28:15 => నీవు నియమింపబడిన దినము మొదలుకొని పాపము నీయందు 

కనబడువరకు పర్వరత్న విషయములో నీవు యథారథ్వంతుడవుగా ఉంటివి. 

వచనము 3 

యెహోవా కనున్లు పర్తి సథ్లముమీదనుండును చెడ డ్వారిని మంచివారిని అవి చూచుచుండును. 

సామెతలు 19:12 => రాజు కోపము సింహగరజ్న వంటిది అతని కటాక్షము గడిడ్మీద కురియు 

మంచువంటిది. 

సామెతలు 19:13 => బుదిధ్హీనుడగు కుమారుడు తన తండిర్కి చేటు తెచుచ్ను భారయ్తోడి పోరు 

ఎడతెగక పడుచుండు బిందువులతో సమానము. 

సామెతలు 20:8 => నాయ్య సింహాసనాసీనుడైన రాజు తన కనున్లతో చెడుతనమంతయు 

చెదరగొటుట్ను. 

సామెతలు 20:26 => జాఞ్నముగల రాజు భకిత్హీనులను చెదరగొటుట్ను వారిమీద చకర్ము 

దొరిల్ంచును. 

సామెతలు 22:11 => హృదయశుదిధ్ని పేర్మించుచు దయగల మాటలు పలుకువానికి రాజు 

సేన్హితుడగును. 

సామెతలు 25:5 => రాజు ఎదుటనుండి దుషు ట్లను తొలగించినయెడల అతని సింహాసనము 

నీతివలన సిథ్రపరచబడును. 

సామెతలు 29:12 => అబదధ్ముల నాలకించు రాజునకు ఉదోయ్గసుథ్లందరు దుషు ట్లుగా నుందురు 

కీరత్నలు 101:4 => మూరఖ్చితుత్డు నాయొదద్నుండి తొలగిపోవలెను దౌషట్య్మును నేననుసరింపను. 

కీరత్నలు 101:5 => తమ పొరుగువారిని చాటున దూషించువారిని నేను సంహరించెదను అహంకార 

దృషిట్గలవారిని గరివ్ంచిన హృదయము గలవారిని నేను సహింపను 

కీరత్నలు 101:6 => నాయొదద్ నివసించునటుల్ దేశములో నమమ్కసుథ్లైన వారిని నేను 

కనిపెటుట్చునాన్ను నిరోద్షమారగ్మందు నడచువారు నాకు పరిచారకులగుదురు. 
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కీరత్నలు 101:7 => మోసము చేయువాడు నా యింట నివసింపరాదు అబదధ్ములాడువాడు నా 

కనున్లయెదుట నిలువడు. 

కీరత్నలు 101:8 => యెహోవా పటట్ణములోనుండి పాపము చేయువారినందరిని నిరూమ్లము 

చేయుటకై దేశమందలి భకిత్హీనులందరిని పర్తి ఉదయమున నేను సంహరించెదను. 

మతత్యి 24:45 => యజమానుడు తన యింటివారికి తగినవేళ అనన్ము పెటుట్టకు వారిపైన 

ఉంచిన నమమ్కమైనవాడును బుదిధ్మంతుడునైన దాసుడెవడు? 

మతత్యి 24:46 => యజమానుడు వచిచ్నపుప్డు ఏ దాసుడు ఈలాగు చేయుచుండుట అతడు 

కనుగొనునో ఆ దాసుడు ధనుయ్డు. 

మతత్యి 24:47 => అతడు తన యావదాసిత్మీద వానినుంచునని మీతో నిశచ్యముగా 

చెపుప్చునాన్ను. 

మతత్యి 24:48 => అయితే దుషు ట్డైన యొక దాసుడు నా యజమానుడు ఆలసయ్ము చేయుచునాన్డని 

తన మనసుస్లో అనుకొని 

మతత్యి 24:49 => తనతోడి దాసులను కొటట్ మొదలుపెటిట్, తార్గుబోతులతో తినుచు తార్గుచునుంటె 

మతత్యి 24:50 => ఆ దాసుడు కనిపెటట్ని దినములోను వాడనుకొనని గడియలోను వాని 

యజమానుడు వచిచ్, వానిని నరికించి వేషధారులతో కూడ వానికి పాలు నియమించును. 

మతత్యి 24:51 => అకక్డ ఏడుప్ను పండుల్ కొరుకుటయు నుండును. 

లూకా 12:42 => పర్భువు ఇటల్నెను తగిన కాలమున పర్తివానికి ఆహారము పెటుట్టకు, 

యజమానుడు తన యింటివారిమీద నియమించునటిట్ నమమ్కమైన బుదిధ్గల గృహనిరావ్హకుడెవడు? 

లూకా 12:43 => ఎవని పర్భువు వచిచ్, వాడు ఆలాగు చేయుచుండుట కనుగొనునో ఆ దాసుడు 

ధనుయ్డు. 

లూకా 12:44 => అతడు తనకు కలిగినదానియంతటిమీద వాని ఉంచునని మీతో నిజముగా 

చెపుప్చునాన్ను. 

లూకా 12:45 => అయితే ఆ దాసుడు నా యజమానుడు వచుచ్టకాలసయ్ము చేయుచునాన్డని తన 

మనసుస్లో అనుకొని, దాసులను దాసీలనుకొటిట్, తిని తార్గి మతుత్గా ఉండసాగితే 
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లూకా 12:46 => వాడు కనిపెటట్ని దినములోను ఎరుగని గడియలోను ఆ దాసుని యజమానుడు 

వచిచ్ వాని నరికించి, అపనమమ్కసుథ్లతో వానికి పాలు నియమించును. 

లూకా 12:47 => తన యజమానుని చితత్మెరిగి యుండియు సిదధ్పడక, అతని చితత్ము చొపుప్న 

జరిగింపక ఉండు దాసునికి అనేకమైన దెబబ్లు తగులును. 

లూకా 12:48 => అయితే తెలియక దెబబ్లకు తగిన పనులు చేసినవానికి కొదిద్ దెబబ్లే తగులును. 

ఎవనికి ఎకుక్వగా ఇయయ్బడెనో వానియొదద్ ఎకుక్వగా తీయజూతురు; మనుషుయ్లు ఎవనికి ఎకుక్వగా 

అపప్గింతురో వానియొదద్ ఎకుక్వగా అడుగుదురు 

సామెతలు 10:5 => వేసవికాలమున కూరుచ్వాడు బుదిధ్గల కుమారుడు కోతకాలమందు 

నిదిర్ంచువాడు సిగుగ్పరచు కుమారుడు. 

సామెతలు 17:2 => బుదిధ్గల దాసుడు సిగుగ్తెచుచ్ కుమారునిమీద ఏలుబడి చేయును 

అనన్దముమ్లతోపాటు వాడు పితార్రిజ్తము పంచుకొనును. 

సామెతలు 19:26 => తండిర్కి కీడుచేసి తలిల్ని తరిమివేయువాడు అవమానమును అపకీరిత్ని 

కలుగజేయువాడు. 

ఆదికాండము 39:4 => యోసేపు మీద అతనికి కటాక్షము కలిగెను గనుక అతనియొదద్ పరిచరయ్ 

చేయువాడాయెను. మరియు అతడు తన యింటిమీద విచారణకరత్గా అతని నియమించి తనకు 

కలిగినదంతయు అతనిచేతికపప్గించెను. 

సామెతలు 13:15 => సుబుదిధ్ దయను సంపాదించును విశావ్సఘాతకుల మారగ్ము కషట్ము. 

సామెతలు 16:13 => నీతిగల పెదవులు రాజులకు సంతోషకరములు యథారథ్వాదులు వారికి 

పిర్యులు. 

యిరిమ్యా 15:1 => అపుప్డు యెహోవా నాకీలాగు సెలవిచెచ్ను మోషేయు సమూయేలును 

నాయెదుట నిలువబడినను ఈ పర్జలను అంగీకరించుటకు నాకు మనసుస్ండదు, నాసనిన్ధి 

నుండకుండ వారిని వెళల్గొటుట్ము. 
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రోమీయులకు 13:3 => పర్భుతవ్ము చేయువారు చెడ డ్కారయ్ములకేగాని మంచికారయ్ములకు 

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

ఉండకోరితివా, మేలు చేయుము, అపుప్డు వారిచేత మెపుప్ పొందుదువు. 

వచనము 4 

సాతివ్కమైన నాలుక జీవవృక్షము దానిలో కుటిలత యుండినయెడల ఆతమ్కు భంగము కలుగును. 

సామెతలు 25:15 => దీరఘ్శాంతముచేత నాయ్యాధిపతిని ఒపిప్ంచవచుచ్ను సాతివ్కమైన నాలుక 

యెముకలను నలుగగొటుట్ను. 

నాయ్యాధిపతులు 8:1 => అపుప్డు ఎఫార్యిమీయులు గిదోయ్నుతో నీవు మాయెడల చూపిన మరాయ్ద 

యెటిట్ది? మిదాయ్నీయులతో యుదధ్ము చేయుటకు నీవు పోయినపుప్డు మముమ్ నేల పిలువలేదని చెపిప్ 

అతనితో కఠినముగా కలహించిరి. 

నాయ్యాధిపతులు 8:2 => అందుకతడు మీరు చేసినదెకక్డ నేను చేసినదెకక్డ? అబీయెజెరు 

దార్క్షపండల్ కోతకంటె ఎఫార్యిమీయుల పరిగె మంచిదికాదా? దేవుడు మిదాయ్నీయుల అధిపతులైన 

ఓరేబును జెయేబును మీచేతికి అపప్గించెను; మీరు చేసినటుల్ నేను చేయగలనా? అనెను. 

నాయ్యాధిపతులు 8:3 => అతడు ఆ మాట అనన్పుప్డు అతనిమీది వారి కోపము తగెగ్ను. 

1 సమూయేలు 25:21 => అంతకుమునుపు దావీదు నాబాలునకు కలిగిన దాని అంతటిలో ఏదియు 

పోకుండ ఈ అరణయ్ములో అతని ఆసిత్ అంతయు నేను వయ్రథ్ముగా కాయుచు వచిచ్తిని; 

ఉపకారమునకు నాకు అపకారము చేసియునాన్డే  

1 సమూయేలు 25:22 => అని అనుకొని అతనికునన్ వారిలో ఒక మగపిలల్వానినైనను 

తెలల్వారునపప్టికి నేనుండనియయ్ను; లేదా దేవుడు మరి గొపప్ అపాయము దావీదు శతుర్వులకు కలుగ 

జేయునుగాక అని పర్మాణము చేసియుండెను. 

1 సమూయేలు 25:23 => అబీగయీలు దావీదును కనుగొని, గారద్భముమీదనుండి తవ్రగా దిగి 

దావీదునకు సాషాట్ంగ నమసాక్రముచేసి అతని పాదములు పటుట్కొని ఇటల్నెను 
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1 సమూయేలు 25:24 => నా యేలినవాడా, యీ దోషము నాదని యెంచుము; నీ దాసురాలనైన 

ననున్ మాటలాడనిముమ్, నీ దాసురాలనైన నేను చెపుప్ మాటలను ఆలకించుము; 

1 సమూయేలు 25:25 => నా యేలినవాడా, దుషు ట్డైన యీ నాబాలును లక్షయ్పెటట్వదుద్, అతని పేరు 

అతని గుణములను సూచించుచునన్ది, అతని పేరు నాబాలు, మోటుతనము అతని గుణము; నా 

యేలినవాడు పంపించిన పనివారు నాకు కనబడలేదు. 

1 సమూయేలు 25:26 => నా యేలినవాడా, యెహోవా జీవముతోడు నీ జీవముతోడు పార్ణహాని 

చేయకుండ యెహోవా నినున్ ఆపియునాన్డు. నీ చెయియ్ నినున్ సంరకిష్ంచెననన్మాట నిజమని యెహోవా 

జీవముతోడు నీ జీవముతోడు అని పర్మాణము చేయుచునాన్ను. నీ శతుర్వులును నా యేలినవాడవైన 

నీకు కీడుచేయ నుదేద్శించువారును నాబాలువలె ఉందురు గాక. 

1 సమూయేలు 25:27 => అయితే నేను నా యేలినవాడవగు నీయొదద్కు తెచిచ్న యీ కానుకను నా 

యేలినవాడవగు నినున్ వెంబడించు పనివారికి ఇపిప్ంచి 

1 సమూయేలు 25:28 => నీ దాసురాలనైన నా తపుప్ క్షమించుము. నా యేలినవాడవగు నీవు 

యెహోవా యుదధ్ములను చేయుచునాన్వు గనుక నా యేలిన వాడవగు నీకు ఆయన శాశవ్తమైన 

సంతతినిచుచ్ను. నీవు బర్దుకు దినములనిన్టను నీకు అపాయము కలుగకుండును. 

1 సమూయేలు 25:29 => నినున్ హింసించుటకైనను నీ పార్ణము తీయుటకైనను ఎవడైన 

ఉదేద్శించినయెడల, నా యేలినవాడవగు నీ పార్ణము నీ దేవుడైన యెహోవా యొదద్నునన్ 

జీవపుమూటలో కటట్బడును; ఒకడు వడిసెలతో రాయి విసరినటుల్ ఆయన నీ శతుర్వుల పార్ణములను 

విసరివేయును. 

1 సమూయేలు 25:30 => యెహోవా నా యేలినవాడవగు నినున్గూరిచ్ సెలవిచిచ్న మేలంతటిని నీకు 

చేసి నినున్ ఇశార్యేలీయులమీద అధిపతినిగా నిరణ్యించిన తరువాత 

1 సమూయేలు 25:31 => నా యేలినవాడవగు నీవు రకత్మును నిషాక్రణముగా 

చిందించినందుకేగాని, నా యేలినవాడవగు నీవు పగతీరుచ్ కొనినందుకేగాని, మనోవిచారమైనను 

దుఃఖమైనను నా యేలినవాడవగు నీకు ఎంత మాతర్మును కలుగకపోవును గాక, యెహోవా నా 

Page  of 1112 2507



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   !"త$

యేలినవాడవగు నీకు మేలు చేసిన తరువాత నీవు నీ దాసురాలనగు ననున్ జాఞ్పకము చేసికొనుము 

అనెను. 

1 సమూయేలు 25:32 => అందుకు దావీదు నాకు ఎదురుపడుటకై నినున్ పంపిన ఇశార్యేలీయుల 

దేవుడైన యెహోవాకు సోత్తర్ము కలుగును గాక. 

1 సమూయేలు 25:33 => నేను పగ తీరుచ్కొనకుండను ఈ దినమున పార్ణము తీయకుండను ననున్ 

ఆపినందుకై నీవు ఆశీరావ్దము నొందుదువు గాక. నీవు చూపిన బుదిధ్ విషయమై నీకు ఆశీరావ్దము 

కలుగును గాక. 

సామెతలు 15:18 => కోపోదేర్కి యగువాడు కలహము రేపును దీరఘ్శాంతుడు వివాదము 

నణచివేయును. 

సామెతలు 10:12 => పగ కలహమును రేపును పేర్మ దోషములనిన్టిని కపుప్ను. 

సామెతలు 28:25 => పేరాస గలవాడు కలహమును రేపును యెహోవాయందు నమమ్కముంచువాడు 

వరిధ్లుల్ను. 

సామెతలు 29:22 => కోపిషుఠ్డు కలహము రేపును ముంగోపి అధికమైన దుషిర్క్యలు చేయును. 

నాయ్యాధిపతులు 12:3 => నా పార్ణమును అరచేతిలో ఉంచుకొని అమోమ్నీయులతో యుదధ్ము 

చేయపోతిని. అపుప్డు యెహోవా వారిని నాచేతి కపప్గించెను గనుక నాతో పోటాల్డుటకు మీరేల నేడు 

వచిచ్తిరనెను. 

నాయ్యాధిపతులు 12 :4 => అపుప్డు యెఫాత్ గిలాదువారి నందరిని పోగుచేసికొని 

ఎఫార్యిమీయులతో యుదధ్ము చేయగా గిలాదువారు ఎఫార్యిమీయులను జయించిరి. ఏలయనగా 

వా రు ఎ ఫార్ యి మీ యు ల కు ను మ న షీష్ యు ల కు ను మ ధయ్ ను గి లా దు వా రై న మీ రు 

ఎఫార్యిమీయులయెదుట నిలువక పారిపోయినవారనిరి. 

నాయ్యాధిపతులు 12:5 => ఎఫార్యిమీయులతో యుదధ్ము చేయుటకై గిలాదువారు యొరాద్ను దాటు 

రేవులను పటుట్కొనగా పారిపోయిన ఎఫార్యిమీయులలో ఎవడో ననున్ దాటనియుయ్డని చెపిప్నపుప్డు 

గిలాదువారు నీవు ఎఫార్యిమీయుడవా అని అతని నడిగిరి. 
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నాయ్యాధిపతులు 12:6 => అందుకతడు నేను కాను అనినయెడల వారు అతని చూచి షిబోబ్లెతను 

శబద్ము పలుకుమనిరి. అతడు అటుల్ పలుకనేరక సిబోబ్లెతని పలుకగా వారు అతని పటుట్కొని 

యొరాద్ను రేవులయొదద్ చంపిరి. ఆ కాలమున ఎఫార్యిమీయులలో నలువది రెండువేలమంది 

పడిపోయిరి. 

1 సమూయేలు 25:10 => నాబాలు దావీదు ఎవడు? యెషష్యి కుమారుడెవడు? తమ 

యజమానులను విడిచి పారిపోయిన దాసులు ఇపుప్డు అనేకులునాన్రు. 

1 సమూయేలు 25:11 => నేను సంపాదించుకొనిన అనన్పానములను, నా గొఱఱ్లబొచుచ్ 

కతిత్రించువారికొరకు నేను వధించిన పశుమాంసమును తీసి, నేను బొతిత్గా ఎరుగనివారి కితుత్నా? అని 

దావీదు దాసులతో చెపప్గా 

1 సమూయేలు 25:21 => అంతకుమునుపు దావీదు నాబాలునకు కలిగిన దాని అంతటిలో ఏదియు 

పోకుండ ఈ అరణయ్ములో అతని ఆసిత్ అంతయు నేను వయ్రథ్ముగా కాయుచు వచిచ్తిని; 

ఉపకారమునకు నాకు అపకారము చేసియునాన్డే  

1 సమూయేలు 25:22 => అని అనుకొని అతనికునన్ వారిలో ఒక మగపిలల్వానినైనను 

తెలల్వారునపప్టికి నేనుండనియయ్ను; లేదా దేవుడు మరి గొపప్ అపాయము దావీదు శతుర్వులకు కలుగ 

జేయునుగాక అని పర్మాణము చేసియుండెను. 

2 సమూయేలు 19:43 => అందుకు ఇశార్యేలు వారు రాజులో మాకు పది భాగములునన్వి; 

మీకంటె మేము దావీదునందు అధిక సావ్తంతర్య్ము గలవారము; రాజును తోడుకొని వచుచ్టను 

గురించి మీతో ముందుగా మాటలాడినవారము మేమే గదా మీరు మముమ్ను నిరల్క్షయ్ము చేసితిరేమి? 

అని యూదావారితో పలికిరి. యూదావారి మాటలు ఇశార్యేలు వారి మాటలకంటె కఠినముగా 

ఉండెను. 

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

ఆలోచనచొపుప్న వారికి కఠినముగా పర్తుయ్తత్రమిచిచ్ యిటుల్ ఆజాఞ్పించెను 
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1 రాజులు 12:14 => నా తండిర్ మీ కాడిని బరువుగా చేసెను గాని నేను మీ కాడిని మరి బరువుగా 

చేయుదును, నా తండిర్ చబుకులతో మిముమ్ను శికిష్ంచెను గాని నేను కొరడాలతో మిముమ్ను 

శికిష్ంచుదును. 

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

షిలోనీయుడైన అహీయాదావ్రా నెబాతు కుమారుడైన యరొబాముతో తాను పలికించిన మాట 

నెరవేరచ్వలెనని యెహోవా ఈలాగున జరిగించెను. 

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

తెలిసికొని రాజుకీలాగు పర్తుయ్తత్రమిచిచ్రి దావీదులో మాకు భాగమేది? యెషష్యి కుమారునియందు 

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

సంతతివారలారా, మీ వారిని మీరే చూచుకొనుడి అని చెపిప్ ఇశార్యేలువారు తమ గుడారములకు 

వెళి ల్పోయిరి. 

ఆదికాండము 13:8 => కాబటిట్ అబార్ము మనము బంధువులము గనుక నాకు నీకును, నా పశువుల 

కాపరులకు నీ పశువుల కాపరులకును కలహముండకూడదు. 

ఆదికాండము 16:6 => అందుకు అబార్ము ఇదిగో నీ దాసి నీచేతిలో ఉనన్ది; నీ మనసుస్ వచిచ్నటుల్ 

దాని చేయుమని శారయితో చెపెప్ను. శారయి దాని శర్మ పెటిట్నందున ఆమెయొదద్నుండి అది 

పారిపోగా 

ఆదికాండము 32:4 => మీరు నా పర్భువైన ఏశావుతో ఇంతవరకు నేను లాబానునొదద్ నివసించి 

యుంటిని;  

యెహోషువ 22:21 => అందుకు రూబేనీయులును గాదీయులును మనషేష్ అరధ్గోతర్పువారును 

ఇశార్యేలీయుల పర్ధానులతో ఇచిచ్న ఉతత్రమేమనగా 

యెహోషువ 22:30 => ఫీనెహాసను యాజకుడును సమాజ పర్ధానులును, అనగా అతనితో ఉండిన 

ఇశార్యేలీయుల పర్ధానులును రూబేనీయులును గాదీయులును మనషీష్యులును చెపిప్న మాటలను 

విని సంతోషించిరి. 

నాయ్యాధిపతులు 8:3 => అతడు ఆ మాట అనన్పుప్డు అతనిమీది వారి కోపము తగెగ్ను. 
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నాయ్యాధిపతులు 12 :4 => అపుప్డు యెఫాత్ గిలాదువారి నందరిని పోగుచేసికొని 

ఎఫార్యిమీయులతో యుదధ్ము చేయగా గిలాదువారు ఎఫార్యిమీయులను జయించిరి. ఏలయనగా 

వా రు ఎ ఫార్ యి మీ యు ల కు ను మ న షీష్ యు ల కు ను మ ధయ్ ను గి లా దు వా రై న మీ రు 

ఎఫార్యిమీయులయెదుట నిలువక పారిపోయినవారనిరి. 

1 సమూయేలు 1:15 => హనాన్ అది కాదు, నా యేలినవాడా, నేను మనోధుఃఖము గలదాననై 

యునాన్ను; నేను దార్కాష్రసమునైనను మదయ్మునైనను పానము చేయలేదు గాని నా ఆతమ్ను యెహోవా 

సనిన్ధిని కుమమ్రించుకొనుచునాన్ను. 

1 సమూయేలు 17:29 => అందుకు దావీదు నేనేమి చేసితిని? మాట మాతర్ము పలికితినని చెపిప్ 

1 సమూయేలు 24:11 => నా తండీర్ చూడుము, ఇదిగో, చూడుము. నినున్ చంపక నీ వసత్రపుచెంగు 

మాతర్మే కోసితిని గనుక నావలన నీకు కీడు ఎంతమాతర్మును రాదనియు, నాలో తపిప్దము 

ఎంతమాతర్మును లేదనియు, నీవు తెలిసికొనవచుచ్ను. నీ విషయమై నేను ఏపాపమును చేయనివాడనై 

యుండగా నీవు నా పార్ణము తీయవలెనని ననున్ తరుముచునాన్వు. 

1 సమూయేలు 24:16 => దావీదు ఈ మాటలు సౌలుతో మాటలాడి చాలింపగా సౌలు దావీదా 

నాయనా, ఈ పలుకు నీదేనా అని బిగగ్రగా ఏడిచ్ 

2 సమూయేలు 2:27 => అందుకు యోవాబు దేవుని జీవముతోడు జగడమునకు నీవు వారిని 

పిలువక యుండినయెడల జనులందరు తమ సహోదరులను తరుమక ఉదయముననే తిరిగిపోయి 

యుందురని చెపిప్ 

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

మాటలతో వారికి పర్తుయ్తత్రమిచిచ్నయెడల వారు సదాకాలము నీకు దాసులగుదురనిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 10:7 => వారు నీవు ఈ జనులయెడల దయా దాకిష్ణయ్ములు చూపి వారితో 

మంచి మాటలాడినయెడల వారు ఎపప్టికిని నీకు దాసులగుదురని అతనితో చెపిప్రి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 10:13 => రాజైన రెహబాము పెదద్ల ఆలోచనను తోర్సివేసి, యౌవనసుథ్లు 

చెపిప్న పర్కారము వారితో మాటలాడి 

యోబు 41:3 => అది నీతో వినన్పములు చేయునా? మృదువైన మాటలు నీతో పలుకునా? 
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సామెతలు 17:14 => కలహారంభము నీటిగటుట్న పుటుట్ ఊట వివాదము అధికము కాకమునుపే 

దాని విడిచిపెటుట్ము. దుషు ట్లు నిరోద్షులని తీరుప్ తీరుచ్వాడు  

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

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

పరెమ్నాసు, యూదుల మతపర్విషు ట్డును అంతియొకయవాడును అగు నీకొలాసు అను వారిని 

ఏరప్రచుకొని 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 11:4 => అందుకు పేతురు మొదటనుండి వరుసగా వారికి ఆ సంగతి 

ఈలాగు వివరించి చెపెప్ను 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 19:41 => అతడీలాగు చెపిప్ సభను ముగించెను. 

హెబీర్యులకు 12:14 => అందరితో సమాధానమును పరిశుదధ్తయు కలిగి యుండుటకు 

పర్యతిన్ంచుడి. పరిశుదధ్త లేకుండ ఎవడును పర్భువును చూడడు. 

యాకోబు 3:6 => నాలుక అగిన్యే, నాలుక మన అవయవములలో ఉంచబడిన పాప పర్పంచమై 

సరవ్శరీరమునకు మాలినయ్ము కలుగజేయుచు, పర్కృతి చకర్మునకు చిచుచ్పెటుట్ను; అది నరకముచేత 

చిచుచ్ పెటట్బడును. 

వచనము 5 

మూఢుడు తన తండిర్చేయు శిక్షను తిరసక్రించును గదిద్ంపునకు లోబడువాడు బుదిధ్మంతుడగును. 

సామెతలు 15:23 => సరిగా పర్తుయ్తత్రమిచిచ్నవానికి దానివలన సంతోషము పుటుట్ను 

సమయోచితమైన మాట యెంత మనోహరము! 

సామెతలు 15:28 => నీతిమంతుని మనసుస్ యుకత్మైన పర్తుయ్తత్రమిచుచ్టకు పర్యతిన్ంచును 

భకిత్హీనుల నోరు చెడ డ్మాటలు కుమమ్రించును 

సామెతలు 12:23 => వివేకియైనవాడు తన విదయ్ను దాచిపెటుట్ను అవివేక హృదయులు తమ 

మూఢతవ్ము వెలల్డి చేయుదురు. 
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సామెతలు 13:16 => వివేకులందరు తెలివిగలిగి పని జరుపుకొందురు బుదిధ్హీనుడు మూరఖ్తను 

వెలల్డిపరచును. 

సామెతలు 16:23 => జాఞ్నుని హృదయము వాని నోటికి తెలివి కలిగించును వాని పెదవులకు విదయ్ 

విసత్రింపజేయును. 

సామెతలు 25:11 => సమయోచితముగా పలుకబడిన మాట చితర్మైన వెండి పళె ల్ములలో 

నుంచబడిన బంగారు పండల్వంటిది. 

సామెతలు 25:12 => బంగారు కరణ్భూషణమెటిట్దో అపరంజి ఆభరణమెటిట్దో వినువాని చెవికి 

జాఞ్నముగల ఉపదేశకుడు అటిట్వాడు. 

కీరత్నలు 45:1 => ఒక దివయ్మైన సంగతితో నా హృదయము బహుగా ఉపొప్ంగుచునన్ది నేను 

రాజునుగూరిచ్ రచించినదానిని పలికెదను. నా నాలుక తవ్రగా వార్యువాని కలమువలె నునన్ది. 

పర్సంగి 10:12 => జాఞ్నుని నోటిమాటలు ఇంపుగా ఉనన్వి, అయితే బుదిధ్హీనుని నోరు వానినే 

మింగివేయును. 

పర్సంగి 10:13 => వాని నోటిమాటల పార్రంభము బుదిధ్హీనత, వాని పలుకుల ముగింపు 

వెఱి ఱ్తనము. 

యెషయా 50:4 => అలసినవానిని మాటలచేత ఊరడించు జాఞ్నము నాకు కలుగునటుల్ శిషుయ్నికి 

తగిన నోరు యెహోవా నాకు దయచేసియునాన్డు శిషుయ్లు వినునటుల్గా నేను వినుటకై ఆయన పర్తి 

యుదయమున నాకు విను బుదిధ్ పుటిట్ంచుచునాన్డు.  

కీరత్నలు 59:7 => వినువారెవరును లేరనుకొని వారు తమ నోటనుండి మాటలు వెళల్గర్కుక్దురు. వారి 

పెదవులలో కతుత్లునన్వి.  

దివ్తీయోపదేశకాండము 6:7 => నీవు నీ కుమారులకు వాటిని అభయ్సింపజేసి, నీ యింట 

కూరుచ్ండునపుప్డును తోర్వను నడుచునపుప్డును పండుకొనునపుప్డును లేచునపుప్డును వాటినిగూరిచ్ 

మాటలాడవలెను; సూచనగా వాటిని నీచేతికి కటుట్కొనవలెను. 
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1 సమూయేలు 20:30 => సౌలు యోనాతానుమీద బహుగా కోపపడి ఆగడగొటుట్దాని కొడుకా, 

నీకును నీ తలిల్ మానమునకును సిగుగ్ కలుగునటుల్గా నీవు యెషష్యి కుమారుని సీవ్కరించిన సంగతి 

నాకు తెలిసినది కాదా? 

యోబు 33:3 => నామాటలు నా హృదయ యథారథ్తను తెలుపుచునన్వి నా పెదవులు జాఞ్నమును 

యథారథ్ముగా పలుకును. 

సామెతలు 5:2 => అపుప్డు నీవు బుదిధ్కలిగి నడచుకొందువు తెలివినిబటిట్ నీ పెదవులు మాటలాడును. 

సామెతలు 10:32 => నీతిమంతుని పెదవులు ఉపయుకత్ములైన సంగతులు పలుకును భకిత్హీనుల 

నోట మూరఖ్పు మాటలు వచుచ్ను. 

సామెతలు 12:13 => పెదవులవలని దోషము అపాయకరమైన ఉరి నీతిమంతుడు ఆపదను 

తపిప్ంచుకొనును. 

సామెతలు 14:33 => తెలివిగలవాని హృదయమందు జాఞ్నము సుఖనివాసము చేయును 

బుదిధ్హీనుల అంతరంగములోనునన్ది బయలుపడును 

సామెతలు 16:22 => తెలివి గలవానికి వాని తెలివి జీవపు ఊట మూఢులకు వారి మూఢతవ్మే శిక్ష 

సామెతలు 17:28 => ఒకడు మూఢుడైనను మౌనముగా నుండినయెడల జాఞ్ని అని యెంచబడును 

అటిట్వాడు పెదవులు మూసికొనగా వాడు వివేకి అని యెంచబడును.  

పర్సంగి 5:3 => విసాత్రమైన పనిపాటులవలన సవ్పన్ము పుటుట్ను, పెకుక్ మాటలు పలుకువాడు 

బుదిధ్హీనుడగును. 

పర్సంగి 10:14 => కలుగబోవునది ఏదో మనుషుయ్లు ఎరుగకయుండినను బుదిధ్హీనులు 

విసాత్రముగా మాటలాడుదురు; నరుడు చనిపోయిన తరువాత ఏమి జరుగునో యెవరు 

తెలియజేతురు? 

యెహెజేక్లు 13:3 => పర్భువైన యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా దరశ్నమేమియు కలుగకునన్ను 

సవ్బుదిధ్ ననుసరించు అవివేక పర్వకత్లకు శర్మ. 

మతత్యి 15:18 => నోటనుండి బయటికి వచుచ్నవి హృదయములో నుండి వచుచ్ను; ఇవే 

మనుషుయ్ని అపవితర్పరచునవని మీరు గర్హింపరా? 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 19:41 => అతడీలాగు చెపిప్ సభను ముగించెను. 

ఎఫెసీయులకు 4:29 => వినువారికి మేలు కలుగునటుల్ అవసరమునుబటిట్ కేష్మాభివృదిధ్కరమైన 

అనుకూల వచనమే పలుకుడి గాని దురాభ్ష యేదైనను మీనోట రానియయ్కుడి. 

ఎఫెసీయులకు 5:4 => కృతజఞ్తా వచనమే మీరుచచ్రింపవలెను గాని మీరు బూతులైనను, 

పోకిరిమాటలైనను, సరసోకుత్లైనను ఉచచ్రింపకూడదు; ఇవి మీకు తగవు. 

యాకోబు 1:19 => నా పిర్య సహోదరులారా, మీరీసంగతి ఎరుగుదురు గనుక పర్తి మనుషుయ్డు 

వినుటకు వేగిరపడువాడును, మాటలాడుటకు నిదానించువాడును, కోపించుటకు నిదా నించువాడునై 

యుండవలెను. 

యాకోబు 1:26 => ఎవడైనను నోటికి కళె ల్ము పెటుట్కొనక తన హృదయమును మోసపరచుకొనుచు 

భకిత్ గలవాడనని అనుకొనినయెడల వాని భకిత్ వయ్రథ్మే. 

యాకోబు 3:5 => ఆలాగుననే నాలుక కూడ చినన్ అవయవమైనను బహుగా అదిరిపడును. ఎంత 

కొంచెము నిపుప్ ఎంత విసాత్రమైన అడవిని తగులబెటుట్ను!  

వచనము 6 

నీతిమంతుని యిలుల్ గొపప్ ధననిధి భకిత్హీనునికి కలుగు వచుచ్బడి శర్మకు కారణము. 

సామెతలు 5:21 => నరుని మారగ్ములను యెహోవా యెరుగును వాని నడతలనిన్టిని ఆయన 

గురిత్ంచును. 

2 దినవృతాత్ంతములు 16:9 => తనయెడల యథారథ్హృదయము గలవారిని బలపరచుటకై 

యెహోవా కనుదృషిట్ లోకమందంతట సంచారము చేయుచునన్ది; యీ విషయమందు నీవు మతితపిప్ 

పర్వరిత్ంచితివి గనుక ఇది మొదలుకొని నీకు యుదధ్ములే కలుగును. 

యోబు 34:21 => ఆయన దృషిట్ నరుల మారగ్ములమీద నుంచబడియునన్ది ఆయన 

వారినడకలనిన్యు కనిపెటిట్ చూచుచునాన్డు. 

యోబు 34:22 => దుష కిర్యలు చేయువారు దాగుకొనుటకు చీకటియైనను మరణాంధకారమైనను 

లేదు. 
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యిరిమ్యా 16:17 => ఏలయనగా వారు పోయిన తోర్వలనిన్టి మీద దృషిట్ యుంచితిని, ఏదియు నా 

కనున్లకు మరుగు కాలేదు, వారి దోషమును నాకు మరుగైయుండదు. 

యిరిమ్యా 23:24 => యెహోవా సెలవిచిచ్న మాట ఏదనగా నాకు కనబడకుండ రహసయ్ 

సథ్లములలో దాగగలవాడెవడైన కలడా? నేను భూమాయ్కాశముల యందంతట నునన్వాడను కానా? 

యిదే యెహోవా వాకుక్. 

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

శకిత్ సంపనున్డవు, వారి పర్వరత్నలనుబటిట్యు వారి కిర్యాఫలమునుబటిట్యు అందరికి 

పర్తిఫలమిచుచ్టకై నరపుతుర్ల మారగ్ములనిన్టిని నీవు కనున్లార చూచుచునాన్వు. 

హెబీర్యులకు 4:13 => మరియు ఆయన దృషిట్కి కనబడని సృషఠ్ము ఏదియు లేదు. మనమెవనికి 

లెకక్ యొపప్చెపప్వలసి యునన్దో ఆ దేవుని కనున్లకు సమసత్మును మరుగులేక తేటగా ఉనన్ది. 

ఆదికాండము 3:8 => చలల్పూటను ఆదామును అతని భారయ్యు తోటలో సంచరించుచునన్ దేవుడైన 

యెహోవా సవ్రమును విని, దేవుడైన యెహోవా ఎదుటికి రాకుండ తోటచెటల్మధయ్ను దాగుకొనగా 

ఆదికాండము 6:12 => దేవుడు భూలోకమును చూచినపుప్డు అది చెడిపోయి యుండెను; 

భూమిమీద సమసత్ శరీరులు తమ మారగ్మును చెరిపివేసుకొని యుండిరి.  

ఆదికాండము 16:7 => యెహోవా దూత అరణయ్ములో నీటిబుగగ్యొదద్, అనగా షూరు మారగ్ములో 

బుగగ్యొదద్, ఆమెను కనుగొని 

ఆదికాండము 16:13 => అది చూచుచునన్ దేవుడవు నీవే అను పేరు తనతో మాటలాడిన 

యెహోవాకు పెటెట్ను ఏలయనగా ననున్ చూచిన వాని నేనికక్డ చూచితిని గదా అని అనుకొనెను.  

యోబు 24:23 => ఆయన వారికి అభయమును దయచేయును గనుక వారు ఆధారము నొందుదురు 

ఆయన వారి మారగ్ముల మీద తన దృషిట్నుంచును 

యోబు 28:24 => ఆయన భూమయ్ంతములవరకు చూచుచునాన్డు. ఆకాశము కిర్ంది దానినంతటిని 

తెలిసికొనుచునాన్డు. 

యోబు 31:4 => ఆయన నా పర్వరత్న నెరుగును గదా నా అడుగుజాడలననిన్టిని లెకిక్ంచును గదా 
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యోబు 33:27 => అపుప్డు వాడు మనుషుయ్లయెదుట సంతోషించుచు ఇటల్ని పలుకును 

యథారథ్మైనదానిని వయ్తాయ్సపరచి నేను పాపము చేసితిని అయినను దానికి తగిన పర్తికారము నాకు 

చేయబడలేదు 

కీరత్నలు 10:14 => నీవు దీనిని చూచియునాన్వు గదా, వారికి పర్తికారము చేయుటకై నీవు చేటును 

పగను కనిపెటిట్ చూచుచునాన్వు నిరాధారులు తముమ్ను నీకు అపప్గించుకొందురు తండిర్లేనివారికి నీవే 

సహాయుడవై యునాన్వు 

కీరత్నలు 11:4 => యెహోవా తన పరిశుదాధ్లయములో ఉనాన్డు యెహోవా సింహాసనము 

ఆకాశమందునన్ది ఆయన నరులను కనున్లార చూచుచునాన్డు తన కనుదృషిట్చేత ఆయన వారిని 

పరిశీలించుచునాన్డు. 

కీరత్నలు 33:13 => యెహోవా ఆకాశములోనుండి కనిపెటుట్చునాన్డు ఆయన నరులందరిని 

దృషిట్ంచుచునాన్డు. 

కీరత్నలు 139:2 => నేను కూరుచ్ండుట నేను లేచుట నీకు తెలియును నాకు తలంపు పుటట్కమునుపే 

నీవు నా మనసుస్ గర్హించుచునాన్వు. 

యెషయా 37:28 => నీవు కూరుచ్ండుటయు బయలువెళుల్టయు లోపలికి వచుచ్టయు 

నామీదవేయు రంకెలును నాకు తెలిసేయునన్వి. 

యెహెజేక్లు 1:18 => వాటి కైవారములు మికిక్లి యెతుత్గలవై భయంకరముగా ఉండెను, ఆ 

నాలుగు కైవారములు చుటుట్ కండల్తో నిండియుండెను. 

ఆమోసు 2:1 => యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా మోయాబు మూడుసారుల్ నాలుగుసారుల్ చేసిన 

దోషములనుబటిట్ నేను తపప్కుండ దానిని శికిష్ంతును; ఏలయనగా వారు ఎదోము రాజు ఎముకలను 

కాలిచ్ సునన్ము చేసిరి. 

ఆమోసు 9:8 => పర్భువైన యెహోవా కనున్ ఈ పాపిషిఠ్ రాజయ్ముమీద నునన్ది, దానిని భూమిమీద 

ఉండకుండ నాశనముచేతును. అయితే యాకోబు సంతతివారిని సరవ్నాశముచేయక విడిచి 

పెటుట్దును; ఇదే యెహోవా వాకుక్. 
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జెకరాయ్ 4:10 => కారయ్ములు అలప్ములైయునన్ కాలమును తృణీకరించినవాడెవడు? లోకమంతటను 

సంచారము చేయు యెహోవా యొకక్ యేడు నేతర్ములు జెరుబాబ్బెలుచేతిలో గుండునూలుండుట 

చూచి సంతోషించును. 

1 పేతురు 3:12 => పర్భువు కనున్లు నీతిమంతుల మీదను, ఆయన చెవులు వారి పార్రథ్నల వైపునను 

ఉనన్వి గాని పర్భువు ముఖము కీడు చేయువారికి విరోధముగా ఉనన్ది. 

వచనము 7 

జాఞ్నుల పెదవులు తెలివిని వెదజలుల్ను బుదిధ్హీనుల మనసుస్ సిథ్రమైనది కాదు 

సామెతలు 12:18 => కతిత్పోటువంటి మాటలు పలుకువారు కలరు జాఞ్నుల నాలుక 

ఆరోగయ్దాయకము. 

సామెతలు 16:24 => ఇంపైన మాటలు తేనెపటుట్వంటివి అవి పార్ణమునకు మధురమైనవి 

యెముకలకు ఆరోగయ్కరమైనవి. 

మలాకీ 4:2 => అయితే నా నామమందు భయభకుత్లు గలవారగు మీకు నీతిసూరుయ్డు 

ఉదయించును; అతని రెకక్లు ఆరోగయ్ము కలుగజేయును గనుక మీరు బయలుదేరి కొర్వివ్న దూడలు 

గంతులు వేయునటుల్ గంతులు వేయుదురు. 

సామెతలు 3:18 => దాని నవలంబించువారికి అది జీవవృక్షము దాని పటుట్కొనువారందరు 

ధనుయ్లు. 

ఆదికాండము 3:22 => అపుప్డు దేవుడైన యెహోవా ఇదిగో మంచిచెడ డ్లను ఎరుగునటుల్, ఆదాము 

మనలో ఒకనివంటివాడాయెను. కాబటిట్ అతడు ఒకవేళ తన చెయియ్ చాచి జీవవృక్షఫలమును కూడ 

తీసికొని తిని నిరంతరము జీవించునేమో అని 

ఆదికాండము 3:23 => దేవుడైన యెహోవా అతడు ఏ నేలనుండి తీయబడెనో దాని సేదయ్పరచుటకు 

ఏదెను తోటలోనుండి అతని పంపివేసెను. 
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ఆదికాండము 3:24 => అపుప్డాయన ఆదామును వెళల్గొటిట్ ఏదెను తోటకు తూరుప్దికుక్న 

కెరూబులను, జీవవృక్షమునకు పోవు మారగ్మును కాచుటకు ఇటు అటు తిరుగుచునన్ ఖడగ్జావ్లను 

నిలువబెటెట్ను. 

1 తిమోతి 6:3 => ఎవడైనను మన పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ యొకక్ హితవాకయ్ములను దైవభకిత్కి 

అనుగుణయ్మైన బోధను అంగీకరింపక, భినన్మైన బోధనుపదేశించినయెడల 

పర్కటన 2:7 => చెవిగలవాడు ఆతమ్ సంఘములతో చెపుప్చునన్ మాట వినునుగాక. జయించు వానికి 

దేవుని పరదైసులో ఉనన్ జీవవృక్ష ఫలములు భుజింపనితుత్ను. 

సామెతలు 18:8 => కొండెగాని మాటలు రుచిగల భోజయ్ములు అవి లోకడుపులోనికి దిగిపోవును. 

సామెతలు 18:14 => నరుని ఆతమ్ వాని వాయ్ధి నోరుచ్ను నలిగిన హృదయమును ఎవడు 

సహింపగలడు? 

సామెతలు 26:22 => కొండెగాని మాటలు రుచిగల పదారథ్ములవంటివి అవి లోకడుపులోనికి 

దిగిపోవును. 

కీరత్నలు 52:2 => మోసము చేయువాడా, వాడిగల మంగలకతిత్వలె నీ నాలుక నాశనము చేయ 

నుదేద్శించుచునన్ది 

కీరత్నలు 52:3 => మేలుకంటె కీడుచేయుటయు నీతి పలుకుటకంటె అబదధ్ము చెపుప్టయు నీకిషట్ము.

(సెలా.) 

కీరత్నలు 52:4 => కపటమైన నాలుక గలవాడా, అధిక నాశనకరములైన మాటలే నీకిషట్ము. 

కీరత్నలు 109:22 => నేను దీనదరిదుర్డను నా హృదయము నాలో గుచచ్బడియునన్ది. 

సామెతలు 10:20 => నీతిమంతుని నాలుక పర్శసత్మైన వెండి వంటిది భకిత్హీనుల ఆలోచన 

పనికిమాలినది. 

సామెతలు 10:21 => నీతిమంతుని పెదవులు అనేకులకు ఉపదేశించును బుదిధ్ లేకపోవుటచేత 

మూఢులు చనిపోవుదురు. 

సామెతలు 11:30 => నీతిమంతులు ఇచుచ్ ఫలము జీవవృక్షము జాఞ్నము గలవారు ఇతరులను 

రకిష్ంచుదురు 
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మతత్యి 12:35 => సజజ్నుడు తన మంచి ధననిధిలోనుండి సదివ్షయములను తెచుచ్ను; దురజ్నుడు 

తన చెడ డ్ ధననిధిలోనుండి దురివ్షయములను తెచుచ్ను. 

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

తెలిసికొనుటకై మీ సంభాషణ ఉపుప్ వేసినటుట్ ఎలల్పుప్డు రుచిగలదిగాను కృపాసహితముగాను 

ఉండనియుయ్డి. 

వచనము 8 

భకిత్హీనులు అరిప్ంచు బలులు యెహోవాకు హేయములు యథారథ్వంతుల పార్రథ్న ఆయనకు 

ఆనందకరము. 

సామెతలు 10:1 => జాఞ్నముగల కుమారుడు తండిర్ని సంతోషపరచును బుదిధ్లేని కుమారుడు తన 

తలిల్కి దుఃఖము పుటిట్ంచును. 

సామెతలు 13:1 => తండిర్ శికిష్ంచిన కుమారుడు జాఞ్నము గలవాడగును. అపహాసకుడు గదిద్ంపునకు 

లోబడడు. 

సామెతలు 13:18 => శిక్షను ఉపేకిష్ంచువానికి అవమాన దారిదర్య్తలు పార్పిత్ంచును గదిద్ంపును 

లక్షయ్పెటుట్వాడు ఘనతనొందును. 

1 సమూయేలు 2:23 => ఈ జనులముందర మీరు చేసిన చెడ డ్కారయ్ములు నాకు వినబడినవి. 

ఈలాటి కారయ్ములు మీరెందుకు చేయుచునాన్రు? 

1 సమూయేలు 2:24 => నా కుమారులారా, యీలాగు చేయవదుద్, నాకు వినబడినది మంచిది 

కాదు, యెహోవా జనులను మీరు అతికర్మింప చేయుచునాన్రు. 

1 సమూయేలు 2:25 => నరునికి నరుడు తపుప్చేసిన యెడల దేవుడు విమరశ్చేయును గాని యెవరైన 

యెహోవా విషయములో పాపము చేసినయెడల వానికొరకు ఎవడు విజాఞ్పనము చేయును? అనెను. 

అయితే యెహోవా వారిని చంపదలచి యుండెను గనుక వారు తమ తండిర్యొకక్ మొఱఱ్ను 

వినకపోయిరి. 
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2 సమూయేలు 15:1 => ఇదియైన తరువాత అబాష్లోము ఒక రథమును గుఱఱ్ములను సిదధ్పరచి, 

తనయెదుట పరుగెతుత్టకై యేబదిమంది బంటులను ఏరప్రచుకొనెను. 

2 సమూయేలు 15:2 => ఉదయముననే లేచి బయలుదేరి పటట్ణముయొకక్ గుమమ్పు మారగ్మందు 

ఒక తటుట్న నిలిచి, రాజుచేత తీరుప్నొందుటకై వాయ్జెయ్మాడు వారెవరైనను వచిచ్యుండగా కనిపెటిట్ 

వారిని పిలిచి నీవు ఏ ఊరివాడవని యడుగుచుండెను నీ దాసుడనైన నేను ఇశార్యేలీయుల 

గోతర్ములలో ఫలానిదానికి చేరిన వాడనని వాడు చెపప్గా 

2 సమూయేలు 15:3 => అబాష్లోము నీ వాయ్జెయ్ము సరిగాను నాయ్యముగాను ఉనన్దిగాని దానిని 

విచారించుటకై నియమింపబడిన వాడు రాజునొదద్ ఒకడును లేడని చెపిప్ 

2 సమూయేలు 15:4 => నేను ఈ దేశమునకు నాయ్యాధిపతినైయుండుట యెంత మేలు; అపుప్డు 

వాయ్జెయ్మాడువారు నాయొదద్కు వతుత్రు, నేను వారికి నాయ్యము తీరుచ్దునని చెపుప్చు వచెచ్ను. 

2 సమూయేలు 15:5 => మరియు తనకు నమసాక్రము చేయుటకై యెవడైనను తన దాపునకు 

వచిచ్నపుప్డు అతడు తన చేయి చాపి అతని పటుట్కొని ముదుద్పెటుట్కొనుచు వచెచ్ను. 

2 సమూయేలు 15:6 => తీరుప్నొందుటకై రాజునొదద్కు వచిచ్న ఇశార్యేలీయులకందరికి అబాష్లోము 

ఈ పర్కారము చేసి ఇశార్యేలీయులనందరిని తనతటుట్ తిర్పుప్కొనెను.  

1 దినవృతాత్ంతములు 22:11 => నా కుమారుడా, యెహోవా నీకు తోడుగా ఉండునుగాక; నీవు 

వరిధ్లిల్ నీ దేవుడైన యెహోవా నినున్గూరిచ్ సెలవిచిచ్న పర్కారముగా ఆయనకు మందిరమును 

కటిట్ంచుదువుగాక. 

1 దినవృతాత్ంతములు 22:12 => నీ దేవుడైన యెహోవా ధరమ్శాసత్రమును నీవు అనుసరించునటుల్గా 

యెహోవా నీకు వివేకమును తెలివిని అనుగర్హించి ఇశార్యేలీయులమీద నీకు అధికారము 

దయచేయును గాక. 

1 దినవృతాత్ంతములు 22:13 => యెహోవా ఇశార్యేలీయులనుగూరిచ్ మోషేకు ఇచిచ్న కటట్డల 

పర్కారముగాను ఆయన తీరిచ్న తీరుప్ల పర్కారముగాను జరుపుకొనుటకు నీవు జాగర్తత్పడినయెడల 

నీవు వృదిధ్పొందుదువు; ధైరయ్ము తెచుచ్కొని బలముగా ఉండుము; భయపడకుము దిగులుపడకుము. 
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1 దినవృతాత్ంతములు 28:9 => సొలొమోనా, నా కుమారుడా, నీ తండిర్యొకక్ దేవుడైన యెహోవా 

అందరి హృదయములను పరిశోధించువాడును, ఆలోచనలనిన్టిని సంకలప్ములనిన్టిని ఎరిగినవాడునై 

యునాన్డు. నీవు ఆయనను తెలిసికొని హృదయపూరవ్కముగాను మనఃపూరవ్కముగాను ఆయనను 

సేవించుము,ఆయనను వెదకినయెడల ఆయన నీకు పర్తయ్క్షమగును, నీవు ఆయనను విసరిజ్ంచినయెడల 

ఆయన నినున్ నితయ్ముగా తోర్సివేయును. 

1 దినవృతాత్ంతములు 28:20 => మరియు దావీదు తన కుమారుడైన సొలొమోనుతో 

చెపిప్నదేమనగా నీవు బలముపొంది ధైరయ్ము తెచుచ్కొని యీ పని పూనుకొనుము, భయపడకుండుము, 

వెరవకుండుము, నా దేవుడైన యెహోవా నీతోకూడ నుండును; యెహోవా మందిరపు సేవనుగూరిచ్న 

పనియంతయు నీవు ముగించువరకు ఆయన నినున్ ఎంతమాతర్మును విడువకయుండును. 

సామెతలు 15:31 => జీవారథ్మైన ఉపదేశమును అంగీకరించువానికి జాఞ్నుల సహవాసము 

లభించును.  

సామెతలు 15:32 => శిక్షనొంద నొలల్నివాడు తన పార్ణమును తృణీకరించును గదిద్ంపును 

వినువాడు వివేకియగును. 

సామెతలు 1:23 => నా గదిద్ంపు విని తిరుగుడి ఆలకించుడి నా ఆతమ్ను మీమీద కుమమ్రించుదును 

నా ఉపదేశమును మీకు తెలిపెదను. 

సామెతలు 6:23 => ఆజఞ్ దీపముగాను ఉపదేశము వెలుగుగాను ఉండును. శికాష్రథ్మైన గదిద్ంపులు 

జీవమారగ్ములు. 

సామెతలు 19:20 => నీవు ముందుకు జాఞ్నివగుటకై ఆలోచన విని ఉపదేశము అంగీకరించుము. 

సామెతలు 25:12 => బంగారు కరణ్భూషణమెటిట్దో అపరంజి ఆభరణమెటిట్దో వినువాని చెవికి 

జాఞ్నముగల ఉపదేశకుడు అటిట్వాడు. 

కీరత్నలు 141:5 => నీతిమంతులు ననున్ కొటుట్ట నాకు ఉపకారము వారు ననున్ గదిద్ంచుట నాకు 

తైలాభిషేకము నేను అటిట్ అభిషేకమును తోర్సివేయకుందును గాక. వారి దుషట్కిర్యలను చూచియు 

నేను తపప్క పార్రథ్న చేయుచునాన్ను. 
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తీతుకు 1:13 => ఈ సాక్షయ్ము నిజమే. ఈ హేతువుచేత వారు యూదుల కలప్నాకథలను, 

సతయ్మునుండి తొలగిపోవునటిట్ మనుషుయ్ల కటట్డలను లక్షయ్పెటట్క, 

తీతుకు 2:15 => వీటినిగూరిచ్ బోధించుచు, హెచచ్రించుచు సంపూరాణ్ధికారముతో దురోభ్ధను 

ఖండించుచునుండుము నినెన్వనిని తృణీకరింప నీయకుము. 

నిరగ్మకాండము 20:12 => నీ దేవుడైన యెహోవా నీకనుగర్హించు దేశములో నీవు 

దీరాఘ్యుషమ్ంతుడవగునటుల్ నీ తండిర్ని నీ తలిల్ని సనామ్నించుము. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 21:18 => ఒకని కుమారుడు మొండివాడై తిరుగబడి తండిర్మాట గాని 

తలిల్మాటగాని వినకయుండి, వారు అతని శికిష్ంచిన తరువాతయును అతడు వారికి విధేయుడు 

కాకపోయినయెడల 

సామెతలు 1:7 => యెహోవాయందు భయభకుత్లు కలిగియుండుట తెలివికి మూలము మూరు ఖ్లు 

జాఞ్నమును ఉపదేశమును తిరసక్రించుదురు. 

సామెతలు 5:12 => అయోయ్, ఉపదేశము నేనెటుల్ తోర్సివేసితిని? నా హృదయము గదిద్ంపు నెటుల్ 

తృణీకరించెను? 

సామెతలు 17:10 => బుదిధ్హీనునికి నూరుదెబబ్లు నాటునంతకంటె బుదిధ్మంతునికి ఒక 

గదిద్ంపుమాట లోతుగా నాటును. 

సామెతలు 19:25 => అపహాసకులు దండింపబడగా చూచి జాఞ్నము లేనివారు జాఞ్నము నొందుదురు 

వివేకులను గదిద్ంచినయెడల వారు జాఞ్నవృదిధ్ నొందుదురు. 

వచనము 9 

భకిత్హీనుల మారగ్ము యెహోవాకు హేయము నీతి ననుసరించువానిని ఆయన పేర్మించును. 

సామెతలు 15:16 => నెమమ్దిలేకుండ విసాత్రమైన ధనముండుటకంటె యెహోవాయందలి 

భయభకుత్లతో కూడ కొంచెము కలిగియుండుట మేలు. 

సామెతలు 8:21 => ననున్ పేర్మించువారిని ఆసిత్కరత్లుగా చేయుదును వారి నిధులను నింపుదును. 
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సామెతలు 13:22 => మంచివాడు తన పిలల్ల పిలల్లను ఆసిత్కరత్లనుగా చేయును పాపాతుమ్ల ఆసిత్ 

నీతిమంతులకు ఉంచబడును. 

సామెతలు 21:20 => విలువగల ధనమును నూనెయు జాఞ్నుల యింటనుండును బుదిధ్హీనుడు దాని 

వయ్యపరచును. 

కీరత్నలు 112:3 => కలిమియు సంపదయు వాని యింటనుండును వాని నీతి నితయ్ము నిలుచును. 

హెబీర్యులకు 11:26 => ఫరో కుమారెత్ యొకక్ కుమారుడని అనిపించుకొనుటకు ఒపుప్కొనలేదు; 

ఏలయనగా అతడు పర్తిఫలముగా కలుగబోవు బహుమానమందు దృషిట్ యుంచెను. 

సామెతలు 10:22 => యెహోవా ఆశీరావ్దము ఐశవ్రయ్మిచుచ్ను నరుల కషట్ముచేత ఆ 

యాశీరావ్దము ఎకుక్వ కాదు. 

సామెతలు 16:8 => అనాయ్యము చేత కలిగిన గొపప్ వచుచ్బడికంటె నీతితో కూడిన కొంచెమే 

శేర్షఠ్ము. 

యోబు 20:19 => వారు బీదలను ముంచి విడిచిపెటిట్నవారు వారు బలాతాక్రముచేత ఒక యింటిని 

ఆకర్మించుకొనినను దానిని కటిట్ పూరిత్చేయరు. 

యోబు 20:20 => వారు ఎడతెగక ఆశించినవారు తమ యిషట్వసుత్వులలో ఒకదానిచేతనైనను 

తముమ్ను తాము రకిష్ంచుకొనజాలరు. 

యోబు 20:21 => వారు మింగివేయనిది ఒకటియు లేదు గనుక వారి కేష్మసిథ్తి నిలువదు. 

యోబు 20:22 => వారికి సంపాదయ్ము పూరణ్ముగా కలిగిన సమయమున వారు ఇబబ్ంది పడుదురు 

దురవసథ్లోనుండు వారందరి చెయియ్ వారిమీదికి వచుచ్ను. 

యోబు 20:23 => వారు కడుపు నింపుకొననైయుండగా దేవుడు వారిమీద తన కోపాగిన్ 

కురిపించును వారు తినుచుండగా దాని కురిపించును. 

కీరత్నలు 37:16 => నీతిమంతునికి కలిగినది కొంచెమైనను బహుమంది భకిత్హీనులకునన్ 

ధనసమృదిధ్కంటె శేర్షట్ము. 

పర్సంగి 4:6 => శర్మయును గాలికైన యతన్ములును రెండుచేతులనిండ నుండుటకంటె 

ఒకచేతినిండ నెమమ్దికలిగి యుండుట మేలు. 
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పర్సంగి 5:10 => దర్వయ్ము నపేకిష్ంచువాడు దర్వయ్ముచేత తృపిత్ నొందడు, ధనసమృదిధ్ 

నపేకిష్ంచువాడు దానిచేత తృపిత్ నొందడు; ఇదియు వయ్రథ్మే. 

పర్సంగి 5:11 => ఆసిత్ యెకుక్వైనయెడల దాని భకిష్ంచువారును ఎకుక్వ అగుదురు; కనున్లార 

చూచుటయే గాక ఆసిత్పరునికి తన ఆసిత్వలని పర్యోజనమేమి? 

పర్సంగి 5:12 => కషట్జీవులు కొదిద్గా తినినను ఎకుక్వగా తినినను సుఖనిదర్ నొందుదురు; అయితే 

ఐశవ్రయ్వంతులకు తమ ధనసమృధిథ్చేత నిదర్పటట్దు. 

పర్సంగి 5:13 => సూరుయ్ని కిర్ంద మనసుస్నకు ఆయాసకరమైనదొకటి జరుగుట నేను చూచితిని. 

అదేదనగా ఆసిత్గలవాడు తన ఆసిత్ని దాచిపెటుట్కొని తనకు నాశనము తెపిప్ంచుకొనును. 

పర్సంగి 5:14 => అయితే ఆ ఆసిత్ దురదృషట్మువలన నశించిపోవును; అతడు పుతుర్లు గలవాడైనను 

అతని చేతిలో ఏమియు లేకపోవును. 

యాకోబు 5:1 => ఇదిగో ధనవంతులారా, మీమీదికి వచెచ్డి ఉపదర్వములనుగూరిచ్ పర్లాపించి 

యేడువుడి. 

యాకోబు 5:2 => మీ ధనము చెడిపోయెను; మీ వసత్రములు చిమమ్టలు కొటిట్నవాయెను. 

యాకోబు 5:3 => మీ బంగారమును మీ వెండియు తుపుప్పటిట్నవి; వాటి తుపుప్ మీమీద సాక్షయ్ముగా 

ఉండి అగిన్వలె మీ శరీరములను తినివేయును; అంతయ్దినములయందు ధనము కూరుచ్ కొంటిరి. 

సామెతలు 24:4 => తెలివిచేత దాని గదులు విలువగల రమయ్మైన సరవ్ సంపదలతో నింపబడును. 

సామెతలు 28:10 => యథారథ్వంతులను దురామ్రగ్మందు చొపిప్ంచువాడు తాను తర్వివ్న గోతిలో 

తానే పడును యథారథ్వంతులు మేలైనదానిని సవ్తంతిర్ంచుకొందురు. 

వచనము 10 

మారగ్ము విడిచినవానికి కఠినశిక్ష కలుగును గదిద్ంపును దేవ్షించువారు మరణము నొందుదురు. 

కీరత్నలు 37:30 => నీతిమంతుల నోరు జాఞ్నమునుగూరిచ్ వచించును వారి నాలుక నాయ్యమును 

పర్కటించును. 
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కీరత్నలు 45:2 => నరులకంటె నీవు అతిసుందరుడవై యునాన్వు నీ పెదవులమీద దయారసము 

పోయబడియునన్ది కావున దేవుడు నితయ్ము నినున్ ఆశీరవ్దించును.  

కీరత్నలు 51:13 => అపుప్డు అతికర్మము చేయువారికి నీ తోర్వలను బోధించెదను పాపులును నీ 

తటుట్ తిరుగుదురు. 

కీరత్నలు 51:14 => దేవా, నా రక్షణకరత్యగు దేవా రకాత్పరాధమునుండి ననున్ విడిపింపుము 

అపుప్డు నా నాలుక నీ నీతినిగూరిచ్ ఉతాస్హగానము చేయును. 

కీరత్నలు 51:15 => పర్భువా, నా నోరు నీ సుత్తిని పర్చురపరచునటుల్ నా పెదవులను తెరువుము. 

కీరత్నలు 71:15 => నీ నీతిని నీ రక్షణను నా నోరు దినమెలల్ వివరించును అవి నాకు ఎనన్శకయ్ము 

కావు. 

కీరత్నలు 71:16 => పర్భువైన యెహోవాయొకక్ బలవతాక్రయ్ములనుబటిట్ నేను వరిణ్ంప 

మొదలుపెటెట్దను నీ నీతినిమాతర్మే నేను వరిణ్ంచెదను. 

కీరత్నలు 71:17 => దేవా, బాలయ్మునుండి నీవు నాకు బోధించుచు వచిచ్తివి ఇంతవరకు నీ 

ఆశచ్రయ్కారయ్ములు నేను తెలుపుచునే వచిచ్తిని. 

కీరత్నలు 71:18 => దేవా, వచుచ్ తరమునకు నీ బాహుబలమునుగూరిచ్యు పుటట్బోవువారికందరికి 

నీ శౌరయ్మునుగూరిచ్యు నేను తెలియజెపుప్నటుల్ తలనెరసి వృదుధ్నైయుండువరకు ననున్ విడువకుము. 

కీరత్నలు 78:2 => నేను నోరు తెరచి ఉపమానము చెపెప్దను పూరవ్కాలపు గూఢవాకయ్ములను నేను 

తెలియజెపెప్దను. 

కీరత్నలు 78:3 => మాకు తెలిసిన సంగతులను మా పితరులు మాకు వివరించిన సంగతులను 

చెపెప్దను. 

కీరత్నలు 78:4 => యెహోవా సోత్తార్రహ్కిర్యలను ఆయన బలమును ఆయన చేసిన 

ఆశచ్రయ్కారయ్ములను దాచకుండ వాటిని వారి పిలల్లకు మేము చెపెప్దము. 

కీరత్నలు 78:5 => రాగల తరములలో పుటట్బోవు పిలల్లు దాని నెరుగునటుల్ను వారు లేచి తమ 

పిలల్లకు దానిని వివరించునటుల్ను వీరును దేవునియందు నిరీక్షణగలవారై దేవుని కిర్యలను 

మరువకయుండి  
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కీరత్నలు 78:6 => యథారథ్హృదయులు కాక దేవుని విషయమై సిథ్రమనసుస్ లేనివారై తమ 

పితరులవలె తిరుగబడకయు 

కీరత్నలు 119:13 => నీ నోట నీవు సెలవిచిచ్న నాయ్యవిధులనిన్టిని నా పెదవులతో వివరించుదును. 

పర్సంగి 12:9 => పర్సంగి జాఞ్నియై యుండెను అతడు జనులకు జాఞ్నము బోధించెను; అతడు 

ఆలోచించి సంగతులు పరిశీలించి అనేక సామెతలను అనుకర్మపరచెను. 

పర్సంగి 12:10 => పర్సంగి యింపైన మాటలు చెపుప్టకు పూనుకొనెను, సతయ్మునుగూరిచ్న 

మాటలు యథారథ్భావముతో వార్యుటకు పూనుకొనెను. 

పరమగీతము 4:11 => పార్ణేశవ్రీ, నీ పెదవులు తేనియలొలుకుచునన్టుట్నన్వి నీ జిహవ్కిర్ంద 

మధుకీష్రములు కలవు నీ వసత్రముల సువాసన లెబానోను సువాసనవలె నునన్ది. 

మతత్యి 10:27 => చీకటిలో నేను మీతో చెపుప్నది మీరు వెలుగులో చెపుప్డి; చెవిలో మీకు 

చెపప్బడినది మేడలమీద పర్కటించుడి. 

మతత్యి 28:18 => అయితే యేసు వారియొదద్కు వచిచ్ పరలోకమందును భూమిమీదను నాకు 

సరావ్ధికారము ఇయయ్బడియునన్ది. 

మతత్యి 28:19 => కాబటిట్ మీరు వెళి ల్, సమసత్ జనులను శిషుయ్లనుగా చేయుడి; తండిర్యొకక్యు 

కుమారునియొకక్యు పరిశుదాధ్తమ్యొకక్యు నామములోనికి వారికి బాపిత్సమ్మిచుచ్చు 

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

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

చెపెప్ను.  

మారుక్ 16:15 => మరియుమీరు సరవ్లోకమునకు వెళి ల్ సరవ్సృషిట్కి సువారత్ను పర్కటించుడి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 18:9 => రాతిర్వేళ దరశ్నమందు పర్భువు నీవు భయపడక మాటలాడుము, 

మౌనముగా ఉండకుము. 

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

ఎవడును రాడు; ఈ పటట్ణములో నాకు బహు జనమునన్దని పౌలుతో చెపప్గా 
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రోమీయులకు 10:14 => వారు విశవ్సింపనివానికి ఎటుల్ పార్రథ్న చేయుదురు? విననివానిని ఎటుల్ 

విశవ్సించుదురు? పర్కటించువాడు లేకుండ వారెటుల్ విందురు? 

రోమీయులకు 10:15 => పర్కటించువారు పంపబడనియెడల ఎటుల్ పర్కటించుదురు? 

ఇందువిషయమై ఉతత్మమైనవాటిని గూరిచ్న సువారత్ పర్కటించువారి పాదములెంతో సుందరమైనవి 

అని వార్యబడియునన్ది 

రోమీయులకు 10:16 => అయినను అందరు సువారత్కు లోబడలేదు పర్భువా, మేము తెలియజేసిన 

సమాచారమెవడు నమెమ్ను అని యెషయా చెపుప్చునాన్డు గదా? 

రోమీయులకు 10:17 => కాగా వినుటవలన విశావ్సము కలుగును; వినుట కీర్సుత్ను గూరిచ్న 

మాటవలన కలుగును. 

రోమీయులకు 15:18 => ఏలాగనగా అనయ్జనులు విధేయులగునటుల్, వాకయ్ముచేతను, కిర్యచేతను, 

గురుతుల బలముచేతను, మహతాక్రయ్ముల బలముచేతను, పరిశుదాధ్తమ్ బలముచేతను కీర్సుత్ నాదావ్రా 

చేయించిన వాటిని గూరిచ్యే గాని మరి దేనినిగూరిచ్యు మాటలాడ తెగింపను.  

రోమీయులకు 15:19 => కాబటిట్ యెరూషలేము మొదలుకొని చుటుట్పటల్నునన్ పర్దేశములందు 

ఇలూల్రికు పార్ంతమువరకు కీర్సుత్ సువారత్ను పూరణ్ముగా పర్కటించియునాన్ను. 

రోమీయులకు 15:20 => నేనైతే మరియొకని పునాదిమీద కటట్కుండు నిమితత్ము ఆయననుగూరిచ్న 

సమాచారమెవరికి తెలియజేయబడలేదో వారు చూతురనియు, విననివారు గర్హింతురనియు, 

రోమీయులకు 15:21 => వార్యబడిన పర్కారము కీర్సుత్ నామమెరుగని చోటల్ను సువారత్ను 

పర్కటింపవలెనని మికిక్లి ఆశగలవాడనైయుండి ఆలాగున పర్కటించితిని. 

ఎఫెసీయులకు 4:29 => వినువారికి మేలు కలుగునటుల్ అవసరమునుబటిట్ కేష్మాభివృదిధ్కరమైన 

అనుకూల వచనమే పలుకుడి గాని దురాభ్ష యేదైనను మీనోట రానియయ్కుడి. 

2 తిమోతి 2:2 => నీవు అనేక సాకుష్ల యెదుట నావలన వినిన సంగతులను ఇతరులకును 

బోధించుటకు సామరథ్య్ముగల నమమ్కమైన మనుషుయ్లకు అపప్గింపుము, 

సామెతలు 10:20 => నీతిమంతుని నాలుక పర్శసత్మైన వెండి వంటిది భకిత్హీనుల ఆలోచన 

పనికిమాలినది. 
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సామెతలు 10:21 => నీతిమంతుని పెదవులు అనేకులకు ఉపదేశించును బుదిధ్ లేకపోవుటచేత 

మూఢులు చనిపోవుదురు. 

మతత్యి 12:34 => సరప్సంతానమా, మీరు చెడ డ్వారైయుండి ఏలాగు మంచి మాటలు పలుకగలరు? 

హృదయమందు నిండియుండు దానినిబటిట్ నోరు మాటలాడును గదా. 

యాకోబు 3:6 => నాలుక అగిన్యే, నాలుక మన అవయవములలో ఉంచబడిన పాప పర్పంచమై 

సరవ్శరీరమునకు మాలినయ్ము కలుగజేయుచు, పర్కృతి చకర్మునకు చిచుచ్పెటుట్ను; అది నరకముచేత 

చిచుచ్ పెటట్బడును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 6:7 => నీవు నీ కుమారులకు వాటిని అభయ్సింపజేసి, నీ యింట 

కూరుచ్ండునపుప్డును తోర్వను నడుచునపుప్డును పండుకొనునపుప్డును లేచునపుప్డును వాటినిగూరిచ్ 

మాటలాడవలెను; సూచనగా వాటిని నీచేతికి కటుట్కొనవలెను. 

యోబు 4:3 => అనేకులకు నీవు బుదిధ్ నేరిప్నవాడవు బలహీనమైన చేతులను బలపరచినవాడవు.  

యోబు 33:3 => నామాటలు నా హృదయ యథారథ్తను తెలుపుచునన్వి నా పెదవులు జాఞ్నమును 

యథారథ్ముగా పలుకును. 

సామెతలు 5:2 => అపుప్డు నీవు బుదిధ్కలిగి నడచుకొందువు తెలివినిబటిట్ నీ పెదవులు మాటలాడును. 

సామెతలు 10:11 => నీతిమంతుని నోరు జీవపు ఊట భకిత్హీనుల నోరు బలాతాక్రము 

మరుగుపరచును. 

సామెతలు 10:13 => వివేకుని పెదవులయందు జాఞ్నము కనబడును బుదిధ్హీనుని వీపునకు బెతత్మే 

తగును. 

సామెతలు 12:18 => కతిత్పోటువంటి మాటలు పలుకువారు కలరు జాఞ్నుల నాలుక 

ఆరోగయ్దాయకము. 

సామెతలు 16:21 => జాఞ్న హృదయుడు వివేకి యనబడును రుచిగల మాటలు పలుకుటవలన విదయ్ 

యెకుక్వగును. 

సామెతలు 20:15 => బంగారును విసాత్రమైన ముతయ్ములును కలవు. తెలివినుచచ్రించు పెదవులు 

అమూలయ్మైన సొతుత్. 
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సామెతలు 22:18 => నీ అంతరంగమందు వాటిని నిలుపుకొనుట ఎంతో మంచిది పోకుండ అవి నీ 

పెదవులమీద ఉండనిముమ్. 

మతత్యి 13:52 => ఆయన అందువలన పరలోకరాజయ్ములో శిషుయ్డుగాచేరిన పర్తి శాసిత్యు తన 

ధననిధిలోనుండి కొర్తత్ పదారథ్ములను పాత పదారథ్ములను వెలుపలికి తెచుచ్ ఇంటి యజమానుని 

పోలియునాన్డని వారితో చెపెప్ను. 

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

తెలిసికొనుటకై మీ సంభాషణ ఉపుప్ వేసినటుట్ ఎలల్పుప్డు రుచిగలదిగాను కృపాసహితముగాను 

ఉండనియుయ్డి. 

వచనము 11 

పాతాళమును అగాధకూపమును యెహోవాకు కనబడుచునన్వి నరుల హృదయములు మరి తేటగా 

ఆయనకు కనబడును గదా? 

సామెతలు 21:27 => భకిత్హీనులు అరిప్ంచు బలులు హేయములు దురాలోచనతో అరిప్ంచినయెడల 

అవి మరి హేయములు. 

సామెతలు 28:9 => ధరమ్శాసత్రము వినబడకుండ చెవిని తొలగించుకొనువాని పార్రథ్న హేయము. 

యెషయా 1:10 => సొదొమ నాయ్యాధిపతులారా, యెహోవామాట ఆలకించుడి. గొమొఱాఱ్ 

జనులారా, మన దేవుని ఉపదేశమునకు చెవియొగుగ్డి. 

యెషయా 1:11 => యెహోవా సెలవిచిచ్న మాట ఇదే విసాత్రమైన మీ బలులు నాకేల? 

దహనబలులగు పాటే ట్ళుల్ను బాగుగా మేపిన దూడల కొర్వువ్ను నాకు వెకక్సమాయెను కోడెల 

రకత్మందైనను గొఱఱ్పిలల్ల రకత్మందైనను మేకపోతుల రకత్మందైనను నాకిషట్ములేదు. 

యెషయా 1:12 => నా సనిన్ధిని కనబడవలెనని మీరు వచుచ్చునాన్రే నా ఆవరణములను 

తొర్కుక్టకు మిముమ్ను రమమ్నన్వాడెవడు?  
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యెషయా 1:13 => మీ నైవేదయ్ము వయ్రథ్ము అది నాకు అసహయ్ము పుటిట్ంచు ధూపారప్ణము 

దానినికను తేకుడి అమావాసయ్యు విశార్ంతిదినమును సమాజకూట పర్కటనమును జరుగుచునన్వి 

పాపులగుంపుకూడిన ఉతస్వసమాజమును నే నోరచ్జాలను. 

యెషయా 1:14 => మీ అమావాసయ్ ఉతస్వములును నియామక కాలములును నాకు హేయములు 

అవి నాకు బాధకరములు వాటిని సహింపలేక విసికియునాన్ను. 

యెషయా 1:15 => మీరు మీచేతులు చాపునపుప్డు మిముమ్ను చూడక నా కనున్లు కపుప్కొందును 

మీరు బహుగా పార్రథ్నచేసినను నేను వినను మీచేతులు రకత్ముతో నిండియునన్వి. 

యెషయా 61:8 => ఏలయనగా నాయ్యముచేయుట యెహోవానగు నాకిషట్ము ఒకడు 

అనాయ్యముగా ఒకనిసొతుత్ పటుట్కొనుట నాకసహయ్ము. సతయ్మునుబటిట్ వారి కిర్యాఫలమును 

వారికిచుచ్చు వారితో నితయ్నిబంధన చేయుదును.  

యెషయా 66:3 => ఎదుద్ను వధించువాడు నరుని చంపువానివంటివాడే గొఱఱ్పిలల్ను బలిగా 

అరిప్ంచువాడు కుకక్ మెడను విరుచువానివంటివాడే నైవేదయ్ము చేయువాడు పందిరకత్ము 

అరిప్ంచువాని వంటివాడే ధూపము వేయువాడు బొమమ్ను సుత్తించువానివంటివాడే. వారు 

తమకిషట్మైనటుల్గా తోర్వలను ఏరప్రచుకొనిరి వారి యసహయ్మైన పనులు తమకే యిషట్ముగాఉనన్వి. 

యిరిమ్యా 6:20 => షేబనుండి వచుచ్ సాంబార్ణి నాకేల? దూరదేశమునుండి వచుచ్ మధురమైన 

చెరుకు నాకేల? మీ దహనబలులు నాకిషట్మైనవి కావు, మీ బలులయందు నాకు సంతోషము లేదు. 

యిరిమ్యా 7:21 => సైనయ్ములకధిపతియు ఇశార్యేలు దేవుడునగు యెహోవా ఈలాగు 

సెలవిచుచ్చునాన్డు మీ దహన బలులను మీ బలులను కలిపి మాంసము భకిష్ంచుడి. 

యిరిమ్యా 7:22 => నేను ఐగుపుత్ దేశములోనుండి మీ పితరులను రపిప్ంచిన దినమున 

దహనబలులను గూరిచ్గాని బలులనుగూరిచ్గాని నేను వారితో చెపప్లేదు, అటిట్వాటినిగూరిచ్ నేను ఏ 

ఆజఞ్యు ఇయయ్లేదు, ఈ ఆజఞ్ను మాతర్మే నేను వానికిచిచ్తిని 

యిరిమ్యా 7:23 => ఏదనగానా మాటలు మీరు అంగీకరించినయెడల నేను మీకు 

దేవుడనైయుందును మీరు నాకు జనులైయుందురు ; మీకు కేష్మము కలుగునటుల్ నేను 

మీకాజాఞ్పించుచునన్ మారగ్మంతటియందు మీరు నడుచుకొనుడి. 
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ఆమోసు 5:21 => మీ పండుగ దినములను నేను అసహియ్ంచుకొనుచునాన్ను; వాటిని నీచముగా 

ఎంచుచునాన్ను; మీ వర్తదినములలో కలుగు వాసనను నేను ఆఘార్ణింపనొలల్ను. 

ఆమోసు 5:22 => నాకు దహనబలులను నైవేదయ్ములను మీరరిప్ంచినను నేను వాటిని 

అంగీకరింపను; సమాధాన బలులుగా మీరరిప్ంచు కొర్వివ్న పశువులను నేను చూడను. 

యోహాను 4:24 => దేవుడు ఆతమ్గనుక ఆయనను ఆరాధించువారు ఆతమ్తోను సతయ్ముతోను 

ఆరాధింపవలెననెను.  

సామెతలు 15:29 => భకిత్హీనులకు యెహోవా దూరసుథ్డు నీతిమంతుల పార్రథ్న ఆయన 

అంగీకరించును. 

1 దినవృతాత్ంతములు 29:17 => నా దేవా , నీవు హృదయ పరిశోధనచేయుచు 

యథారథ్వంతులయందు ఇషట్పడుచునాన్వని నేనెరుగుదును; నేనైతే యథారథ్హృదయము గలవాడనై 

యివి యనిన్యు మనఃపూరవ్కముగా ఇచిచ్యునాన్ను; ఇపుప్డు ఇకక్డనుండు నీ జనులును నీకు 

మనఃపూరవ్కముగా ఇచుచ్ట చూచి సంతోషించుచునాన్ను. 

కీరత్నలు 17:1 => యెహోవా, నాయ్యమును ఆలకించుము, నా మొఱఱ్ నంగీకరించుము నా పార్రథ్నకు 

చెవియొగుగ్ము, అది కపటమైన పెదవులనుండి వచుచ్నదికాదు. 

పరమగీతము 2:14 => బండసందులలో ఎగురు నా పావురమా, పేటుబీటల నాశర్యించు నా 

పావురమా, నీ సవ్రము మధురము నీ ముఖము మనోహరము నీ ముఖము నాకు కనబడనిముమ్ నీ 

సవ్రము నాకు వినబడనిముమ్.  

ఆదికాండము 18:32 => అతడు పర్భువు కోపపడనియెడల నే నింకొకమారే మాటలాడెదను; ఒకవేళ 

అకక్డ పదిమంది కనబడుదురేమో అనినపుప్డు ఆయన ఆ పదిమందినిబటిట్ నాశనము 

చేయకయుందుననెను. 

ఆదికాండము 20:17 => అబార్హాము దేవుని పార్రిథ్ంపగా దేవుడు అబీమెలెకును అతని భారయ్ను 

అతని దాసీలను బాగుచేసెను; వారు పిలల్లు కనిరి. 

లేవీయకాండము 11:34 => తినదగిన ఆహారమంతటిలో దేనిమీద ఆ నీళుళ్ పడునో అది 

అపవితర్మగును. అటిట్ పాతర్లో తార్గిన యే పానీయమును అపవితర్ము. 
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సంఖాయ్కాండము 23:1 => అపుప్డు బిలాము ఇకక్డ నేను బలి అరిప్ంచుటకు ఏడు బలిపీఠములను 

కటిట్ంచి, ఇకక్డ ఏడు కోడెలను ఏడు పొటే ట్ళల్ను సిదధ్పరచుమని బాలాకుతో చెపెప్ను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 17:1 => నీవు కళంకమైనను మరి ఏ అవలక్షణమైననుగల యెదుద్నేగాని 

గొఱఱ్మేకలనేగాని నీ దేవుడైన యెహోవాకు బలిగా అరిప్ంపకూడదు; అది నీ దేవుడైన యెహోవాకు 

హేయము. 

1 సమూయేలు 13:9 => దహన బలులను సమాధాన బలులను నాయొదద్కు తీసికొనిరమమ్ని చెపిప్ 

దహనబలి అరిప్ంచెను. 

1 రాజులు 1:9 => అదోనీయా ఏన రోగేలు సమీపమందుండు జోహెలేతు అను బండదగగ్ర గొఱఱ్లను 

ఎడల్ను కొర్వివ్న దూడలను బలిగా అరిప్ంచి, రాజకుమారులగు తన సహోదరులనందరిని 

యూదావారగు రాజు యొకక్ సేవకులనందరిని పిలిపించెను గాని 

1 రాజులు 3:10 => సొలొమోను చేసిన యీ మనవి పర్భువునకు అనుకూలమాయెను గనుక 

1 దినవృతాత్ంతములు 21:26 => పిమమ్ట దావీదు యెహోవాకు అచచ్ట ఒక బలిపీఠమును కటిట్ంచి. 

దహనబలులను సమాధాన బలులను అరిప్ంచి యెహోవాకు మొఱఱ్పెటట్గా ఆయన ఆకాశములోనుండి 

దహనబలిపీఠము మీదికి అగిన్వలన అతనికి పర్తుయ్తత్రమిచెచ్ను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 33:19 => అతడు చేసిన పార్రథ్ననుగూరిచ్యు, అతని మనవి 

వినబడుటనుగూరిచ్యు, అతడు చేసిన పాపదోర్హములనిన్టినిగూరిచ్యు, తాను గుణపడకముందు 

ఉనన్ త సథ్ లములను కటిట్ం చి దేవతాసత్ంభములను చెకిక్ న విగర్హములను అచచ్ట 

నిలుపుటనుగూరిచ్యు, దీరఘ్దరుశ్లు రచించిన గర్ంథములలో వార్యబడియునన్ది. 

యోబు 2:3 => అందుకు యెహోవా నీవు నా సేవకుడైన యోబు సంగతి ఆలోచించితివా? అతడు 

యథారథ్వరత్నుడును నాయ్యవంతుడునై దేవునియందు భయభకుత్లు కలిగి చెడుతనము 

విసరిజ్ంచినవాడు, భూమిమీద అతనివంటి వాడెవడును లేడు. నిషాక్రణముగా అతనిని 

పాడుచేయుటకు నీవు ననున్ పేర్రేపించినను అతడు ఇంకను తన యథారథ్తను వదలక నిలకడగా 

నునాన్డనగా 
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యోబు 8:6 => నీవు పవితుర్డవై యథారథ్వంతుడవైనయెడల నిశచ్యముగా ఆయన నీయందు శర్దధ్ 

నిలిపి నీ నీతికి తగినటుట్గా నీ నివాససథ్లమును వరిధ్లల్జేయును. 

యోబు 16:17 => ఏడుప్చేత నా ముఖము ఎఱఱ్బడియునన్ది నా కనురెపప్లమీద మరణాంధకారము 

నిలుచుచునన్ది. 

యోబు 22:3 => నీవు నీతిమంతుడవై యుండుట సరవ్శకుత్డగు దేవునికి సంతోషమా? నీవు 

యథారథ్వంతుడవై పర్వరిత్ంచుట ఆయనకు లాభకరమా? 

యోబు 35:13 => నిశచ్యముగా దేవుడు నిరరథ్కమైన మాటలు చెవిని బెటట్డు సరవ్శకుత్డు వాటిని 

లక్షయ్పెటట్డు. 

కీరత్నలు 10:17 => యెహోవా, లోకులు ఇకను భయకారకులు కాకుండునటుల్ బాధపడువారి 

కోరికను నీవు వినియునాన్వు 

కీరత్నలు 19:14 => యెహోవా, నా ఆశర్యదురగ్మా, నా విమోచకుడా, నా నోటి మాటలును నా 

హృదయధాయ్నమును నీ దృషిట్కి అంగీకారములగును గాక. 

కీరత్నలు 33:1 => నీతిమంతులారా, యెహోవానుబటిట్ ఆనందగానము చేయుడి. సుత్తిచేయుట 

యథారథ్వంతులకు శోభసక్రము. 

కీరత్నలు 51:16 => నీవు బలిని కోరువాడవు కావు కోరినయెడల నేను అరిప్ంచుదును దహనబలి 

నీకిషట్మైనది కాదు. 

కీరత్నలు 66:18 => నా హృదయములో నేను పాపమును లక్షయ్ము చేసినయెడల పర్భువు నా మనవి 

వినకపోవును. 

కీరత్నలు 109:7 => వాడు విమరశ్లోనికి తేబడునపుప్డు దోషియని తీరుప్నొందును గాక వాని పార్రథ్న 

పాపమగునుగాక 

కీరత్నలు 141:2 => నా పార్రథ్న ధూపమువలెను నేను చేతులెతుత్ట సాయంకాల నైవేదయ్మువలెను నీ 

దృషిట్కి అంగీకారములగును గాక. 

కీరత్నలు 145:18 => తనకు మొఱఱ్పెటుట్వారి కందరికి తనకు నిజముగా మొఱఱ్పెటుట్వారి కందరికి 

యెహోవా సమీపముగా ఉనాన్డు. 
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సామెతలు 6:16 => యెహోవాకు అసహయ్ములైనవి ఆరు గలవు ఏడును ఆయనకు హేయములు 

సామెతలు 7:14 => సమాధానబలులను నేను అరిప్ంపవలసియుంటిని నేడు నా మొర్కుక్బళుల్ 

చెలిల్ంచియునాన్ను 

సామెతలు 11:20 => మూరఖ్చితుత్లు యెహోవాకు హేయులు యథారథ్ముగా పర్వరిత్ంచువారు 

ఆయనకిషు ట్లు. 

సామెతలు 12:22 => అబదద్మాడు పెదవులు యెహోవాకు హేయములు సతయ్వరత్నులు 

ఆయనకిషు ట్లు. 

సామెతలు 17:15 => నీతిమంతులు దోషులని తీరుప్ తీరుచ్వాడు వీరిదద్రును యెహోవాకు 

హేయులు. 

సామెతలు 21:3 => నీతినాయ్యములననుసరించి నడచుకొనుట బలులనరిప్ంచుటకంటె యెహోవాకు 

ఇషట్ము. 

సామెతలు 21:4 => అహంకార దృషిట్యు గరవ్ హృదయమును భకిత్హీనుల కేష్మమును 

పాపయుకత్ములు. 

పర్సంగి 5:1 => నీవు దేవుని మందిరమునకు పోవునపుప్డు నీ పర్వరత్న జాగర్తత్గా చూచుకొనుము; 

బుదిధ్హీనులు అరిప్ంచునటుల్గా బలి అరిప్ంచుటకంటె సమీపించి ఆలకించుట శేర్షఠ్ము; వారు 

తెలియకయే దురామ్రగ్పు పనులు చేయుదురు. 

యెషయా 1:11 => యెహోవా సెలవిచిచ్న మాట ఇదే విసాత్రమైన మీ బలులు నాకేల? 

దహనబలులగు పాటే ట్ళుల్ను బాగుగా మేపిన దూడల కొర్వువ్ను నాకు వెకక్సమాయెను కోడెల 

రకత్మందైనను గొఱఱ్పిలల్ల రకత్మందైనను మేకపోతుల రకత్మందైనను నాకిషట్ములేదు. 

యెషయా 43:23 => దహనబలులుగా గొఱఱ్మేకల పిలల్లను నాయొదద్కు తేలేదు నీ బలులచేత ననున్ 

ఘనపరచలేదు నైవేదయ్ములు చేయవలెనని నేను నినున్ బలవంతపెటట్లేదు ధూపము వేయవలెనని నేను 

నినున్ విసికింపలేదు.  

యెషయా 45:19 => అంధకార దేశములోని మరుగైనచోటున నేను మాటలాడలేదు 

మాయాసవ్రూపుడనైనటుట్3 ననున్ వెదకుడని యాకోబు సంతానముతో నేను చెపప్లేదు నేను 
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నాయ్యమైన సంగతులు చెపుప్వాడను యథారథ్మైన సంగతులు తెలియజేయువాడను అగు యెహోవాను 

నేనే.  

యెషయా 58:2 => తమ దేవుని నాయ్యవిధిని విడువక నీతిని అనుసరించువారైనటుట్ అనుదినము 

వారు నాయొదద్ విచారణ చేయుచు నా మారగ్ములను తెలిసికొన నిచఛ్ కనుపరచుదురు తమకు 

నాయ్యమైన తీరుప్లు తీరచ్వలెనని వారడుగుదురు దేవుడు తమకు పర్తయ్కుష్డు కావలెనని 

యిచఛ్యింతురు.  

యిరిమ్యా 7:10 => అబదధ్సాక్షయ్ము పలుకుచు బయలునకు ధూపమువేయుచు మీరెరుగని 

దేవతలను అనుసరించుచునాన్రే; అయినను నా నామము పెటట్బడిన యీ మందిరములోనికి వచిచ్ నా 

సనిన్ధిని నిలుచుచు విడుదలనొందియునాన్మని మీరు చెపుప్దురు; ఈ హేయకిర్యలనిన్యు 

జరిగించుటకేనా మీరు విడుదలనొందితిరి? 

యిరిమ్యా 11:15 => దురావ్య్పారము జరిగించిన నా పిర్యురాలికి నా మందిరముతో నిమితత్మేమి? 

మొర్కుక్బళల్చేతను పర్తిషిఠ్త మాంసము తినుటచేతను నీకు రావలసిన కీడు నీవు పోగొటుట్కొందువా? 

ఆలాగైతే నీవు ఉతస్హించుదువు. 

యిరిమ్యా 14:12 => వారు ఉపవాసమునన్పుప్డు నేను వారి మొఱఱ్ను వినను; వారు 

దహనబలియైనను నైవేదయ్మైనను అరిప్ంచునపుప్డు నేను వాటిని అంగీకరింపను; ఖడగ్మువలనను 

కాష్మమువలనను తెగులువలనను వారిని నాశము చేసెదను 

యెహెజేక్లు 14:3 => నరపుతుర్డా, యీ మనుషుయ్లు తమ హృదయములలో విగర్హములనే 

నిలుపుకొని దోషము పుటిట్ంచు అభయ్ంతరమును తమయెదుటనే పెటుట్కొనియునాన్రు, వీరు నాయొదద్ 

ఏమైన విచారణచేయదగునా? 

యెహెజేక్లు 20:3 => నరపుతుర్డా, నీవు ఇశార్యేలీయుల పెదద్లతో ఇటల్నుము పర్భువగు యెహోవా 

సెలవిచుచ్నదేమనగా నాయొదద్ విచారణ చేయుటకు మీరు వచుచ్చునాన్రే. నా జీవముతోడు నావలన ఏ 

ఆలోచనయైనను మీకు దొరకదు; ఇదే పర్భువగు యెహోవా వాకుక్.  

హోషేయ 5:6 => వారు గొఱఱ్లను ఎడల్ను తీసికొని యెహోవాను వెదకబోవుదురు గాని ఆయన వారికి 

తనున్ మరుగు చేసికొనినందున వారికి కనబడకుండును. 
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హగగ్యి 2:14 => అపుప్డు హగగ్యి వారి కీలాగు పర్తుయ్తత్రమిచెచ్ను ఈ పర్జలును ఈ జనులును నా 

దృషిట్కి ఆలాగుననే యునాన్రు; వారు చేయు కిర్యలనిన్యు వారచచ్ట అరిప్ంచునవి యనిన్యు నా 

దృషిట్కి అపవితర్ములు; ఇదే యెహోవా వాకుక్. 

మలాకీ 2:13 => మరియు రెండవసారి మీరాలాగుననే చేయుదురు; యెహోవా బలిపీఠమును మీరు 

ఏడుప్తోను కనీన్ళల్ తోను రోదనముతోను తడుపుదురు. కాబటిట్ ఆయన మీ నైవేదయ్మును 

అంగీకరింపకయు, తనకు అనుకూలము కాని అరప్ణలను మీచేత తీసికొనకయు నునాన్డు. 

మతత్యి 6:5 => మరియు మీరు పార్రథ్న చేయునపుప్డు వేషధారులవలె ఉండవదుద్; మనుషుయ్లకు 

కనబడవలెనని సమాజమందిరములలోను వీధుల మూలలలోను నిలిచి పార్రథ్న చేయుట వారికిషట్ము; 

వారు తమ ఫలము పొందియునాన్రని నిశచ్యముగా మీతో చెపుప్చునాన్ను. 

యోహాను 4:23 => అయితే యథారథ్ముగా ఆరాధించువారు ఆతమ్తోను సతయ్ముతోను తండిర్ని 

ఆరాధించుకాలము వచుచ్చునన్ది; అది ఇపుప్డును వచేచ్యునన్ది; తనున్ ఆరాధించువారు అటిట్వారే 

కావలెనని తండిర్ కోరుచునాన్డు (మూలభాషలో - వెదుకుచునాన్డు) 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:11 => అతడు పర్భువా, యిదిగో నేనునాన్ననెను. అందుకు పర్భువు నీవు 

లేచి, తినన్నిదనబడిన వీధికి వెళి ల్, యూదా అనువాని యింట తారుస్వాడైన సౌలు అనువానికొరకు 

విచారించుము; ఇదిగో అతడు పార్రథ్న చేయుచునాన్డు 

ఫిలిపీప్యులకు 4:6 => దేనినిగూరిచ్యు చింతపడకుడి గాని పర్తి విషయములోను పార్రథ్న 

విజాఞ్పనములచేత కృతజఞ్తాపూరవ్కముగా మీ వినన్పములు దేవునికి తెలియజేయుడి. 

1 తిమోతి 2:8 => కావున పర్తి సథ్లమందును పురుషులు కోపమును సంశయమును లేనివారై, 

పవితర్మైనచేతులెతిత్ పార్రథ్న చేయవలెనని కోరుచునాన్ను. 

2 తిమోతి 2:22 => నీవు యౌవనేచఛ్లనుండి పారిపొముమ్, పవితర్ హృదయులై పర్భువునకు పార్రథ్న 

చేయువారితో కూడ నీతిని విశావ్సమును పేర్మను సమాధానమును వెంటాడుము. 

హెబీర్యులకు 11:4 => విశావ్సమునుబటిట్ హేబెలు కయీనుకంటె శేర్షఠ్మైన బలి దేవునికి 

అరిప్ంచెను. దేవుడతని అరప్ణలనుగూరిచ్ సాక్షయ్మిచిచ్నపుప్డు అతడు ఆ విశావ్సమునుబటిట్ 

Page  of 1142 2507



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   !"త$

నీతిమంతుడని సాక్షయ్ము పొందెను . అతడు మృతినొందియు ఆ విశావ్సము దావ్రా 

మాటలాడుచునాన్డు. 

యాకోబు 1:7 => అటిట్ మనుషుయ్డు దివ్మనసుక్డై, తన సమసత్ మారగ్ములయందు అసిథ్రుడు  

యాకోబు 4:3 => మీరడిగినను మీ భోగముల నిమితత్ము వినియోగించుటకై దురుదేద్శముతో 

అడుగుదురు గనుక మీకేమియు దొరకుటలేదు. 

యాకోబు 5:16 => మీ పాపములను ఒకనితోనొకడు ఒపుప్కొనుడి; మీరు సవ్సథ్త పొందునటుల్ 

ఒకనికొరకు ఒకడు పార్రథ్న చేయుడి. నీతిమంతుని విజాఞ్పన మనఃపూరవ్కమైనదై బహు బలము గలదై 

యుండును. 

1 పేతురు 3:12 => పర్భువు కనున్లు నీతిమంతుల మీదను, ఆయన చెవులు వారి పార్రథ్నల వైపునను 

ఉనన్వి గాని పర్భువు ముఖము కీడు చేయువారికి విరోధముగా ఉనన్ది. 

వచనము 12 

అపహాసకుడు తనున్ గదిద్ంచువారిని పేర్మించడు వాడు జాఞ్నులయొదద్కు వెళల్డు. 

సామెతలు 4:19 => భకిత్హీనుల మారగ్ము గాఢాంధకారమయము తాము దేనిమీద పడునది వారికి 

తెలియదు. 

సామెతలు 21:4 => అహంకార దృషిట్యు గరవ్ హృదయమును భకిత్హీనుల కేష్మమును 

పాపయుకత్ములు. 

సామెతలు 21:8 => దోషభరితుని మారగ్ము మికిక్లి వంకరమారగ్ము పవితుర్ల కారయ్ము 

యథారథ్ము. 

కీరత్నలు 1:6 => నీతిమంతుల మారగ్ము యెహోవాకు తెలియును దుషు ట్ల మారగ్ము నాశనమునకు 

నడుపును. 

కీరత్నలు 146:8 => యెహోవా గుర్డిడ్వారి కనున్లు తెరవజేయువాడు యెహోవా కుర్ంగినవారిని 

లేవనెతుత్వాడు యెహోవా నీతిమంతులను పేర్మించువాడు 
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కీరత్నలు 146:9 => యెహోవా పరదేశులను కాపాడువాడు ఆయన తండిర్లేనివారిని విధవరాండర్ను 

ఆదరించువాడు భకిత్హీనుల మారగ్మును ఆయన వంకరమారగ్ముగా చేయును. 

మతత్యి 7:13 => ఇరుకు దావ్రమున పర్వేశించుడి; నాశనమునకు పోవు దావ్రము వెడలుప్ను, ఆ 

దారి విశాలమునై యునన్ది, దాని దావ్రా పర్వేశించువారు అనేకులు.  

యిరిమ్యా 44:4 => మరియు నేను పెందలకడ లేచి పర్వకత్లైన నా సేవకులందరిని మీయొదద్కు 

పంపుచు, నాకసహయ్మైన యీ హేయకారయ్మును మీరు చేయకుండుడి అని నేను చెపుప్చు వచిచ్తిని 

గాని  

హబకూక్కు 1:13 => నీ కనుదృషిట్ దుషట్తవ్ము చూడలేనంత నిషక్ళంకమైనది గదా; బాధించువారు 

చేయు బాధను నీవు దృషిట్ంపజాలవు గదా; కపటులను నీవు చూచియు, దురామ్రుగ్లు తమకంటె ఎకుక్వ 

నీతిపరులను నాశనము చేయగా నీవు చూచియు ఎందుకు ఊరకునాన్వు? 

సామెతలు 21:21 => నీతిని కృపను అనుసరించువాడు జీవమును నీతిని ఘనతను పొందును. 

యెషయా 26:7 => నీతిమంతులు పోవుమారగ్ము సమముగా ఉండును నీతిమంతుల తోర్వను నీవు 

సరాళము చేయుచునాన్వు. యెహోవా, నీ తీరుప్ల మారగ్మున నీవు వచుచ్చునాన్వని 

యెషయా 51:1 => నీతిని అనుసరించుచు యెహోవాను వెదకుచు నుండువారలారా, నా మాట 

వినుడి మీరు ఏ బండనుండి చెకక్బడితిరో దాని ఆలోచించుడి మీరు ఏ గుంటనుండి తవవ్బడితిరో దాని 

ఆలోచించుడి  

యెషయా 51:7 => నీతి అనుసరించువారలారా , నా మాట వినుడి నా బోధను 

హృదయమందుంచుకొనన్ జనులారా, ఆలకించుడి మనుషుయ్లు పెటుట్ నిందకు భయపడకుడి వారి 

దూషణ మాటలకు దిగులుపడకుడి. 

హోషేయ 6:3 => యెహోవానుగూరిచ్న జాఞ్నము సంపాదించుకొందము రండి; యెహోవానుగూరిచ్న 

జాఞ్నము సంపాదించుకొనుటకు ఆయనను అనుసరించుదము రండి. ఉదయము తపప్క వచుచ్రీతిని 

ఆయన ఉదయించును; వరష్మువలె ఆయన మనయొదద్కు వచుచ్ను; భూమిని తడుపునటిట్ తొలకరి 

వరష్ము కడవరి వరష్మువలె ఆయన మనయొదద్కు వచుచ్ను. 
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1 తిమోతి 6:11 => దైవజనుడా, నీవైతే వీటివి విసరిజ్ంచి, నీతిని భకిత్ని విశావ్సమును పేర్మను 

ఓరుప్ను సాతివ్కమును సంపాదించుకొనుటకు పర్యాసపడుము. 

2 తిమోతి 2:22 => నీవు యౌవనేచఛ్లనుండి పారిపొముమ్, పవితర్ హృదయులై పర్భువునకు పార్రథ్న 

చేయువారితో కూడ నీతిని విశావ్సమును పేర్మను సమాధానమును వెంటాడుము. 

1 దినవృతాత్ంతములు 29:17 => నా దేవా , నీవు హృదయ పరిశోధనచేయుచు 

యథారథ్వంతులయందు ఇషట్పడుచునాన్వని నేనెరుగుదును; నేనైతే యథారథ్హృదయము గలవాడనై 

యివి యనిన్యు మనఃపూరవ్కముగా ఇచిచ్యునాన్ను; ఇపుప్డు ఇకక్డనుండు నీ జనులును నీకు 

మనఃపూరవ్కముగా ఇచుచ్ట చూచి సంతోషించుచునాన్ను. 

సామెతలు 6:16 => యెహోవాకు అసహయ్ములైనవి ఆరు గలవు ఏడును ఆయనకు హేయములు 

రోమీయులకు 9:30 => అటల్యితే మనమేమందుము? నీతిని వెంటాడని అనయ్జనులు నీతిని, అనగా 

విశావ్సమూలమైన నీతిని పొందిరి;  

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

వరములను ఆసకిత్తో అపేకిష్ంచుడి; విశేషముగా మీరు పర్వచనవరము అపేకిష్ంచుడి. 

1 పేతురు 3:13 => మీరు మంచి విషయములో ఆసకిత్ గలవారైతే మీకు హాని చేయువాడెవడు? 

వచనము 13 

సంతోషహృదయము ముఖమునకు తేటనిచుచ్ను. మనోదుఃఖమువలన ఆతమ్ నలిగిపోవును. 

సామెతలు 12:1 => శిక్షను పేర్మించువాడు జాఞ్నమును పేర్మించువాడు గదిద్ంపును 

అసహియ్ంచుకొనువాడు పశుపార్యుడు 

సామెతలు 13:1 => తండిర్ శికిష్ంచిన కుమారుడు జాఞ్నము గలవాడగును. అపహాసకుడు గదిద్ంపునకు 

లోబడడు. 

సామెతలు 23:35 => ననున్ కొటిట్నను నాకు నొపిప్ కలుగలేదు నామీద దెబబ్లు పడినను నాకు 

తెలియలేదు నేనెపుప్డు నిదర్ మేలొక్ందును? మరల దాని వెదకుదును అని నీవనుకొందువు. 
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1 రాజులు 18:17 => అహాబు ఏలీయాను చూచి ఇశార్యేలువారిని శర్మపెటుట్వాడవు నీవే కావా 

యని అతనితో అనగా 

1 రాజులు 21:20 => అంతట అహాబు ఏలీయాను చూచి నా పగవాడా, నీచేతిలో నేను 

చికుక్బడితినా? అని పలుకగా ఏలీయా ఇటల్నెను యెహోవా దృషిట్కి కీడుచేయుటకు నినున్ నీవే 

అముమ్కొనియునాన్వు గనుక నాచేతిలో నీవు చికిక్తివి. 

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

అతనిదావ్రా మనము యెహోవాయొదద్ విచారణ చేయవచుచ్ను గాని, అతడు ననున్గూరిచ్ మేలు 

పర్కటింపక కీడే పర్కటించును గనుక అతనియందు నాకు దేవ్షము కలదని యెహోషాపాతుతో అనగా 

యెహోషాపాతురాజైన మీరు ఆలాగనవదద్నెను. 

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

దుష కిర్యలుగా కనబడకుండునటుల్ వెలుగునొదద్కు రాడు. 

యోహాను 7:7 => లోకము మిముమ్ను దేవ్షింపనేరదు గాని, దాని కిర్యలు చెడ డ్వని నేను 

దానినిగూరిచ్ సాక్షయ్మిచుచ్చునాన్ను గనుక అది ననున్ దేవ్షించుచునన్ది. 

సామెతలు 1:30 => నా ఆలోచన విననొలల్కపోయిరి నా గదిద్ంపును వారు కేవలము తృణీకరించిరి. 

సామెతలు 5:12 => అయోయ్, ఉపదేశము నేనెటుల్ తోర్సివేసితిని? నా హృదయము గదిద్ంపు నెటుల్ 

తృణీకరించెను? 

సామెతలు 10:17 => ఉపదేశము నంగీకరించువాడు జీవమారగ్ములో ఉనాన్డు గదిద్ంపునకు 

లోబడనివాడు తోర్వ తపుప్ను. 

యెషయా 1:5 => నితయ్ము తిరుగుబాటు చేయుచు మీరేల ఇంకను కొటట్బడుదురు? పర్తివాడు 

నడినెతిత్ని వాయ్ధి గలిగియునాన్డు పర్తివాని గుండె బలహీనమయెయ్ను.  

యెషయా 1:6 => అరకాలు మొదలుకొని తలవరకు సవ్సథ్త కొంచెమైనను లేదు ఎకక్డ చూచినను 

గాయములు దెబబ్లు పచిచ్ పుండుల్ అవి పిండబడలేదు కటట్బడలేదు తైలముతో మెతత్న చేయబడలేదు. 
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యెహెజేక్లు 24:13 => నీకు కలిగిన అపవితర్త నీ కామాతురతయే; నినున్ శుభర్పరచుటకు నేను 

పూనుకొనినను నీవు శుభర్పడకపోతివి , నా కోర్ధమును నీమీద తీరుచ్కొనువరకు నీవు 

శుభర్పడకయుందువు. 

యెహెజేక్లు 24:14 => యెహోవానైన నేను మాటయిచిచ్ యునాన్ను, అది జరుగును, నేనే 

నెరవేరెచ్దను నేను వెనుకతీయను, కనికరింపను, సంతాపపడను, నీ పర్వరత్ననుబటిట్యు నీ 

కిర్యలనుబటిట్యు నీకు శిక్ష విధింపబడును, ఇదే యెహోవా వాకుక్. 

1 సమూయేలు 2:25 => నరునికి నరుడు తపుప్చేసిన యెడల దేవుడు విమరశ్చేయును గాని యెవరైన 

యెహోవా విషయములో పాపము చేసినయెడల వానికొరకు ఎవడు విజాఞ్పనము చేయును? అనెను. 

అయితే యెహోవా వారిని చంపదలచి యుండెను గనుక వారు తమ తండిర్యొకక్ మొఱఱ్ను 

వినకపోయిరి. 

సామెతలు 13:15 => సుబుదిధ్ దయను సంపాదించును విశావ్సఘాతకుల మారగ్ము కషట్ము. 

సామెతలు 15:12 => అపహాసకుడు తనున్ గదిద్ంచువారిని పేర్మించడు వాడు జాఞ్నులయొదద్కు 

వెళల్డు. 

యెహెజేక్లు 33:9 => అయితే ఆ దురామ్రుగ్డు తన దురామ్రగ్తను విడువవలెనని నీవు అతనిని 

హెచచ్రిక చేయగా అతడు తన దురామ్రగ్తను విడువనియెడల అతడు తన దోషమునుబటిట్ మరణము 

నొందును గాని నీవు నీ పార్ణము దకిక్ంచుకొందువు. 

2 తిమోతి 3:16 => దైవజనుడు సనన్దుధ్డై పర్తి సతాక్రయ్మునకు పూరణ్ముగా సిదధ్పడి యుండునటుల్ 

దైవావేశమువలన కలిగిన పర్తి లేఖనము ఉపదేశించుటకును,  

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

సంతోషకరముగా కనబడదు. అయినను దానియందు అభాయ్సము కలిగినవారికి అది నీతియను 

సమాధానకరమైన ఫలమిచుచ్ను. 

పర్కటన 3:19 => నేను పేర్మించువారినందరిని గదిద్ంచి శికిష్ంచుచునాన్ను గనుక నీవు ఆసకిత్ కలిగి 

మారుమనసుస్ పొందుము. 
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వచనము 14 

బుదిధ్మంతుని మనసుస్ జాఞ్నము వెదకును బుదిధ్హీనులు మూఢతవ్ము భుజించెదరు. 

సామెతలు 27:20 => పాతాళమునకును అగాధ కూపమునకును తృపిత్ కానేరదు ఆలాగున నరుల 

దృషిట్ తృపిత్కానేరదు. 

యోబు 26:6 => ఆయన దృషిట్కి పాతాళము తెరువబడియునన్ది నాశనకూపము బటట్బయలుగా 

నునన్ది. 

కీరత్నలు 139:8 => నేను ఆకాశమునకెకిక్నను నీవు అకక్డను ఉనాన్వు నేను పాతాళమందు 

పండుకొనినను నీవు అకక్డను ఉనాన్వు 

పర్కటన 1:18 => నేను మొదటివాడను కడపటివాడను జీవించువాడను; మృతుడనైతిని గాని ఇదిగో 

యుగయుగములు సజీవుడనై యునాన్ను. మరియు మరణము యొకక్యు పాతాళలోకము యొకక్యు 

తాళపుచెవులు నా సావ్ధీనములో ఉనన్వి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 6:30 => నీవు మా పితరులకిచిచ్న దేశమందు వారు తమ 

జీవితకాలమంతయు నీయందు భయభకుత్లు కలిగి 

కీరత్నలు 7:9 => హృదయములను అంతరిందిర్యములను పరిశీలించు నీతిగల దేవా, 

కీరత్నలు 44:21 => హృదయ రహసయ్ములు ఎరిగిన దేవుడు ఆ సంగతిని పరిశోధింపక మానునా? 

యిరిమ్యా 17:10 => ఒకని పర్వరత్ననుబటిట్ వాని కిర్యల ఫలముచొపుప్న పర్తికారము చేయుటకు 

యెహోవా అను నేను హృదయమును పరిశోధించువాడను, అంతరిందిర్యములను పరీకిష్ంచువాడను.  

యోహాను 2:24 => అయితే యేసు అందరిని ఎరిగినవాడు గనుక ఆయన తనున్ వారి వశము 

చేసికొనలేదు. ఆయన మనుషుయ్ని ఆంతరయ్మును ఎరిగినవాడు 

యోహాను 2:25 => గనుక ఎవడును మనుషుయ్నిగూరిచ్ ఆయనకు సాక్షయ్మియయ్ నకక్రలేదు. 

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

పేర్మించుచునాన్వా? అని అతనిని అడిగెను. ననున్ పేర్మించుచునాన్వా అని మూడవసారి తనున్ 
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అడిగినందుకు పేతురు వయ్సనపడి పర్భువా, నీవు సమసత్ము ఎరిగినవాడవు, నినున్ పేర్మించుచునాన్నని 

నీవే యెరుగుదువని ఆయనతో చెపెప్ను. 

హెబీర్యులకు 4:13 => మరియు ఆయన దృషిట్కి కనబడని సృషఠ్ము ఏదియు లేదు. మనమెవనికి 

లెకక్ యొపప్చెపప్వలసి యునన్దో ఆ దేవుని కనున్లకు సమసత్మును మరుగులేక తేటగా ఉనన్ది. 

పర్కటన 2:23 => దాని పిలల్లను నిశచ్యముగా చంపెదను. అందువలన అంతరిందిర్యములను 

హృదయములను పరీకిష్ంచువాడను నేనే అని సంఘములనిన్యు తెలిసికొనును. మరియు మీలో 

పర్తివానికి వాని వాని కిర్యల చొపుప్న పర్తిఫలము ఇచెచ్దను. 

1 సమూయేలు 16:7 => అయితే యెహోవా సమూయేలుతో ఈలాగు సెలవిచెచ్ను అతని రూపమును 

అతని యెతుత్ను లక్షయ్పెటట్కుము, మనుషుయ్లు లక్షయ్పెటుట్వాటిని యెహోవా లక్షయ్పెటట్డు; నేను అతని 

తోర్సివేసియునాన్ను. మనుషుయ్లు పైరూపమును లక్షయ్పెటుట్దురు గాని యెహోవా హృదయమును 

లక్షయ్పెటుట్ను. 

కీరత్నలు 16:10 => ఎందుకనగా నీవు నా ఆతమ్ను పాతాళములో విడచిపెటట్వు నీ పరిశుదుధ్ని 

కుళుల్పటట్నియయ్వు 

కీరత్నలు 55:23 => దేవా, నాశనకూపములో నీవు వారిని పడవేయుదువు రకాత్పరాధులును 

వంచకులును సగముకాలమైన బర్దుకరు. నేనైతే నీయందు నమిమ్కయుంచియునాన్ను. 

కీరత్నలు 88:11 => సమాధిలో నీ కృపను ఎవరైన వివరింతురా? నాశనకూపములో నీ విశావ్సయ్తను 

ఎవరైన చెపుప్కొందురా? 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 1:24 => ఇటల్ని పార్రథ్న చేసిరి అందరి హృదయములను ఎరిగియునన్ 

పర్భువా, 

వచనము 15 

బాధపడువాని దినములనిన్యు శర్మకరములు సంతోష హృదయునికి నితయ్ము విందు కలుగును. 

సామెతలు 15:10 => మారగ్ము విడిచినవానికి కఠినశిక్ష కలుగును గదిద్ంపును దేవ్షించువారు 

మరణము నొందుదురు. 
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సామెతలు 9:7 => అపహాసకులకు బుదిధ్చెపుప్వాడు తనకే నింద తెచుచ్కొనును. భకిత్హీనులను 

గదిద్ంచువానికి అవమానమే కలుగును. 

సామెతలు 9:8 => అపహాసకుని గదిద్ంపకుము గదిద్ంచినయెడల వాడు నినున్ దేవ్షించును. జాఞ్నము 

గలవానిని గదిద్ంపగా వాడు నినున్ పేర్మించును. 

ఆమోసు 5:10 => అయితే గుమమ్ములో నిలిచి బుదిధ్ చెపుప్వారి మీద జనులు పగపటుట్దురు; 

యథారథ్ముగా మాటలాడు వారిని అసహియ్ంచుకొందురు. 

యోహాను 3:18 => ఆయనయందు విశావ్సముంచువానికి తీరుప్ తీరచ్బడదు; విశవ్సింపనివాడు 

దేవుని అదివ్తీయకుమారుని నామమందు విశావ్సముంచలేదు గనుక వానికి ఇంతకు మునుపే తీరుప్ 

తీరచ్బడెను. 

యోహాను 3:19 => ఆ తీరుప్ ఇదే; వెలుగు లోకములోనికి వచెచ్ను గాని తమ కిర్యలు చెడ డ్వైనందున 

మనుషుయ్లు వెలుగును పేర్మింపక చీకటినే పేర్మించిరి. 

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

దుష కిర్యలుగా కనబడకుండునటుల్ వెలుగునొదద్కు రాడు. 

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

పర్తయ్క్షపరచబడునటుల్ వెలుగునొదద్కు వచుచ్ను. 

యోహాను 7:7 => లోకము మిముమ్ను దేవ్షింపనేరదు గాని, దాని కిర్యలు చెడ డ్వని నేను 

దానినిగూరిచ్ సాక్షయ్మిచుచ్చునాన్ను గనుక అది ననున్ దేవ్షించుచునన్ది. 

2 తిమోతి 4:3 => ఎందుకనగా జనులు హితబోధను సహింపక, దురదచెవులు గలవారై తమ 

సవ్కీయ దురాశలకు అనుకూలమైన బోధకులను తమకొరకు పోగుచేసికొని, 

2 దినవృతాత్ంతములు 18:7 => ఇశార్యేలు రాజు యెహోవాయొదద్ విచారణ చేయుటకు ఇవూ ల్ 

కుమారుడైన మీకాయా అను ఒకడు ఇచచ్ట ఉనాన్డు; అయితే అతడు ననున్గూరిచ్ మేలు పర్వచింపక 

నితయ్ము కీడునే పర్వచించుచునాన్డు గనుక నేను వానియందు పగగలిగి యునాన్ననగా యెహోషాపాతు 

రాజు ఆలా గనవదద్నెను. 
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యోబు 21:14 => వారు నీ మారగ్ములనుగూరిచ్న జాఞ్నము మాకకక్రలేదు నీవు మముమ్ను 

విడిచిపొమమ్ని దేవునితో చెపుప్దురు. 

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

అతనిదావ్రా మనము యెహోవాయొదద్ విచారణ చేయవచుచ్ను గాని, అతడు ననున్గూరిచ్ మేలు 

పర్కటింపక కీడే పర్కటించును గనుక అతనియందు నాకు దేవ్షము కలదని యెహోషాపాతుతో అనగా 

యెహోషాపాతురాజైన మీరు ఆలాగనవదద్నెను. 

సామెతలు 1:22 => ఎటల్నగా, జాఞ్నము లేనివారలారా, మీరెనాన్ళుల్ జాఞ్నము లేనివారుగా 

ఉండగోరుదురు? అపహాసకులారా, మీరెనాన్ళుల్ అపహాసయ్ము చేయుచు ఆనందింతురు? 

బుదిధ్హీనులారా, మీరెనాన్ళుల్ జాఞ్నమును అసహియ్ంచుకొందురు?  

మతత్యి 21:46 => ఆయనను పటుట్కొన సమయము చూచుచుండిరి గాని జనులందరు ఆయనను 

పర్వకత్యని యెంచిరి గనుక వారికి భయపడిరి. 

లూకా 3:19 => అయితే చతురాథ్ధిపతియైన హేరోదు చేసిన సకల దుషాక్రయ్ముల నిమితత్మును, 

అతని సోదరుని భారయ్యైన హేరోదియ నిమితత్మును, యోహాను అతనిని గదిద్ంచినందుకు 

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

దుష కిర్యలుగా కనబడకుండునటుల్ వెలుగునొదద్కు రాడు. 

ఎఫెసీయులకు 5:11 => నిషఫ్లమైన అంధకార కిర్యలలో పాలివారై యుండక వాటిని ఖండించుడి. 

వచనము 16 

నెమమ్దిలేకుండ విసాత్రమైన ధనముండుటకంటె యెహోవాయందలి భయభకుత్లతో కూడ కొంచెము 

కలిగియుండుట మేలు. 

సామెతలు 15:15 => బాధపడువాని దినములనిన్యు శర్మకరములు సంతోష హృదయునికి 

నితయ్ము విందు కలుగును. 

సామెతలు 17:22 => సంతోషముగల మనసుస్ ఆరోగయ్కారణము. నలిగిన మనసుస్ ఎముకలను 

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

దేవుడనుగర్హించు పరిశుదధ్తతోను నిషాక్పటయ్ముతోను దేవుని కృపనే అనుసరించి లోకములో 

నడుచుకొంటిమనియు, విశేషముగా మీయెడలను నడుచుకొంటిమనియు, మా మనసాస్కిష్ 

సాక్షయ్మిచుచ్టయే 

సామెతలు 12:25 => ఒకని హృదయములోని విచారము దాని కుర్ంగజేయును దయగల మాట 

దాని సంతోషపెటుట్ను. 

సామెతలు 18:14 => నరుని ఆతమ్ వాని వాయ్ధి నోరుచ్ను నలిగిన హృదయమును ఎవడు 

సహింపగలడు? 

నెహెమాయ్ 2:2 => కాగా రాజు నీకు వాయ్ధి లేదుగదా, నీ ముఖము విచారముగా ఉనన్దేమి? నీ 

హృదయ దుఃఖముచేతనే అది కలిగినదని నాతో అనగా 

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

విశావ్సముంచుచునాన్రు నాయందును విశావ్సముంచుడి. 

2 కొరిందీయులకు 2:7 => గనుక మీరిక వానిని శికిష్ంపక క్షమించి ఆదరించుట మంచిది. 

లేనియెడల ఒకవేళ వాడు అతయ్ధికమైన దుఃఖములో మునిగిపోవును. 

2 కొరిందీయులకు 7:10 => దైవచితాత్నుసారమైన దుఃఖము రక్షణారథ్మైన మారుమనసుస్ను 

కలుగజేయును; ఈ మారుమనసుస్ దుఃఖమును పుటిట్ంచదు. అయితే లోకసంబంధమైన దుఃఖము 

మరణమును కలుగజేయును. 

కీరత్నలు 13:2 => ఎంతవరకు నా మనసుస్లో నేను చింతపడుదును? ఎంతవరకు నా 

హృదయములో పగలంతయు దుఃఖాకార్ంతుడనై యుందును? ఎంతవరకు నాశతుర్వు నామీద తనున్ 

హెచిచ్ంచుకొనును?  

సామెతలు 14:10 => ఎవని దుఃఖము వాని హృదయమునకే తెలియును ఒకని సంతోషములో 

అనుయ్డు పాలివాడు కానేరడు. 

వచనము 17 
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పగవాని యింట కొర్వివ్నయెదుద్ మాంసము తినుటకంటె పేర్మగలచోట ఆకుకూరల భోజనము తినుట 

మేలు. 

సామెతలు 1:5 => జాఞ్నము గలవాడు విని పాండితయ్ము వృదిధ్ చేసికొనును వివేకము గలవాడు 

ఆలకించి నీతి సూతర్ములను సంపాదించుకొనును. 

సామెతలు 9:9 => జాఞ్నము గలవానికి ఉపదేశము చేయగా వాడు మరింత జాఞ్నము నొందును 

నీతిగలవానికి బోధచేయగా వాడు జాఞ్నాభివృదిధ్ నొందును. 

1 రాజులు 3:6 => సొలొమోను ఈలాగు మనవి చేసెను నీ దాసుడును నా తండిర్యునైన దావీదు నీ 

దృషిట్కి అనుకూలముగా సతయ్మును నీతిని అనుసరించి యథారథ్మైన మనసు గలవాడై పర్వరిత్ంచెను 

గనుక నీవు అతనియెడల పరిపూరణ్ కటాక్షమగుపరచి, యీ దినమున నునన్టుల్గా అతని 

సింహాసనముమీద అతని కుమారుని కూరుచ్ండబెటిట్ అతనియందు మహాకృపను చూపియునాన్వు. 

1 రాజులు 3:7 => నా దేవా యెహోవా, నీవు నా తండిర్యైన దావీదునకు బదులుగా నీ దాసుడనైన 

ననున్ రాజుగా నియమించియునాన్వు; అయితే నేను బాలుడను, కారయ్ములు జరుపుటకు నాకు బుదిధ్ 

చాలదు; 

1 రాజులు 3:8 => నీ దాసుడనైన నేను నీవు కోరుకొనిన జనుల మధయ్ ఉనాన్ను; వారు 

విసత్రించియునన్ందున వారిని లెకక్ పెటుట్టయు వారి విశాలదేశమును తనకీ చేయుటయు అసాధయ్ము. 

1 రాజులు 3:9 => ఇంత గొపప్దైన నీ జనమునకు నాయ్యము తీరచ్గలవాడు ఎవవ్డు? కాబటిట్ నేను 

మంచి చెడ డ్లు వివేచించి నీ జనులకు నాయ్యము తీరుచ్నటుల్ నీ దాసుడనైన నాకు వివేకముగల 

హృదయము దయచేయుము. 

1 రాజులు 3:10 => సొలొమోను చేసిన యీ మనవి పర్భువునకు అనుకూలమాయెను గనుక 

1 రాజులు 3:11 => దేవుడు అతనికి ఈలాగు సెలవిచెచ్ను దీరాఘ్యువునైనను ఐశవ్రయ్మునైనను నీ 

శతుర్వుల పార్ణమునైనను అడుగక, నాయ్యములను గర్హించుటకు వివేకము అనుగర్హించుమని నీవు 

అడిగితివి. 
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1 రాజులు 3:12 => నీవు ఈలాగున అడిగినందున నీ మనవి ఆలకించుచునాన్ను; బుదిధ్ వివేకములు 

గల హృదయము నీకిచుచ్చునాన్ను; పూరివ్కులలో నీవంటివాడు ఒకడును లేడు, ఇకమీదట 

నీవంటివాడొకడును ఉండడు. 

కీరత్నలు 119:97 => (మేమ ) నీ ధరమ్శాసత్రము నాకెంతో పిర్యముగానునన్ది దినమెలల్ నేను దానిని 

ధాయ్నించుచునాన్ను. 

కీరత్నలు 119:100 => నీ ఉపదేశములను నేను లక్షయ్ము చేయుచునాన్ను కావున వృదుధ్లకంటె నాకు 

విశేషజాఞ్నము కలదు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 17:11 => వీరు థెసస్లొనీకలో ఉనన్ వారికంటె ఘనులైయుండిరి గనుక 

ఆసకిత్తో వాకయ్మును అంగీకరించి, పౌలును సీలయును చెపిప్న సంగతులు ఆలాగునన్వో లేవో అని 

పర్తిదినమును లేఖనములు పరిశోధించుచు వచిచ్రి. 

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

జాఞ్నమందును అభివృదిధ్ పొందుడి. ఆయనకు ఇపుప్డును యుగాంతదినము వరకును మహిమ 

కలుగును గాక. ఆమేన . 

సామెతలు 12:23 => వివేకియైనవాడు తన విదయ్ను దాచిపెటుట్ను అవివేక హృదయులు తమ 

మూఢతవ్ము వెలల్డి చేయుదురు. 

యెషయా 30:10 => దరశ్నము చూడవదద్ని దరశ్నము చూచువారితో చెపుప్వారును యుకత్ 

వాకయ్ములను మాతో పర్వచింపకుడి మృదువైన మాటలనే మాతో పలుకుడి మాయా దరశ్నములను 

కనుడి  

యెషయా 44:20 => వాడు బూడిదె తినుచునాన్డు, వాని మనసుస్ మోసపోయినదై తపుప్దారిని వాని 

తీసికొనిపోవుచునన్ది వాడు తన ఆతమ్ను రకిష్ంచుకొనజాలడనియు నా కుడిచేతిలో అబదధ్మునన్ది గదా 

అనియు అనుకొనుటకు వానికి బుదిధ్ చాలదు.  

హోషేయ 12:1 => ఎఫార్యిము గాలిని మేయుచునాన్డు; తూరుప్ గాలిని వెంటాడుచునాన్డు; మానక 

దినమెలల్ అబదద్మాడుచు, బలాతాక్రము చేయుచునాన్డు; జనులు అషూష్రీయులతో సంధి చేసెదరు, 

ఐగుపుత్నకు తైలము పంపించెదరు. 
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సామెతలు 8:9 => అవియనిన్యు వివేకికి తేటగాను తెలివినొందినవారికి యథారథ్ముగాను ఉనన్వి. 

సామెతలు 15:32 => శిక్షనొంద నొలల్నివాడు తన పార్ణమును తృణీకరించును గదిద్ంపును 

వినువాడు వివేకియగును. 

సామెతలు 17:24 => జాఞ్నము వివేకము గలవాని యెదుటనే యునన్ది బుదిధ్హీనువి కనున్లు 

భూదిగంతములలో ఉండును. 

సామెతలు 18:15 => జాఞ్నుల చెవి తెలివిని వెదకును వివేకముగల మనసుస్ తెలివిని 

సంపాదించును. 

సామెతలు 19:28 => వయ్రుథ్డైన సాకిష్ నాయ్యము నపహసించును భకిత్హీనుల నోరు దోషమును 

జురుర్కొనును. 

సామెతలు 21:11 => అపహాసకుడు దండింపబడుట చూచి జాఞ్నము లేనివాడు జాఞ్నము పొందును 

జాఞ్నము గలవాడు ఉపదేశమువలన తెలివినొందును. 

యెహెజేక్లు 13:3 => పర్భువైన యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా దరశ్నమేమియు కలుగకునన్ను 

సవ్బుదిధ్ ననుసరించు అవివేక పర్వకత్లకు శర్మ. 

వచనము 18 

కోపోదేర్కి యగువాడు కలహము రేపును దీరఘ్శాంతుడు వివాదము నణచివేయును. 

ఆదికాండము 37:35 => అతని కుమారులందరును అతని కుమారెత్లందరును అతనిని ఓదారుచ్టకు 

యతన్ము చేసిరి; అయితే అతడు ఓదారుప్ పొందనొలల్క నేను అంగలారుచ్చు మృతుల లోకమునకు నా 

కుమారునియొదద్కు వెళేల్దనని చెపిప్ అతని తండిర్ అతని కోసము ఏడెచ్ను 

ఆదికాండము 47:9 => యాకోబు నేను యాతర్చేసిన సంవతస్రములు నూట ముపప్ది, నేను 

జీవించిన సంవతస్రములు కొంచెము గాను దుఃఖసహితమైనవిగా ఉనన్వి. అవి నా పితరులు 

యాతర్చేసిన దినములలో వారు జీవించిన సంవతస్రములనిన్ కాలేదని ఫరోతో చెపిప్ 

కీరత్ నలు 90 :7 => నీ కోపమువలన మేము కీష్ణించుచునాన్ము నీ ఉగర్తనుబటిట్ 

దిగులుపడుచునాన్ము. 
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కీరత్నలు 90:8 => మా దోషములను నీవు నీ యెదుట నుంచుకొనియునాన్వు నీ ముఖకాంతిలో మా 

రహసయ్పాపములు కనబడుచునన్వి. 

కీరత్నలు 90:9 => నీ ఉగర్తను భరించుచునే మా దినములనిన్యు గడిపితివిు. నిటూ ట్రుప్లు 

విడిచినటుట్ మా జీవితకాలము జరుపుకొందుము. 

సామెతలు 16:22 => తెలివి గలవానికి వాని తెలివి జీవపు ఊట మూఢులకు వారి మూఢతవ్మే శిక్ష 

సామెతలు 17:22 => సంతోషముగల మనసుస్ ఆరోగయ్కారణము. నలిగిన మనసుస్ ఎముకలను 

ఎండిపోజేయును. 

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

కీరత్నలు పాడుచునుండిరి; ఖయిదీలు వినుచుండిరి. 

రోమీయులకు 5:2 => మరియు ఆయనదావ్రా మనము విశావ్సమువలన ఈ కృపయందు 

పర్వేశముగల వారమై, అందులో నిలిచియుండి, దేవుని మహిమనుగూరిచ్న నిరీక్షణనుబటిట్ 

అతిశయపడుచునాన్ము. 

రోమీయులకు 5:3 => అంతే కాదు; శర్మ ఓరుప్ను, ఓరుప్ పరీక్షను, పరీక్ష నిరీక్షణను 

కలుగజేయునని యెరిగి  

రోమీయులకు 5:11 => అంతేకాదు; మన పర్భువైన యేసుకీర్సుత్దావ్రా మనము దేవునియందు 

అతిశయపడుచునాన్ము; ఆయన దావ్రానే మనము ఇపుప్డు సమాధానసిథ్తి పొందియునాన్ము. 

రోమీయులకు 12:12 => నిరీక్షణ గలవారై సంతోషించుచు, శర్మయందు ఓరుప్ గలవారై, 

పార్రథ్నయందు పటుట్దల కలిగియుండుడి. 

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

కీర్సుత్దావ్రా ఆదరణయు మాకు విసత్రించుచునన్ది. 

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

దేవుడనుగర్హించు పరిశుదధ్తతోను నిషాక్పటయ్ముతోను దేవుని కృపనే అనుసరించి లోకములో 

నడుచుకొంటిమనియు, విశేషముగా మీయెడలను నడుచుకొంటిమనియు, మా మనసాస్కిష్ 

సాక్షయ్మిచుచ్టయే 
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2 కొరిందీయులకు 6:10 => దుఃఖపడినవారమైనటుల్ండియు ఎలల్పుప్డు సంతోషించువారము; 

దరిదుర్లమైనటుల్ండియు అనేకులకు ఐశవ్రయ్ము కలిగించువారము; ఏమియు లేనివారమైనటుల్ండియు 

సమసత్మును కలిగినవారము. 

1 పేతురు 1:6 => ఇందువలన మీరు మికిక్లి ఆనందించుచునాన్రు గాని అవసరమునుబటిట్ 

నానావిధములైన శోధనలచేత, పర్సుత్తమున కొంచెము కాలము మీకు దుఃఖము కలుగుచునన్ది. 

1 పేతురు 1:7 => నశించిపోవు సువరణ్ము అగిన్పరీక్షవలన శుదధ్పరచబడుచునన్ది గదా? దానికంటె 

అమూలయ్మైన మీ విశావ్సము ఈ శోధనలచేత పరీక్షకు నిలిచినదై, యేసుకీర్సుత్ పర్తయ్క్షమైనపుప్డు మీకు 

మెపుప్ను మహిమయు ఘనతయు కలుగుటకు కారణమగును. 

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

ఆయనను కనున్లార చూడకయే విశవ్సించుచు, మీ విశావ్సమునకు ఫలమును, 

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

నిమితత్ము, కీర్సుత్ శర్మలలో మీరు పాలివారై యునన్ంతగా సంతోషించుడి. 

సామెతలు 12:25 => ఒకని హృదయములోని విచారము దాని కుర్ంగజేయును దయగల మాట 

దాని సంతోషపెటుట్ను. 

సామెతలు 15:13 => సంతోషహృదయము ముఖమునకు తేటనిచుచ్ను. మనోదుఃఖమువలన ఆతమ్ 

నలిగిపోవును. 

2 కొరిందీయులకు 7:10 => దైవచితాత్నుసారమైన దుఃఖము రక్షణారథ్మైన మారుమనసుస్ను 

కలుగజేయును; ఈ మారుమనసుస్ దుఃఖమును పుటిట్ంచదు. అయితే లోకసంబంధమైన దుఃఖము 

మరణమును కలుగజేయును. 

వచనము 19 

సోమరి మారగ్ము ముళల్కంచె యథారథ్వంతుల తోర్వ రాజమారగ్ము. 

సామెతలు 16:8 => అనాయ్యము చేత కలిగిన గొపప్ వచుచ్బడికంటె నీతితో కూడిన కొంచెమే 

శేర్షఠ్ము. 
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సామెతలు 28:6 => వంచకుడై ధనము సంపాదించిన వానికంటె యథారథ్ముగా పర్వరిత్ంచు 

దరిదుర్డు వాసి. 

కీరత్నలు 37:16 => నీతిమంతునికి కలిగినది కొంచెమైనను బహుమంది భకిత్హీనులకునన్ 

ధనసమృదిధ్కంటె శేర్షట్ము. 

1 తిమోతి 6:6 => సంతుషిట్ సహితమైన దైవభకిత్ గొపప్ లాభసాధనమైయునన్ది. 

సామెతలు 10:22 => యెహోవా ఆశీరావ్దము ఐశవ్రయ్మిచుచ్ను నరుల కషట్ముచేత ఆ 

యాశీరావ్దము ఎకుక్వ కాదు. 

పర్సంగి 2:10 => నా కనున్లు ఆశించిన వాటిలో దేనిని అవి చూడకుండ నేను అభయ్ంతరము 

చేయలేదు; మరియు నా హృదయము నా పనులనిన్టినిబటిట్ సంతోషింపగా సంతోషకరమైనదేదియు 

అనుభవించకుండ నేను నా హృదయమును నిరబ్ంధింపలేదు. ఇదే నా పనులనిన్టివలన నాకు దొరికిన 

భాగయ్ము. 

పర్సంగి 2:11 => అపుప్డు నేను చేసిన పనులనిన్యు, వాటికొరకై నేను పడిన పర్యాసమంతయు 

నేను నిదానించి వివేచింపగా అవనిన్యు వయ్రథ్మైనవిగాను ఒకడు గాలికి పర్యాసపడినటుట్గాను 

అగుపడెను, సూరుయ్ని కిర్ంద లాభకరమైనదేదియు లేనటుట్ నాకు కనబడెను. 

పర్సంగి 2:18 => సూరుయ్ని కిర్ంద నేను పర్యాసపడి చేసిన పనులనిన్టిని నా తరువాత వచుచ్వానికి 

నేను విడిచిపెటట్వలెనని తెలిసికొని నేను వాటియందు అసహయ్పడితిని. 

పర్సంగి 2:19 => వాడు జాఞ్నము గలవాడై యుండునో బుదిధ్హీనుడై యుండునో అది ఎవనికి 

తెలియును? అయితే సూరుయ్ని కిర్ంద నేను పర్యాసపడి జాఞ్నముచేత సంపాదించుకొనన్ నా 

కషట్ఫలమంతటి మీదను వాడు అధికారియై యుండును; ఇదియును వయ్రథ్మే. 

పర్సంగి 2:20 => కావున సూరుయ్ని కిర్ంద నేను పడిన పర్యాసమంతటి విషయమై నేను ఆశ 

విడిచినవాడనైతిని. 

పర్సంగి 2:21 => ఒకడు జాఞ్నముతోను తెలివితోను యుకిత్తోను పర్యాసపడి ఏదో ఒక పని 

చేయును; అయితే దానికొరకు పర్యాసపడని వానికి అతడు దానిని సావ్సథ్య్ముగా ఇచిచ్వేయవలసి 

వచుచ్ను; ఇదియు వయ్రథ్మును గొపప్ చెడుగునైయునన్ది.  
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పర్సంగి 2:22 => సూరుయ్ని కిర్ంద నరునికి తటసిథ్ంచు పర్యాసమంతటిచేతను, వాడు తలపెటుట్ 

కారయ్ములనిన్టిచేతను, వానికేమి దొరుకుచునన్ది? 

పర్సంగి 2:23 => వాని దినములనిన్యు శర్మకరములు, వాని పాటుల్ వయ్సనకరములు, 

రాతిర్యందైనను వాని మనసుస్నకు నెమమ్ది దొరకదు; ఇదియు వయ్రథ్మే. 

పర్సంగి 5:10 => దర్వయ్ము నపేకిష్ంచువాడు దర్వయ్ముచేత తృపిత్ నొందడు, ధనసమృదిధ్ 

నపేకిష్ంచువాడు దానిచేత తృపిత్ నొందడు; ఇదియు వయ్రథ్మే. 

పర్సంగి 5:11 => ఆసిత్ యెకుక్వైనయెడల దాని భకిష్ంచువారును ఎకుక్వ అగుదురు; కనున్లార 

చూచుటయే గాక ఆసిత్పరునికి తన ఆసిత్వలని పర్యోజనమేమి? 

పర్సంగి 5:12 => కషట్జీవులు కొదిద్గా తినినను ఎకుక్వగా తినినను సుఖనిదర్ నొందుదురు; అయితే 

ఐశవ్రయ్వంతులకు తమ ధనసమృధిథ్చేత నిదర్పటట్దు. 

ఆదికాండము 43:2 => వారు ఐగుపుత్నుండి తెచిచ్న ధానయ్ము తినివేసిన తరువాత వారి తండిర్ మీరు 

మరల వెళి ల్ మనకొరకు కొంచెము ఆహారము కొనుడని వారితో అనగా 

కీరత్నలు 119:141 => నేను అలుప్డను నిరాకరింపబడినవాడను అయినను నీ ఉపదేశములను నేను 

మరువను. 

సామెతలు 12:27 => సోమరి వేటాడినను పటుట్కొనడు చురుకుగా నుండుట గొపప్ భాగయ్ము. 

సామెతలు 15:6 => నీతిమంతుని యిలుల్ గొపప్ ధననిధి భకిత్హీనునికి కలుగు వచుచ్బడి శర్మకు 

కారణము. 

సామెతలు 19:1 => బుదిధ్హీనుడై తన పెదవులతో మూరఖ్ముగా మాటలాడువానికంటె యథారథ్ముగా 

పర్వరిత్ంచు దరిదుర్డే శేర్షుఠ్డు. 

సామెతలు 23:17 => పాపులను చూచి నీ హృదయమునందు మతస్రపడకుము నితయ్ము 

యెహోవాయందు భయభకుత్లు కలిగియుండుము. 

పర్సంగి 4:6 => శర్మయును గాలికైన యతన్ములును రెండుచేతులనిండ నుండుటకంటె 

ఒకచేతినిండ నెమమ్దికలిగి యుండుట మేలు. 
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యెషయా 33:6 => నీకాలములో నియమింపబడినది సిథ్రముగా నుండును రక్షణ బాహుళయ్మును 

బుదిధ్జాఞ్నముల సమృదిధ్యు కలుగును యెహోవా భయము వారికి ఐశవ్రయ్ము. 

లూకా 12:15 => మరియు ఆయన వారితో మీరు ఏవిధమైన లోభమునకు ఎడమియయ్క 

జాగర్తత్పడుడి; ఒకని కలిమి విసత్రించుట వాని జీవమునకు మూలము కాదనెను. 

వచనము 20 

జాఞ్నముగల కుమారుడు తండిర్ని సంతోషపెటుట్ను బుదిధ్హీనుడు తన తలిల్ని తిరసక్రించును. 

సామెతలు 17:1 => రుచియైన భోజన పదారథ్ములునన్ను కలహముతో కూడియుండిన 

ఇంటనుండుటకంటె నెమమ్ది కలిగియుండి వటిట్ రొటెట్ముకక్ తినుట మేలు. 

సామెతలు 21:19 => పార్ణము విసికించు జగడగొండి దానితో కాపురము చేయుటకంటె 

అరణయ్భూమిలో నివసించుట మేలు. 

కీరత్నలు 133:1 => సహోదరులు ఐకయ్త కలిగి నివసించుట ఎంత మేలు! ఎంత మనోహరము! 

కీరత్నలు 133:2 => అది తలమీద పోయబడి అహరోను గడ డ్ముమీదుగా కారి అతని అంగీల 

అంచువరకు దిగజారిన పరిమళ తైలమువలె నుండును 

కీరత్నలు 133:3 => సీయోను కొండలమీదికి దిగివచుచ్ హెరోమ్ను మంచువలె నుండును. 

ఆశీరావ్దమును శాశవ్త జీవమును అచచ్ట నుండవలెనని యెహోవా సెలవిచిచ్యునాన్డు. 

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

ఆతమ్యందు ఏ సహవాసమైనను, ఏ దయారసమైనను, వాతస్లయ్మైనను ఉనన్యెడల 

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

నముమ్కొనియునాన్ము; దేవుడు పేర్మాసవ్రూపియైయునాన్డు, పేర్మయందు నిలిచియుండువాడు 

దేవునియందు నిలిచియునాన్డు, దేవుడు వానియందు నిలిచియునాన్డు. 

ఆదికాండము 16:6 => అందుకు అబార్ము ఇదిగో నీ దాసి నీచేతిలో ఉనన్ది; నీ మనసుస్ వచిచ్నటుల్ 

దాని చేయుమని శారయితో చెపెప్ను. శారయి దాని శర్మ పెటిట్నందున ఆమెయొదద్నుండి అది 

పారిపోగా 
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1 సమూయేలు 20:24 => కాబటిట్ దావీదు పొలములో దాగుకొనెను; అమావాసయ్ వచిచ్నపుప్డు రాజు 

భోజనము చేయ కూరుచ్ండగా 

కీరత్నలు 37:16 => నీతిమంతునికి కలిగినది కొంచెమైనను బహుమంది భకిత్హీనులకునన్ 

ధనసమృదిధ్కంటె శేర్షట్ము. 

సామెతలు 21:9 => గయాయ్ళితో పెదద్యింట నుండుటకంటె మిదెద్మీద నొక మూలను నివసించుట 

మేలు. 

పర్సంగి 4:6 => శర్మయును గాలికైన యతన్ములును రెండుచేతులనిండ నుండుటకంటె 

ఒకచేతినిండ నెమమ్దికలిగి యుండుట మేలు. 

యిరిమ్యా 46:21 => పరదేశులైన ఆమె కూలి సిఫాయిలు పెంపుడు దూడలవలె ఉనాన్రు వారేగదా 

వెనుకతటుట్ తిరిగిరి యొకడును నిలువకుండ పారిపోయిరి వారికి ఆపదిద్నము వచిచ్యునన్ది 

శికాష్దినము వారికాసనన్మాయెను.  

రోమీయులకు 14:2 => ఒకడు సమసత్మును తినవచుచ్నని నముమ్చునాన్డు, మరియొకడు 

బలహీనుడైయుండి, కూరగాయలనే తినుచునాన్డు. 

ఫిలిపీప్యులకు 2:14 => మీరు మూరఖ్మైన వకర్జనము మధయ్, నిరపరాధులును నిషక్ళంకులును 

అనిందుయ్లునైన దేవుని కుమారులగునటుల్, 

వచనము 21 

బుదిధ్లేనివానికి మూఢత సంతోషకరము వివేకము గలవాడు చకక్గా పర్వరిత్ంచును. 

సామెతలు 10:12 => పగ కలహమును రేపును పేర్మ దోషములనిన్టిని కపుప్ను. 

సామెతలు 26:21 => వేడిబూడిదెకు బొగుగ్లు అగిన్కి కటెట్లు కలహములు పుటిట్ంచుటకు 

కలహపిర్యుడు. 

సామెతలు 28:25 => పేరాస గలవాడు కలహమును రేపును యెహోవాయందు నమమ్కముంచువాడు 

వరిధ్లుల్ను. 

సామెతలు 29:22 => కోపిషుఠ్డు కలహము రేపును ముంగోపి అధికమైన దుషిర్క్యలు చేయును. 
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2 సమూయేలు 19:43 => అందుకు ఇశార్యేలు వారు రాజులో మాకు పది భాగములునన్వి; 

మీకంటె మేము దావీదునందు అధిక సావ్తంతర్య్ము గలవారము; రాజును తోడుకొని వచుచ్టను 

గురించి మీతో ముందుగా మాటలాడినవారము మేమే గదా మీరు మముమ్ను నిరల్క్షయ్ము చేసితిరేమి? 

అని యూదావారితో పలికిరి. యూదావారి మాటలు ఇశార్యేలు వారి మాటలకంటె కఠినముగా 

ఉండెను. 

2 సమూయేలు 20:1 => బెనాయ్మీనీయుడగు బికిర్ కుమారుడైన షెబయను పనికిమాలినవాడొకడు 

అచచ్టనుండెను. వాడు దావీదునందు మనకు భాగము లేదు, యెషష్యి కుమారునియందు మనకు 

సావ్సథ్య్ము ఎంతమాతర్మును లేదు; ఇశార్యేలు వారలారా, మీరందరు మీ మీ గుడారములకు పొండని 

బాకా ఊది పర్కటన చేయగా 

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

ఉంచుకొనినవారైతే అతిశయపడవదుద్, సతయ్మునకు విరోధముగా అబదధ్మాడవదుద్. 

యాకోబు 3:15 => ఈ జాఞ్నము పైనుండి దిగివచుచ్నది కాక భూసంబంధమైనదియు పర్కృతి 

సంబంధమైనదియు దయయ్ముల జాఞ్నమువంటిదియునైయునన్ది. 

యాకోబు 3:16 => ఏలయనగా, మతస్రమును వివాదమును ఎకక్డ ఉండునో అకక్డ అలల్రియు 

పర్తి నీచకారయ్మును ఉండును. 

సామెతలు 15:1 => మృదువైన మాట కోర్ధమును చలాల్రుచ్ను. నొపిప్ంచు మాట కోపమును రేపును. 

సామెతలు 25:15 => దీరఘ్శాంతముచేత నాయ్యాధిపతిని ఒపిప్ంచవచుచ్ను సాతివ్కమైన నాలుక 

యెముకలను నలుగగొటుట్ను. 

ఆదికాండము 13:8 => కాబటిట్ అబార్ము మనము బంధువులము గనుక నాకు నీకును, నా పశువుల 

కాపరులకు నీ పశువుల కాపరులకును కలహముండకూడదు. 

ఆదికాండము 13:9 => ఈ దేశమంతయు నీ యెదుట నునన్దిగదా, దయచేసి ననున్ విడిచి వేరుగా 

నుండుము. నీవు ఎడమతటుట్నకు వెళి ల్నయెడల నేను కుడితటుట్కును, నీవు కుడితటుట్నకు వెళి ల్నయెడల 

నేను యెడమతటుట్నకును వెళుల్దునని లోతుతో చెపప్గా 
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నాయ్యాధిపతులు 8:1 => అపుప్డు ఎఫార్యిమీయులు గిదోయ్నుతో నీవు మాయెడల చూపిన మరాయ్ద 

యెటిట్ది? మిదాయ్నీయులతో యుదధ్ము చేయుటకు నీవు పోయినపుప్డు మముమ్ నేల పిలువలేదని చెపిప్ 

అతనితో కఠినముగా కలహించిరి. 

నాయ్యాధిపతులు 8:2 => అందుకతడు మీరు చేసినదెకక్డ నేను చేసినదెకక్డ? అబీయెజెరు 

దార్క్షపండల్ కోతకంటె ఎఫార్యిమీయుల పరిగె మంచిదికాదా? దేవుడు మిదాయ్నీయుల అధిపతులైన 

ఓరేబును జెయేబును మీచేతికి అపప్గించెను; మీరు చేసినటుల్ నేను చేయగలనా? అనెను. 

నాయ్యాధిపతులు 8:3 => అతడు ఆ మాట అనన్పుప్డు అతనిమీది వారి కోపము తగెగ్ను. 

1 సమూయేలు 25:24 => నా యేలినవాడా, యీ దోషము నాదని యెంచుము; నీ దాసురాలనైన 

ననున్ మాటలాడనిముమ్, నీ దాసురాలనైన నేను చెపుప్ మాటలను ఆలకించుము; 

1 సమూయేలు 25:25 => నా యేలినవాడా, దుషు ట్డైన యీ నాబాలును లక్షయ్పెటట్వదుద్, అతని పేరు 

అతని గుణములను సూచించుచునన్ది, అతని పేరు నాబాలు, మోటుతనము అతని గుణము; నా 

యేలినవాడు పంపించిన పనివారు నాకు కనబడలేదు. 

1 సమూయేలు 25:26 => నా యేలినవాడా, యెహోవా జీవముతోడు నీ జీవముతోడు పార్ణహాని 

చేయకుండ యెహోవా నినున్ ఆపియునాన్డు. నీ చెయియ్ నినున్ సంరకిష్ంచెననన్మాట నిజమని యెహోవా 

జీవముతోడు నీ జీవముతోడు అని పర్మాణము చేయుచునాన్ను. నీ శతుర్వులును నా యేలినవాడవైన 

నీకు కీడుచేయ నుదేద్శించువారును నాబాలువలె ఉందురు గాక. 

1 సమూయేలు 25:27 => అయితే నేను నా యేలినవాడవగు నీయొదద్కు తెచిచ్న యీ కానుకను నా 

యేలినవాడవగు నినున్ వెంబడించు పనివారికి ఇపిప్ంచి 

1 సమూయేలు 25:28 => నీ దాసురాలనైన నా తపుప్ క్షమించుము. నా యేలినవాడవగు నీవు 

యెహోవా యుదధ్ములను చేయుచునాన్వు గనుక నా యేలిన వాడవగు నీకు ఆయన శాశవ్తమైన 

సంతతినిచుచ్ను. నీవు బర్దుకు దినములనిన్టను నీకు అపాయము కలుగకుండును. 

1 సమూయేలు 25:29 => నినున్ హింసించుటకైనను నీ పార్ణము తీయుటకైనను ఎవడైన 

ఉదేద్శించినయెడల, నా యేలినవాడవగు నీ పార్ణము నీ దేవుడైన యెహోవా యొదద్నునన్ 
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జీవపుమూటలో కటట్బడును; ఒకడు వడిసెలతో రాయి విసరినటుల్ ఆయన నీ శతుర్వుల పార్ణములను 

విసరివేయును. 

1 సమూయేలు 25:30 => యెహోవా నా యేలినవాడవగు నినున్గూరిచ్ సెలవిచిచ్న మేలంతటిని నీకు 

చేసి నినున్ ఇశార్యేలీయులమీద అధిపతినిగా నిరణ్యించిన తరువాత 

1 సమూయేలు 25:31 => నా యేలినవాడవగు నీవు రకత్మును నిషాక్రణముగా 

చిందించినందుకేగాని, నా యేలినవాడవగు నీవు పగతీరుచ్ కొనినందుకేగాని, మనోవిచారమైనను 

దుఃఖమైనను నా యేలినవాడవగు నీకు ఎంత మాతర్మును కలుగకపోవును గాక, యెహోవా నా 

యేలినవాడవగు నీకు మేలు చేసిన తరువాత నీవు నీ దాసురాలనగు ననున్ జాఞ్పకము చేసికొనుము 

అనెను. 

1 సమూయేలు 25:32 => అందుకు దావీదు నాకు ఎదురుపడుటకై నినున్ పంపిన ఇశార్యేలీయుల 

దేవుడైన యెహోవాకు సోత్తర్ము కలుగును గాక. 

1 సమూయేలు 25:33 => నేను పగ తీరుచ్కొనకుండను ఈ దినమున పార్ణము తీయకుండను ననున్ 

ఆపినందుకై నీవు ఆశీరావ్దము నొందుదువు గాక. నీవు చూపిన బుదిధ్ విషయమై నీకు ఆశీరావ్దము 

కలుగును గాక. 

1 సమూయేలు 25:34 => నీవు తవ్రపడి ననున్ ఎదురొక్నక పోయినయెడల, నీకు హానిచేయకుండ 

ననున్ ఆటంకపరచిన ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన యెహోవా జీవముతోడు తెలల్వారులోగా నాబాలునకు 

మగవాడొకడును విడువబడడనన్ మాట నిశచ్యము అని చెపిప్ 

1 సమూయేలు 25:35 => తనయొదద్కు ఆమె తెచిచ్న వాటిని ఆమెచేత తీసికొని నీ మాటలు నేను 

ఆలకించి నీ మనవి నంగీకరించితిని, సమాధానముగా నీ యింటికి పొమమ్ని ఆమెతో చెపెప్ను. 

1 సమూయేలు 25:36 => అబీగయీలు తిరిగి నాబాలునొదద్కు రాగా, రాజులు విందుచేసినటుల్ 

అతడు ఇంటిలో విందుచేసి, తార్గుచు బహు సంతోషించుచు మతుత్గానుండెను గనుక తెలల్వారువరకు 

ఆమె అతనితో కొదిద్ గొపప్ మరేమియు చెపప్క ఊరకుండెను. 
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1 సమూయేలు 25:37 => ఉదయమున నాబాలునకు మతుత్ తగిగ్యునన్పుప్డు అతని భారయ్ అతనితో 

ఆ సంగతులను తెలియజెపప్గా భయముచేత అతని గుండెపగిలెను , అతడు రాతివలె 

బిగిసికొనిపోయెను. 

1 సమూయేలు 25:38 => పది దినములైన తరువాత యెహోవా నాబాలును మొతత్గా అతడు 

చనిపోయెను. 

1 సమూయేలు 25:39 => నాబాలు చనిపోయెనని దావీదు విని యెహోవా నాబాలు చేసిన కీడును 

అతని తలమీదికి రపిప్ంచెను గనుక తన దాసుడనైన నేను కీడు చేయకుండ ననున్ కాపాడి, 

నాబాలువలన నేను పొందిన అవమానమును తీరిచ్న యెహోవాకు సోత్తర్ము కలుగును గాక అనెను. 

తరువాత దావీదు అబీగయీలును పెండిల్ చేసికొనవలెనని ఆమెతో మాటలాడ తగినవారిని పంపెను. 

1 సమూయేలు 25:40 => దావీదు సేవకులు కరెమ్లులోనునన్ అబీగయీలు నొదద్కు వచిచ్దావీదు 

మముమ్ను పిలిచి నినున్ పెండిల్చేసికొనుటకై తోడుకొనిరండని పంపెననగా 

1 సమూయేలు 25:41 => ఆమె లేచి సాగిలపడి నా యేలినవాని చితత్ము; నా యేలినవాని సేవకుల 

కాళుల్ కడుగుటకు నా యేలినవాని దాసురాలనగు నేను సిదధ్ముగా నునాన్నని చెపిప్ 

1 సమూయేలు 25:42 => తవ్రగా లేచి గారద్భముమీద ఎకిక్ తన వెనుక నడచుచునన్ అయిదుగురు 

పనికతెత్లతో కూడ దావీదు పంపిన దూతలవెంబడి రాగా దావీదు ఆమెను పెండిల్ చేసికొనెను. 

1 సమూయేలు 25:43 => మరియు దావీదు యెజెర్యేలు సతరీయైన అహీనోయమును పెండిల్ 

చేసికొనియుండెను; వారిదద్రు అతనికి భారయ్లుగా ఉండిరి. 

1 సమూయేలు 25:44 => సౌలు తన కుమారెత్యైన మీకాలు అను దావీదు భారయ్ను పలీత్యేలను 

గలీల్మువాడైన లాయీషు కుమారునికి ఇచిచ్యుండెను. 

పర్సంగి 10:4 => ఏలువాడు నీమీద కోపపడినయెడల నీ ఉదోయ్గమునుండి నీవు తొలగిపోకుము; 

ఓరుప్ గొపప్ దోర్హకారయ్ములు జరుగకుండ చేయును. 

మతత్యి 5:9 => సమాధాన పరచువారు ధనుయ్లు ? వారు దేవుని కుమారులనబడుదురు.  
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 6:1 => ఆ దినములలో శిషుయ్ల సంఖయ్ విసత్రించుచునన్పుప్డు అనుదిన 

పరిచరయ్లో తమలోని విధవరాండర్ను చినన్చూపు చూచిరని హెబీర్యులమీద గీర్కుభాష మాటాల్డు 

యూదులు సణుగసాగిరి. 

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

సమూహమును పిలిచి మేము దేవుని వాకయ్ము బోధించుట మాని, ఆహారము పంచిపెటుట్ట 

యుకత్ముకాదు. 

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

మంచిపేరు పొందిన యేడుగురు మనుషుయ్లను మీలో ఏరప్రచుకొనుడి. మేము వారిని ఈ పనికి 

నియమింతుము; 

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

యుందుమని చెపిప్రి. 

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

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

పరెమ్నాసు, యూదుల మతపర్విషు ట్డును అంతియొకయవాడును అగు నీకొలాసు అను వారిని 

ఏరప్రచుకొని 

యాకోబు 1:19 => నా పిర్య సహోదరులారా, మీరీసంగతి ఎరుగుదురు గనుక పర్తి మనుషుయ్డు 

వినుటకు వేగిరపడువాడును, మాటలాడుటకు నిదానించువాడును, కోపించుటకు నిదా నించువాడునై 

యుండవలెను. 

యాకోబు 1:20 => ఎందుకనగా నరుని కోపము దేవుని నీతిని నెరవేరచ్దు. 

ఆదికాండము 16:6 => అందుకు అబార్ము ఇదిగో నీ దాసి నీచేతిలో ఉనన్ది; నీ మనసుస్ వచిచ్నటుల్ 

దాని చేయుమని శారయితో చెపెప్ను. శారయి దాని శర్మ పెటిట్నందున ఆమెయొదద్నుండి అది 

పారిపోగా 
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ఆదికాండము 32:20 => మీరు ఇదిగో నీ సేవకుడైన యాకోబు మా వెనుక వచుచ్చునాన్డని 

చెపప్వలెననియు రెండవవానికిని మూడవవానికిని మందల వెంబడి వెళి ల్న వారికందరికిని 

ఆజాఞ్పించెను. 

2 రాజులు 14:10 => నీవు ఎదోమీయులను హతము చేసినందున నీ హృదయమందు నీవు 

అతిశయపడుచునాన్వు సరే; యిపుప్డు నీ నగరునందు నీవుండి నీకునన్ ఘనతనుబటిట్ నీవు 

అతిశయపడుము. నీవు మాతర్ము గాక నీతొకూడ యూదావారును కూలునటుల్గా నీవెందుకు 

అపాయములో దిగుదువని చెపిప్నను 

సామెతలు 14:17 => తవ్రగా కోపపడువాడు మూఢతవ్ము చూపును. దురోయ్చనలు గలవాడు 

దేవ్షింపబడును. 

సామెతలు 14:29 => దీరఘ్శాంతము గలవాడు మహా వివేకి ముంగోపి మూఢతవ్మును 

బహుమానముగా పొందును. 

సామెతలు 16:28 => మూరు ఖ్డు కలహము పుటిట్ంచును కొండెగాడు మితర్భేదము చేయును. 

సామెతలు 16:32 => పరాకర్మశాలికంటె దీరఘ్శాంతము గలవాడు శేర్షుఠ్డు పటట్ణము 

పటుట్కొనువానికంటె తన మనసుస్ను సావ్ధీనపరచుకొనువాడు శేర్షుఠ్డు 

సామెతలు 19:11 => ఒకని సుబుదిధ్ వానికి దీరఘ్శాంతమునిచుచ్ను తపుప్లు క్షమించుట అటిట్వానికి 

ఘనతనిచుచ్ను. 

సామెతలు 30:33 => పాలు తరచగా వెనన్ పుటుట్ను, ముకుక్ పిండగా రకత్ము వచుచ్ను, కోపము 

రేపగా కలహము పుటుట్ను 

పర్సంగి 7:8 => కారాయ్రంభముకంటె కారాయ్ంతము మేలు; అహంకారము గలవానికంటె శాంతము 

గలవాడు శేర్షుఠ్డు 

దానియేలు 11:25 => అతడు గొపప్ సైనయ్మును సమకూరుచ్కొని, దకిష్ణ దేశపు రాజుతో యుదధ్ము 

చేయుటకు తన బలమును సిదధ్పరచి, తన మనసుస్ను రేపుకొనును గనుక దకిష్ణ దేశపు రాజు గొపప్ 

సైనయ్మును సమకూరుచ్కొని మహా బలము గలవాడై యుదధ్మునకు సిదధ్పడును. అతడు దకిష్ణ దేశపు 

రాజునకు విరోధమైన ఉపాయములు చేయనుదేద్శించినందున ఆ రాజు నిలువలేకపోవును.  
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 6:12 => పర్జలను పెదద్లను శాసుత్ర్లను రేపి అతనిమీదికి వచిచ్ 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 17:13 => అయితే బెరయలోకూడ పౌలు దేవుని వాకయ్ము 

పర్చురించుచునాన్డని థెసస్లొనీకలో ఉండు యూదులు తెలిసికొని అకక్డికిని వచిచ్ 

జనసమూహములను రేపి కలవరపరచిరి. 

ఫిలిపీప్యులకు 2:14 => మీరు మూరఖ్మైన వకర్జనము మధయ్, నిరపరాధులును నిషక్ళంకులును 

అనిందుయ్లునైన దేవుని కుమారులగునటుల్, 

తీతుకు 1:7 => ఎందుకనగా అధయ్కుష్డు దేవుని గృహనిరావ్హకునివలె నిందారహితుడై 

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

అపేకిష్ంచువాడును కాక, 

వచనము 22 

ఆలోచన చెపుప్వారు లేనిచోట ఉదేద్శములు వయ్రథ్మగును ఆలోచన చెపుప్వారు బహుమంది 

యునన్యెడల ఉదేద్శములు దృఢపడును. 

సామెతలు 22:5 => ముండుల్ను ఉరులును మూరు ఖ్ల మారగ్ములో ఉనన్వి తనున్ కాపాడుకొనువాడు 

వాటికి దూరముగా ఉండును. 

సామెతలు 22:13 => సోమరి బయట సింహమునన్ది వీధులలో నేను చంపబడుదుననును. 

సామెతలు 26:13 => సోమరి దారిలో సింహమునన్దనును వీధిలో సింహమునన్దనును. 

సంఖాయ్కాండము 14:1 => అపుప్డు ఆ సరవ్సమాజము ఎలుగెతిత్ కేకలు వేసెను; పర్జలు ఆ రాతిర్ 

యెలుగెతిత్ యేడిచ్రి. 

సంఖాయ్కాండము 14:2 => మరియు ఇశార్యేలీయులందరు మోషే అహరోనులపైని సణుగుకొనిరి. 

సంఖాయ్కాండము 14:3 => ఆ సరవ్సమాజము అయోయ్ ఐగుపుత్లో మేమేల చావలేదు? ఈ 

అరణయ్మందు మేమేల చావలేదు? మేము కతిత్వాత పడునటుల్ యెహోవా మముమ్ను ఈ దేశములోనికి 

ఏల తీసికొనివచెచ్ను? మా భారయ్లు మా పిలల్లు కొలల్పోవుదురు; తిరిగి ఐగుపుత్కు వెళుల్ట మాకు 

మేలుకాదా? అని వారితో అనిరి. 
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సంఖాయ్కాండము 14:7 => ఇశార్యేలీయుల సరవ్ సమాజముతో మేము సంచరించి చూచిన దేశము 

మికిక్లి మంచి దేశము. 

సంఖాయ్కాండము 14:8 => యెహోవా మనయందు ఆనందించినయెడల ఆ దేశములో మనలను 

చేరిచ్ దానిని మనకిచుచ్ను;. అది పాలు తేనెలు పర్వహించు దేశము. 

సంఖాయ్కాండము 14:9 => మెటుట్కు మీరు యెహోవామీద తిరుగబడకుడి, ఆ దేశ పర్జలకు 

భయపడకుడి, వారు మనకు ఆహారమగుదురు, వారి నీడ వారిమీదనుండి తొలగిపోయెను. యెహోవా 

మనకు తోడైయునాన్డు, వారికి భయపడకుడనిరి. ఆ సరవ్సమాజము వారిని రాళల్తో కొటిట్ 

చంపవలెననగా 

సామెతలు 3:6 => నీ పర్వరత్న అంతటియందు ఆయన అధికారమునకు ఒపుప్కొనుము అపుప్డు 

ఆయన నీ తోర్వలను సరాళము చేయును.  

సామెతలు 8:9 => అవియనిన్యు వివేకికి తేటగాను తెలివినొందినవారికి యథారథ్ముగాను ఉనన్వి. 

కీరత్నలు 5:8 => యెహోవా, నాకొఱకు పొంచియునన్ వారిని బటిట్ నీ నీతాయ్నుసారముగా ననున్ 

నడిపింపుము నీ మారగ్మును నాకు సప్షట్ముగా కనుపరచుము. 

కీరత్నలు 25:8 => యెహోవా ఉతత్ముడును యథారథ్వంతుడునై యునాన్డు కావున తన 

మారగ్మునుగూరిచ్ ఆయన పాపులకు ఉపదేశించును.  

కీరత్నలు 25:9 => నాయ్యవిధులనుబటిట్ ఆయన దీనులను నడిపించును తన మారగ్మును దీనులకు 

నేరుప్ను. 

కీరత్నలు 25:12 => యెహోవాయందు భయభకుత్లు గలవాడెవడో వాడు కోరుకొనవలసిన 

మారగ్మును ఆయన వానికి బోధించును. 

కీరత్నలు 27:11 => యెహోవా, నీ మారగ్మును నాకు బోధింపుము. నాకొరకు పొంచియునన్వారిని 

చూచి సరాళమైన మారగ్మున ననున్ నడిపింపుము.  

యెషయా 30:21 => మీరు కుడి తటట్యినను ఎడమ తటట్యినను తిరిగినను ఇదే తోర్వ దీనిలో 

నడువుడి అని నీ వెనుకనుండి యొక శబద్ము నీ చెవులకు వినబడును. 
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యెషయా 35:8 => అకక్డ దారిగానునన్ రాజమారగ్ము ఏరప్డును అది పరిశుదధ్ మారగ్మనబడును 

అది అపవితుర్లు పోకూడని మారగ్ము అది మారగ్మున పోవువారికి ఏరప్రచబడును మూఢులైనను 

దానిలో నడచుచు తోర్వను తపప్కయుందురు  

యెషయా 57:14 => ఎతుత్చేయుడి ఎతుత్చేయుడి తోర్వను సిదధ్పరచుడి, అడుడ్ చేయుదానిని నా జనుల 

మారగ్ములోనుండి తీసివేయుడి అని ఆయన ఆజఞ్ ఇచుచ్చునాన్డు.  

యెహోషువ 18:3 => కావున యెహోషువ ఇశార్యేలీయులతో ఇటల్నెను మీ పితరుల దేవుడైన 

యెహోవా మీకిచిచ్న దేశమును సావ్ధీనపరచుకొన వెళల్కుండ మీరెనాన్ళుల్ తడవుచేసెదరు? 

సామెతలు 6:6 => సోమరీ, చీమల యొదద్కు వెళుల్ము వాటి నడతలు కనిపెటిట్ జాఞ్నము 

తెచుచ్కొనుము. 

సామెతలు 19:24 => సోమరి పాతర్లో చెయియ్ ముంచునేగాని తన నోటికి దాని తిరిగి ఎతత్నైన 

ఎతత్డు. 

సామెతలు 21:25 => సోమరివాని చేతులు పనిచేయనొలల్వు వాని యిచఛ్ వాని చంపును. 

లూకా 16:3 => ఆ గృహనిరావ్హకుడు తనలోతాను నా యజమానుడు ఈ గృహనిరావ్హకతవ్పు 

పనిలోనుండి ననున్ తీసివేయును గనుక నేను ఏమిచేతును? తర్వవ్లేను, భిక్షమెతత్ సిగుగ్పడుచునాన్ను.  

హెబీర్యులకు 6:12 => మీ నిరీక్షణ పరిపూరణ్మగు నిమితత్ము మీరిదివరకు కనుపరచిన ఆసకిత్ని 

తుదమటుట్కు కనుపరచవలెనని అపేకిష్ంచుచునాన్ము. 

వచనము 23 

సరిగా పర్తుయ్తత్రమిచిచ్నవానికి దానివలన సంతోషము పుటుట్ను సమయోచితమైన మాట యెంత 

మనోహరము! 

సామెతలు 10:1 => జాఞ్నముగల కుమారుడు తండిర్ని సంతోషపరచును బుదిధ్లేని కుమారుడు తన 

తలిల్కి దుఃఖము పుటిట్ంచును. 

సామెతలు 23:15 => నా కుమారుడా, నీ హృదయమునకు జాఞ్నము లభించినయెడల నా 

హృదయముకూడ సంతోషించును. 
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సామెతలు 23:16 => నీ పెదవులు యథారథ్మైన మాటలు పలుకుట విని నా అంతరిందిర్యములు 

ఆనందించును. 

సామెతలు 29:3 => జాఞ్నమును పేర్మించువాడు తన తండిర్ని సంతోషపరచును వేశయ్లతో 

సాంగతయ్ము చేయువాడు అతని ఆసిత్ని పాడుచేయును. 

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

ఆసీనుడగుటకు ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన యెహోవా ఒకని నాకు దయచేసినందుకు ఆయనకు 

సోత్తర్ము కలుగునుగాక అనెను. 

1 రాజులు 2:9 => వానిని నిరోద్షిగా ఎంచవదుద్; నీవు సుబుదిధ్గలవాడవు గనుక వానినేమి 

చేయవలెనో అది నీకు తెలియును; వాని నెరసిన తలవెండుర్కలు రకత్ముతో సమాధికి దిగజేయుము. 

1 రాజులు 5:7 => నీ యేరాప్టు చొపుప్న నేను నీ సేవకుల జీతము నీకిచెచ్దను అనెను. హీరాము 

సొలొమోను చెపిప్న మాటలు విని బహుగా సంతోషపడి ఈ గొపప్ జనమును ఏలుటకు జాఞ్నముగల 

కుమారుని దావీదునకు దయచేసిన యెహోవాకు ఈ దినమున సోత్తర్ము కలుగునుగాక అని చెపిప్ 

ఫిలిపీప్యులకు 2:22 => అతని యోగయ్త మీరెరుగుదురు. తండిర్కి కుమారుడేలాగు సేవచేయునో 

ఆలాగే అతడు నాతోకూడ సువారత్ వాయ్పకము నిమితత్ము సేవ చేసెను. 

సామెతలు 23:22 => నినున్ కనిన నీ తండిర్ ఉపదేశము అంగీకరించుము నీ తలిల్ ముదిమియందు 

ఆమెను నిరల్క్షయ్ము చేయకుము. 

సామెతలు 30:17 => తండిర్ని అపహసించి తలిల్ మాట విననొలల్ని వాని కనున్ లోయకాకులు పీకును 

పకిష్రాజు పిలల్లు దానిని తినును. 

నిరగ్మకాండము 20:12 => నీ దేవుడైన యెహోవా నీకనుగర్హించు దేశములో నీవు 

దీరాఘ్యుషమ్ంతుడవగునటుల్ నీ తండిర్ని నీ తలిల్ని సనామ్నించుము. 

లేవీయకాండము 19:3 => మీలో పర్తివాడు తన తలిల్కి తన తండిర్కి భయపడవలెను. నేను 

నియమించిన విశార్ంతిదినములను ఆచరింపవలెను; నేను మీ దేవుడనైన యెహోవాను. 

సామెతలు 13:1 => తండిర్ శికిష్ంచిన కుమారుడు జాఞ్నము గలవాడగును. అపహాసకుడు గదిద్ంపునకు 

లోబడడు. 
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సామెతలు 17:21 => బుదిధ్హీనుని కనినవానికి వయ్సనము కలుగును తెలివిలేనివాని తండిర్కి 

సంతోషము లేదు. 

సామెతలు 17:25 => బుదిధ్హీనుడగు కుమారుడు తన తండిర్కి దుఃఖము తెచుచ్ను తనున్ కనినదానికి 

అటిట్వాడు బాధ కలుగజేయును 

సామెతలు 19:13 => బుదిధ్హీనుడగు కుమారుడు తన తండిర్కి చేటు తెచుచ్ను భారయ్తోడి పోరు 

ఎడతెగక పడుచుండు బిందువులతో సమానము. 

సామెతలు 23:24 => నీతిమంతుని తండిర్కి అధిక సంతోషము కలుగును జాఞ్నము గలవానిని 

కనినవాడు వానివలన ఆనందము నొందును. 

సామెతలు 27:11 => నా కుమారుడా, జాఞ్నమును సంపాదించి నా హృదయమును 

సంతోషపరచుము. అపుప్డు ననున్ నిందించువారితో నేను ధైరయ్ముగా మాటలాడుదును.  

లూకా 1:14 => అతడు పర్భువు దృషిట్కి గొపప్వాడై, దార్కాష్రసమైనను మదయ్మైనను తార్గక,  

వచనము 24 

కిర్ందనునన్ పాతాళమును తపిప్ంచుకొనవలెనని బుదిధ్మంతుడు పరమునకు పోవు జీవమారగ్మున 

నడచుకొనును 

సామెతలు 10:23 => చెడుపనులు చేయుట బుదిధ్హీనునికి ఆటగా నునన్ది వివేకికి జాఞ్నపరిశర్మ 

చేయుట అటిట్దే. 

సామెతలు 14:9 => మూఢులు చేయు అపరాధపరిహారారథ్బలి వారిని అపహాసయ్ము చేయును 

యథారథ్వంతులు ఒకరియందు ఒకరు దయచూపుదురు. 

సామెతలు 26:18 => తెగులు అముమ్లు కొరవులు విసరు వెఱి ఱ్వాడు  

సామెతలు 26:19 => తన పొరుగువాని మోసపుచిచ్ నేను నవువ్లాటకు చేసితినని పలుకువానితో 

సమానుడు. 

సామెతలు 11:12 => తన పొరుగువానిని తృణీకరించువాడు బుదిధ్లేనివాడు. వివేకియైనవాడు 

మౌనముగా నుండును. 
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సామెతలు 14:16 => జాఞ్నము గలవాడు భయపడి కీడునుండి తొలగును బుదిధ్హీనుడు విఱఱ్వీగి 

నిరభ్యముగా తిరుగును. 

యోబు 28:28 => మరియు యెహోవా యందలి భయభకుత్లే జాఞ్నమనియు దుషట్తవ్ము విడచుటయే 

వివేకమనియు ఆయన నరులకు సెలవిచెచ్ను. 

కీరత్నలు 111:10 => యెహోవాయందలి భయము జాఞ్నమునకు మూలము ఆయన శాసనముల 

ననుసరించు వారందరు మంచి వివేకము గలవారు. ఆయనకు నితయ్ము సోత్తర్ము కలుగుచునన్ది. 

ఎఫెసీయులకు 5:15 => దినములు చెడ డ్వి గనుక, మీరు సమయమును పోనియయ్క సదివ్నియోగము 

చేసికొనుచు,  

యాకోబు 3:13 => మీలో జాఞ్నవివేకములు గలవాడెవడు? వాడు జాఞ్నముతో కూడిన సాతివ్కము 

గలవాడై, తన యోగయ్ పర్వరత్నవలన తన కిర్యలను కనుపరచవలెను. 

సామెతలు 15:32 => శిక్షనొంద నొలల్నివాడు తన పార్ణమును తృణీకరించును గదిద్ంపును 

వినువాడు వివేకియగును. 

వచనము 25 

గరివ్షుఠ్ల యిలుల్ యెహోవా పెరికివేయును విధవరాలి పొలిమేరను ఆయన సాథ్పించును. 

సామెతలు 11:14 => నాయకులు లేని జనులు చెడిపోవుదురు ఆలోచనకరత్లు అనేకులుండుట 

రక్షణకరము. 

సామెతలు 20:18 => ఉదేద్శములు ఆలోచనచేత సిథ్రపరచబడును వివేకముగల నాయకుడవై 

యుదధ్ము చేయుము. 

పర్సంగి 8:6 => పర్తి సంగతిని విమరిశ్ంచు సమయమును ఏరప్డియునన్ది; లేనియెడల 

మనుషుయ్లుచేయు కీడు బహు భారమగును. 

నాయ్యాధిపతులు 19:30 => అపుప్డు దాని చూచినవారందరు, ఇశార్యేలీయులు ఐగుపుత్దేశములో 

నుండి వచిచ్న దినము మొదలుకొని నేటివరకు ఈలాటిపని జరుగుటయైనను వినబడుటయైనను లేదు; 
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మీరు ఇది మనసుస్కు తెచుచ్కొని దీనినిబటిట్ ఆలోచనచేసి దీనినిగూరిచ్ మాటలాడుడని ఒకరితో నొకరు 

చెపుప్కొనిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 13:2 => ఈ యోచన మీ దృషిట్కి అనుకూలమై మన దేవుడైన యెహోవావలన 

కలిగినయెడల ఇశార్యేలీయుల నివాసపర్దేశముల యందంతట శేషించియునన్ మన సహోదరులును 

తమ పటట్ణములలోను పలెల్లలోను కాపురమునన్ యాజకులును లేవీయులును మనతో 

కూడుకొనునటుల్ వారియొదద్కు పంపి 

2 దినవృతాత్ంతములు 30:2 => సేవకు చాలినంతమంది యాజకులు తముమ్ను తాము 

పర్తిషిఠ్ంచుకొనకుండుటచేతను , జనులు యెరూషలేములో కూడుకొనకుండుటచేతను , 

మొదటినెలయందు పసాక్పండుగ జరుగకపోగా 

2 దినవృతాత్ంతములు 32:3 => పటట్ణముబయటనునన్ ఊటల నీళల్ను అడ డ్వలెనని తలచి, తన 

యధిపతులతోను పరాకర్మశాలులతోను యోచన చేయగా వారతనికి సహాయము చేసిరి. 

కీరత్నలు 141:5 => నీతిమంతులు ననున్ కొటుట్ట నాకు ఉపకారము వారు ననున్ గదిద్ంచుట నాకు 

తైలాభిషేకము నేను అటిట్ అభిషేకమును తోర్సివేయకుందును గాక. వారి దుషట్కిర్యలను చూచియు 

నేను తపప్క పార్రథ్న చేయుచునాన్ను. 

సామెతలు 24:6 => వివేకముగల నాయకుడవై యుదధ్ము చేయుము. ఆలోచన చెపుప్వారు 

అనేకులుండుట రక్షణకరము 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 15:6 => అపుప్డు అపొసత్లులును పెదద్లును ఈ సంగతినిగూరిచ్ 

ఆలోచించుటకు కూడివచిచ్రి. బహు తరక్ము జరిగిన తరువాత పేతురు లేచి వారితో ఇటల్నెను 

వచనము 26 

దురాలోచనలు యెహోవాకు హేయములు దయగల మాటలు ఆయన దృషిట్కి పవితర్ములు. 

సామెతలు 12:14 => ఒకడు తన నోటి ఫలముచేత తృపిత్గా మేలుపొందును ఎవని కిర్యల ఫలము 

వానికి వచుచ్ను. 
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సామెతలు 16:13 => నీతిగల పెదవులు రాజులకు సంతోషకరములు యథారథ్వాదులు వారికి 

పిర్యులు. 

సా మె త లు 2 4 : 2 6 = > స రి యై న మా ట ల తో పర్ తుయ్ తత్ ర మి చుచ్ ట పె ద వు ల తో 

ముదుద్పెటుట్కొనినటుల్ండును. 

సామెతలు 25:11 => సమయోచితముగా పలుకబడిన మాట చితర్మైన వెండి పళె ల్ములలో 

నుంచబడిన బంగారు పండల్వంటిది. 

సామెతలు 25:12 => బంగారు కరణ్భూషణమెటిట్దో అపరంజి ఆభరణమెటిట్దో వినువాని చెవికి 

జాఞ్నముగల ఉపదేశకుడు అటిట్వాడు. 

ఎఫెసీయులకు 4:29 => వినువారికి మేలు కలుగునటుల్ అవసరమునుబటిట్ కేష్మాభివృదిధ్కరమైన 

అనుకూల వచనమే పలుకుడి గాని దురాభ్ష యేదైనను మీనోట రానియయ్కుడి. 

పర్సంగి 3:1 => పర్తి దానికి సమయము కలదు. ఆకాశము కిర్ంద పర్తి పర్యతన్మునకు సమయము 

కలదు. 

యెషయా 50:4 => అలసినవానిని మాటలచేత ఊరడించు జాఞ్నము నాకు కలుగునటుల్ శిషుయ్నికి 

తగిన నోరు యెహోవా నాకు దయచేసియునాన్డు శిషుయ్లు వినునటుల్గా నేను వినుటకై ఆయన పర్తి 

యుదయమున నాకు విను బుదిధ్ పుటిట్ంచుచునాన్డు.  

1 సమూయేలు 25:32 => అందుకు దావీదు నాకు ఎదురుపడుటకై నినున్ పంపిన ఇశార్యేలీయుల 

దేవుడైన యెహోవాకు సోత్తర్ము కలుగును గాక. 

1 సమూయేలు 25:33 => నేను పగ తీరుచ్కొనకుండను ఈ దినమున పార్ణము తీయకుండను ననున్ 

ఆపినందుకై నీవు ఆశీరావ్దము నొందుదువు గాక. నీవు చూపిన బుదిధ్ విషయమై నీకు ఆశీరావ్దము 

కలుగును గాక. 

ఎజార్ 10:5 => ఎజార్ లేచి, పర్ధాన యాజకులును లేవీయులును ఇశార్యేలీయులందరును ఆ మాట 

పర్కారము చేయునటుల్గా వారిచేత పర్మాణము చేయించెను. వారు పర్మాణము చేసికొనగా 

సామెతలు 10:13 => వివేకుని పెదవులయందు జాఞ్నము కనబడును బుదిధ్హీనుని వీపునకు బెతత్మే 

తగును. 
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సామెతలు 12:25 => ఒకని హృదయములోని విచారము దాని కుర్ంగజేయును దయగల మాట 

దాని సంతోషపెటుట్ను. 

సామెతలు 15:2 => జాఞ్నుల నాలుక మనోహరమైన జాఞ్నాంశములు పలుకును బుదిధ్హీనుల నోరు 

మూఢవాకయ్ములు కుమమ్రించును. 

సామెతలు 15:26 => దురాలోచనలు యెహోవాకు హేయములు దయగల మాటలు ఆయన దృషిట్కి 

పవితర్ములు. 

సామెతలు 16:24 => ఇంపైన మాటలు తేనెపటుట్వంటివి అవి పార్ణమునకు మధురమైనవి 

యెముకలకు ఆరోగయ్కరమైనవి. 

సామెతలు 20:15 => బంగారును విసాత్రమైన ముతయ్ములును కలవు. తెలివినుచచ్రించు పెదవులు 

అమూలయ్మైన సొతుత్. 

సామెతలు 27:9 => తైలమును అతత్రును హృదయమును సంతోషపరచునటుల్ చెలికాని 

హృదయములోనుండి వచుచ్ మధురమైన మాటలు హృదయమును సంతోషపరచును. 

పర్సంగి 10:12 => జాఞ్నుని నోటిమాటలు ఇంపుగా ఉనన్వి, అయితే బుదిధ్హీనుని నోరు వానినే 

మింగివేయును. 

పర్సంగి 12:10 => పర్సంగి యింపైన మాటలు చెపుప్టకు పూనుకొనెను, సతయ్మునుగూరిచ్న 

మాటలు యథారథ్భావముతో వార్యుటకు పూనుకొనెను. 

మతత్యి 12:35 => సజజ్నుడు తన మంచి ధననిధిలోనుండి సదివ్షయములను తెచుచ్ను; దురజ్నుడు 

తన చెడ డ్ ధననిధిలోనుండి దురివ్షయములను తెచుచ్ను. 

లూకా 6:45 => సజజ్నుడు, తన హృదయమను మంచి ధననిధిలోనుండి సదివ్షయములను బయటికి 

తెచుచ్ను; దురజ్నుడు చెడ డ్ ధననిధిలోనుండి దురివ్షయములను బయటికి తెచుచ్ను. హృదయము 

నిండియుండు దానినిబటిట్ యొకని నోరు మాటలాడును. 

లూకా 12:42 => పర్భువు ఇటల్నెను తగిన కాలమున పర్తివానికి ఆహారము పెటుట్టకు, 

యజమానుడు తన యింటివారిమీద నియమించునటిట్ నమమ్కమైన బుదిధ్గల గృహనిరావ్హకుడెవడు? 

యోహాను 1:37 => అతడు చెపిప్న మాట ఆ యిదద్రు శిషుయ్లు విని యేసును వెంబడించిరి. 
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యోహాను 11:29 => ఆమె విని తవ్రగా లేచి ఆయనయొదద్కు వచెచ్ను. 

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

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

పరెమ్నాసు, యూదుల మతపర్విషు ట్డును అంతియొకయవాడును అగు నీకొలాసు అను వారిని 

ఏరప్రచుకొని 

వచనము 27 

లోభి తన యింటివారిని బాధపెటుట్ను లంచము నసహియ్ంచుకొనువాడు బర్దుకును. 

సామెతలు 6:23 => ఆజఞ్ దీపముగాను ఉపదేశము వెలుగుగాను ఉండును. శికాష్రథ్మైన గదిద్ంపులు 

జీవమారగ్ములు. 

కీరత్నలు 16:11 => జీవమారగ్మును నీవు నాకు తెలియజేసెదవు నీ సనిన్ధిని సంపూరణ్సంతోషము 

కలదు నీ కుడిచేతిలో నితయ్ము సుఖములు కలవు. 

కీరత్నలు 139:24 => నీకాయాసకరమైన మారగ్ము నాయందునన్దేమో చూడుము నితయ్మారగ్మున 

ననున్ నడిపింపుము. 

యిరిమ్యా 21:8 => ఈ పర్జలతో నీవిటల్నుము యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా జీవ మారగ్మును 

మరణ మారగ్మును నేను మీ యెదుట పెటుట్చునాన్ను. 

మతత్యి 7:14 => జీవమునకు పోవు దావ్రము ఇరుకును ఆ దారి సంకుచితమునై యునన్ది, దాని 

కనుగొనువారు కొందరే. 

యోహాను 14:6 => యేసు నేనే మారగ్మును, సతయ్మును, జీవమును; నా దావ్రానే తపప్ యెవడును 

తండిర్యొదద్కు రాడు. 

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

అను రక్షకుని నిమితత్ము కనిపెటుట్కొనియునాన్ము. 

కొలొసస్యులకు 3:1 => మీరు కీర్సుత్తో కూడ లేపబడినవారైతే పైనునన్ వాటినే వెదకుడి, అకక్డ కీర్సుత్ 

దేవుని కుడిపారశ్వ్మున కూరుచ్ండియునాన్డు. 
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కొలొసస్యులకు 3:2 => పైనునన్ వాటిమీదనేగాని, భూసంబంధమైన వాటిమీద మనసుస్ 

పెటుట్కొనకుడి; 

సామెతలు 2:18 => దాని యిలుల్ మృతుయ్వునొదద్కు దారితీయును అది నడచు తోర్వలు పేర్తలయొదద్కు 

చేరును 

సామెతలు 5:5 => దాని నడతలు మరణమునకు దిగుటకు దారితీయును దాని అడుగులు 

పాతాళమునకు చకక్గా చేరును 

సామెతలు 7:27 => దాని యిలుల్ పాతాళమునకు పోవు మారగ్ము ఆ మారగ్ము మరణశాలలకు 

దిగిపోవును. 

సామెతలు 9:8 => అపహాసకుని గదిద్ంపకుము గదిద్ంచినయెడల వాడు నినున్ దేవ్షించును. జాఞ్నము 

గలవానిని గదిద్ంపగా వాడు నినున్ పేర్మించును. 

సామెతలు 23:14 => బెతత్ముతో వాని కొటిట్నయెడల పాతాళమునకు పోకుండ వాని ఆతమ్ను నీవు 

తపిప్ంచెదవు. 

కీరత్నలు 10:5 => వారెలల్పప్డు భయము మానుకొని పర్వరిత్ంతురు నీ నాయ్యవిధులు ఉనన్తమైనవై 

వారి దృషిట్కి అందకుండును. వారు తమ శతుర్వులనందరిని చూచి తిరసక్రింతురు. 

కీరత్నలు 71:19 => దేవా, నీ నీతి మహాకాశమంత ఉనన్తమైనది గొపప్ కారయ్ములు చేసిన దేవా, 

నీతో సాటియైనవాడెవడు?  

సామెతలు 8:9 => అవియనిన్యు వివేకికి తేటగాను తెలివినొందినవారికి యథారథ్ముగాను ఉనన్వి. 

సామెతలు 13:14 => జాఞ్నుల ఉపదేశము జీవపు ఊట అది మరణపాశములలోనుండి 

విడిపించును. 

సామెతలు 24:7 => మూరు ఖ్నికి జాఞ్నము అందదు గుమమ్మునొదద్ అటిట్వారు మౌనులై యుందురు. 

సామెతలు 28:5 => దుషు ట్లు నాయ్యమెటిట్దైనది గర్హింపరు యెహోవాను ఆశర్యించువారు 

సమసత్మును గర్హించుదురు. 
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యెషయా 14:9 => నీవు పర్వేశించుచుండగానే నినున్ ఎదురొక్నుటకై కిర్ంద పాతాళము నీ విషయమై 

కలవరపడుచునన్ది. అది నినున్ చూచి పేర్తలను రేపుచునన్ది భూమిలో పుటిట్న సమసత్ శూరులను 

జనముల రాజులనందరిని వారి వారి సింహాసనములమీదనుండి లేపుచునన్ది  

లూకా 16:23 => అపుప్డతడు పాతాళములో బాధపడుచు, కనున్లెతిత్ దూరమునుండి అబార్హామును 

అతని రొముమ్న (ఆనుకొనియునన్) లాజరును చూచి 

వచనము 28 

నీతిమంతుని మనసుస్ యుకత్మైన పర్తుయ్తత్రమిచుచ్టకు పర్యతిన్ంచును భకిత్హీనుల నోరు చెడ డ్మాటలు 

కుమమ్రించును 

సామెతలు 12:7 => భకిత్హీనులు పాడై లేకపోవుదురు నీతిమంతుల యిలుల్ నిలుచును. 

సామెతలు 14:11 => భకిత్హీనుల యిలుల్ నిరూమ్లమగును యథారథ్వంతుల గుడారము వరిథ్లుల్ను. 

యోబు 40:11 => నీ ఆగర్హమును పర్వాహములుగా కుమమ్రించుము గరివ్షు ట్లైన వారినందరిని 

చూచి వారిని కుర్ంగజేయుము. 

యోబు 40:12 => గరివ్షు ట్లైన వారిని చూచి వారిని అణగగొటుట్ము దుషు ట్లు ఎకక్డనునన్ను వారిని 

అకక్డనే అణగదొర్కుక్ము.  

యోబు 40:13 => కనబడకుండ వారినందరిని బూడిదెలో పాతిపెటుట్ము సమాధిలో వారిని 

బంధింపుము. 

కీరత్నలు 52:1 => శూరుడా, చేసిన కీడునుబటిట్ నీ వెందుకు అతిశయపడుచునాన్వు? దేవుని కృప 

నితయ్ముండును. 

కీరత్నలు 52:5 => కావున దేవుడు సదాకాలము నినున్ అణగగొటుట్ను నినున్ పటుట్కొని ఆయన నీ 

గుడారములోనుండి నినున్ పెలల్గించును సజీవుల దేశములోనుండి నినున్ నిరూమ్లము చేయును.

(సెలా.) 

కీరత్నలు 138:6 => యెహోవా మహోనన్తుడైనను ఆయన దీనులను లక్షయ్పెటుట్ను ఆయన 

దూరమునుండి గరివ్షుఠ్లను బాగుగా ఎరుగును. 
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యెషయా 2:12 => అహంకారాతిశయముగల పర్తిదానికిని ఔనన్తయ్ము గల పర్తిదానికిని 

విమరిశ్ంచు దినమొకటి సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా నియమించియునాన్డు అవి 

అణగదొర్కక్బడును. 

దానియేలు 5:20 => అయితే అతడు మనసుస్న అతిశయించి, బలాతాక్రము చేయుటకు అతని 

హృదయమును కఠినము చేసికొనగా దేవుడు అతని పర్భుతవ్మునతనియొదద్నుండి తీసివేసి అతని 

ఘనతను పోగొటెట్ను.  

1 పేతురు 5:5 => చినన్లారా, మీరు పెదద్లకు లోబడియుండుడి; మీరందరు ఎదుటివానియెడల 

దీనమనసుస్ అను వసత్రము ధరించుకొని మిముమ్ను అలంకరించుకొనుడి; దేవుడు అహంకారులను 

ఎదిరించి దీనులకు కృప అనుగర్హించును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 10:17 => ఏలయనగా నీ దేవుడైన యెహోవా పరమ దేవుడును పరమ 

పర్భువునై యునాన్డు. ఆయనే మహా దేవుడు పరాకర్మవంతుడు భయంకరుడైన దేవుడు. ఆయన నరుల 

ముఖమును లక్షయ్పెటట్నివాడు, లంచము పుచుచ్కొననివాడు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 10:18 => ఆయన తలిదండుర్లు లేనివానికిని విధవరాలికిని నాయ్యము 

తీరిచ్, పరదేశియందు దయయుంచి అనన్వసత్రముల ననుగర్హించువాడు. 

కీరత్నలు 68:5 => తన పరిశుదాధ్లయమందుండు దేవుడు, తండిర్ లేనివారికి తండిర్యు 

విధవరాండర్కు నాయ్యకరత్యునై యునాన్డు  

కీరత్నలు 68:6 => దేవుడు ఏకాంగులను సంసారులుగా చేయువాడు. ఆయన బంధింపబడినవారిని 

విడిపించి వారిని వరిధ్లల్జేయువాడు విశావ్సఘాతకులు నిరజ్లదేశమందు నివసించుదురు.  

కీరత్నలు 146:9 => యెహోవా పరదేశులను కాపాడువాడు ఆయన తండిర్లేనివారిని విధవరాండర్ను 

ఆదరించువాడు భకిత్హీనుల మారగ్మును ఆయన వంకరమారగ్ముగా చేయును. 

యాకోబు 1:27 => తండిర్యైన దేవుని యెదుట పవితర్మును నిషక్ళంకమునైన భకిత్ యేదనగా 

దికుక్లేని పిలల్లను విధవరాండర్ను వారి యిబబ్ందిలో పరామరిశ్ంచుటయు, ఇహలోక మాలినయ్ము 

తనకంటకుండ తనున్తాను కాపాడుకొనుటయునే. 
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ఆదికాండము 22:24 => మరియు రయూమా అను అతని, ఉపపతిన్యు తెబహును, గహమును 

తహషును మయకాను కనెను. 

యోబు 40:12 => గరివ్షు ట్లైన వారిని చూచి వారిని అణగగొటుట్ము దుషు ట్లు ఎకక్డనునన్ను వారిని 

అకక్డనే అణగదొర్కుక్ము.  

మారుక్ 7:21 => లోపలినుండి, అనగా మనుషుయ్ల హృదయములోనుండి దురాలోచనలును 

జారతవ్ములును దొంగతనములును 

వచనము 29 

భకిత్హీనులకు యెహోవా దూరసుథ్డు నీతిమంతుల పార్రథ్న ఆయన అంగీకరించును. 

సామెతలు 6:16 => యెహోవాకు అసహయ్ములైనవి ఆరు గలవు ఏడును ఆయనకు హేయములు 

సామెతలు 6:17 => అవేవనగా, అహంకార దృషిట్యు కలల్లాడు నాలుకయు నిరపరాధులను చంపు 

చేతులును 

సామెతలు 6:18 => దురోయ్చనలు యోచించు హృదయమును కీడు చేయుటకు తవ్రపడి పరుగులెతుత్ 

పాదములును 

సామెతలు 6:19 => లేనివాటిని పలుకు అబదధ్సాకిష్యు అనన్దముమ్లలో జగడములు 

పుటిట్ంచువాడును. 

సామెతలు 24:9 => మూరు ఖ్ని యోచన పాపము అపహాసకులు నరులకు హేయులు. 

యిరిమ్యా 4:14 => యెరూషలేమా, నీవు రకిష్ంపబడునటుల్ నీ హృదయములోనుండి చెడుతనము 

కడిగివేసికొనుము, ఎనాన్ళల్వరకు నీ దుషాట్భిపార్యములు నీకు కలిగియుండును? 

మతత్యి 15:19 => దురాలోచనలు నరహతయ్లు వయ్భిచారములు వేశాయ్గమనములు దొంగతనములు 

అబదధ్సాక్షయ్ములు దేవదూషణలు హృదయములో నుండియే వచుచ్ను 

సామెతలు 15:23 => సరిగా పర్తుయ్తత్రమిచిచ్నవానికి దానివలన సంతోషము పుటుట్ను 

సమయోచితమైన మాట యెంత మనోహరము! 
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కీరత్నలు 19:14 => యెహోవా, నా ఆశర్యదురగ్మా, నా విమోచకుడా, నా నోటి మాటలును నా 

హృదయధాయ్నమును నీ దృషిట్కి అంగీకారములగును గాక. 

కీరత్నలు 37:30 => నీతిమంతుల నోరు జాఞ్నమునుగూరిచ్ వచించును వారి నాలుక నాయ్యమును 

పర్కటించును. 

కీరత్నలు 37:31 => వారి దేవుని ధరమ్శాసత్రము వారి హృదయములో నునన్ది వారి అడుగులు జారవు. 

కీరత్నలు 45:1 => ఒక దివయ్మైన సంగతితో నా హృదయము బహుగా ఉపొప్ంగుచునన్ది నేను 

రాజునుగూరిచ్ రచించినదానిని పలికెదను. నా నాలుక తవ్రగా వార్యువాని కలమువలె నునన్ది. 

మతత్యి 12:34 => సరప్సంతానమా, మీరు చెడ డ్వారైయుండి ఏలాగు మంచి మాటలు పలుకగలరు? 

హృదయమందు నిండియుండు దానినిబటిట్ నోరు మాటలాడును గదా. 

మతత్యి 12:35 => సజజ్నుడు తన మంచి ధననిధిలోనుండి సదివ్షయములను తెచుచ్ను; దురజ్నుడు 

తన చెడ డ్ ధననిధిలోనుండి దురివ్షయములను తెచుచ్ను. 

మతత్యి 12:36 => నేను మీతో చెపుప్నదేమనగా మనుషుయ్లు పలుకు వయ్రథ్మైన పర్తి 

మాటనుగూరిచ్యు విమరశ్దినమున లెకక్ చెపప్వలసియుండును. 

మతత్యి 12:37 => నీ మాటలనుబటిట్ నీతిమంతుడవని తీరుప్నొందుదువు, నీ మాటలనుబటిట్యే 

అపరాధివని తీరుప్నొందుదువు. 

సామెతలు 16:24 => ఇంపైన మాటలు తేనెపటుట్వంటివి అవి పార్ణమునకు మధురమైనవి 

యెముకలకు ఆరోగయ్కరమైనవి. 

సామెతలు 21:8 => దోషభరితుని మారగ్ము మికిక్లి వంకరమారగ్ము పవితుర్ల కారయ్ము 

యథారథ్ము. 

పర్సంగి 12:10 => పర్సంగి యింపైన మాటలు చెపుప్టకు పూనుకొనెను, సతయ్మునుగూరిచ్న 

మాటలు యథారథ్భావముతో వార్యుటకు పూనుకొనెను. 

యెషయా 59:7 => వారి కాళుల్ పాపముచేయ పరుగెతుత్చునన్వి నిరపరాధులను చంపుటకు అవి 

తవ్రపడును వారి తలంపులు పాపహేతుకమైన తలంపులు పాడును నాశనమును వారి తోర్వలలో 

ఉనన్వి  
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యిరిమ్యా 6:19 => భూలోకమా, వినుము; ఈ జనులు నా మాటలు వినకునాన్రు, నా 

ధరమ్శాసత్రమును విసరిజ్ంచుచునాన్రు గనుక తమ ఆలోచనలకు ఫలితమైన కీడు నేను వారిమీదికి 

రపిప్ంచుచునాన్ను. 

మారుక్ 2:8 => వారు తమలో తాము ఈలాగున ఆలోచించుకొనుట యేసు వెంటనే తన ఆతమ్లో 

తెలిసికొని మీరీలాటి సంగతులు మీ హృదయములలో ఎందుకు ఆలోచించుకొనుచునాన్రు? 

లూకా 5:22 => యేసు వారి ఆలోచనలెరిగి మీరు మీ హృదయములలో ఏమి ఆలోచించుచునాన్రు? 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:20 => అందుకు పేతురు నీవు దర్వయ్మిచిచ్ దేవుని వరము 

సంపాదించుకొందునని తలంచుకొనినందున నీ వెండి నీతోకూడ నశించునుగాక. 

2 కొరిందీయులకు 10:5 => మేము వితరక్ములను, దేవుని గూరిచ్న జాఞ్నమును అడ డ్గించు పర్తి 

ఆటంకమును పడదోర్సి, పర్తి ఆలోచనను కీర్సుత్కు లోబడునటుల్ చెరపటిట్ 

వచనము 30 

కనున్ల పర్కాశము చూచుట హృదయమునకు సంతోషకరము మంచి సమాచారము ఎముకలకు పుషిట్ 

ఇచుచ్ను. 

సామెతలు 1:19 => ఆశాపాతకులందరి గతి అటిట్దే దానిని సీవ్కరించువారి పార్ణము అది తీయును. 

సామెతలు 11:19 => యథారథ్మైన నీతి జీవదాయకము దుషట్కిర్యలు విడువక చేయువాడు తన 

మరణమునకే చేయును 

సామెతలు 11:29 => తన ఇంటివారిని బాధపెటుట్వాడు గాలిని సవ్తంతిర్ంచుకొనును మూఢుడు 

జాఞ్నహృదయులకు దాసుడగును. 

సామెతలు 20:21 => మొదట బహు తవ్రితముగా దొరికిన సావ్సథ్య్ము తుదకు దీవెన 

నొందకపోవును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 7:26 => దానివలె నీవు శాపగర్సుత్డవు కాకుండునటుల్ నీవు హేయమైన దాని 

నీయింటికి తేకూడదు. అది శాపగర్సత్మే గనుక దాని పూరిత్గా రోసి దానియందు బొతిత్గా 

అసహయ్పడవలెను. 
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యెహోషువ 6:18 => శపింపబడిన దానిలో కొంచెమైనను మీరు తీసికొనినయెడల మీరు శాపగర్సుత్లై 

ఇశార్యేలీయుల పాళెమునకు శాపము తెపిప్ంచి దానికి బాధ కలుగజేయుదురు గనుక శపింపబడిన 

దానిని మీరు ముటట్కూడదు. 

యెహోషువ 7:11 => ఇశార్యేలీయులు పాపము చేసియునాన్రు. నేను వారితో చేసిన నిబంధనను 

వారు మీరియునాన్రు. శపితమైన దాని కొంత తీసికొని, దొంగిలి బొంకి తమ సామానులో దాని 

ఉంచుకొనియునాన్రు. 

యెహోషువ 7:12 => కాబటిట్ ఇశార్యేలీయులు శాపగర్సుత్లై తమ శతుర్వుల యెదుట నిలువలేక తమ 

శతుర్వుల యెదుట వెనుకకు తిరిగిరి. శాపగర్సుత్లైనవారు మీ మధయ్ నుండకుండ మీరు వారిని 

నిరూమ్లము చేసితేనే తపప్ నేను మీకు తోడైయుండను. 

యెహోషువ 7:24 => తరువాత యెహోషువయు ఇశార్యేలీయులందరును జెరహు కుమారుడైన 

ఆకానును ఆ వెండిని ఆ పైవసత్రమును ఆ బంగారు కమిమ్ని, ఆకాను కుమారులను కుమారెత్లను 

ఎదుద్లను గాడిదలను మందను డేరాను వానికి కలిగిన సమసత్మును పటుట్కొని ఆకోరు లోయలోనికి 

తీసికొనివచిచ్రి. 

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

బాధపరచుననగా ఇశార్యేలీయులందరు వానిని రాళల్తో చావగొటిట్రి; 

1 సమూయేలు 8:3 => వీరు బెయేరె ష్బాలో నాయ్యాధిపతులుగా ఉండిరి. అతని కుమారులు అతని 

పర్వరత్నను అనుసరింపక, ధనాపేక్షకులై లంచములు పుచుచ్కొని నాయ్యమును తిర్పిప్వేయగా 

1 సమూయేలు 8:4 => ఇశార్యేలీయుల పెదద్లందరు కూడి రామాలో సమూయేలునొదద్కు వచిచ్ 

1 సమూయేలు 8:5 => చితత్గించుము, నీవు వృదుధ్డవు, నీ కుమారులు నీ పర్వరత్నవంటి పర్వరత్న 

గలవారు కారు గనుక, సకలజనుల మరాయ్దచొపుప్న మాకు ఒక రాజును నియమింపుము, అతడు 

మాకు నాయ్యము తీరుచ్నని అతనితో అనిరి. 

2 రాజులు 5:27 => కాబటిట్ నయమానునకు కలిగిన కుషుఠ్ నీకును నీ సంతతికిని సరవ్కాలము 

అంటియుండును అని చెపప్గా వాడు మంచువలె తెలల్నైన కుషఠ్ము గలిగి ఎలీషా ఎదుటనుండి బయటికి 

వెళె ల్ను. 
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యెషయా 5:8 => సథ్లము మిగులకుండ మీరు మాతర్మే దేశములో నివసించునటుల్ ఇంటికి ఇలుల్ 

కలుపుకొని పొలమునకు పొలము చేరుచ్కొను మీకు శర్మ. 

యెషయా 5:9 => నేను చెవులార వినునటుల్ సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా సప్షట్ముగా ఈ మాట 

నాతో సెలవిచెచ్ను. నిజముగా గొపప్వియు దివయ్మైనవియునైన యిండుల్ అనేకములు నివాసులులేక 

పాడైపోవును.  

యెషయా 5:10 => పది ఎకరముల దార్క్షతోట ఒక కుంచెడు రసమిచుచ్ను తూమెడుగింజల పంట 

ఒక పడియగును. 

యిరిమ్యా 17:11 => నాయ్యవిరోధముగా ఆసిత్ సంపాదించుకొనువాడు తాను పెటట్ని గుడల్ను 

పొదుగు కౌజుపిటట్వలె నునాన్డు; సగము పార్యములో వాడు దానిని విడువవలసి వచుచ్ను; అటిట్వాడు 

కడపట వాటిని విడుచుచు అవివేకిగా కనబడును. 

హబకూక్కు 2:9 => తనకు అపాయము రాకుండునటుల్ తన నివాసమును బలపరచుకొని, తన 

యింటివారికొరకై అనాయ్యముగా లాభము సంపాదించుకొనువానికి శర్మ. 

హబకూక్కు 2:10 => నీవు చాలమంది జనములను నాశనము చేయుచు నీమీద నీవే నేరసాథ్పన 

చేసియునాన్వు, నీ దురాలోచనవలన నీ యింటివారికి అవమానము తెచిచ్యునాన్వు. 

హబకూక్కు 2:11 => గోడలలోని రాళుల్ మొఱఱ్ పెటుట్చునన్వి , దూలములు వాటికి 

పర్తుయ్తత్రమిచుచ్చునన్వి. 

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

దానికి ఒక పర్కక్ను వార్సియునన్ దానినిబటిట్ దొంగిలువారందరును కొటిట్వేయబడుదురు; రెండవ 

పర్కక్ను వార్సియునన్ దానినిబటిట్ అపర్మాణికులందరును కొటిట్వేయబడుదురు. 

జెకరాయ్ 5 : 4 = > ఇదే సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా వాకుక్ నేనే దాని 

బయలుదేరజేయుచునాన్ను; అది దొంగల యిండల్లోను, నా నామమునుబటిట్ అబదధ్పర్మాణము 

చేయువారి యిండల్లోను పర్వేశించి వారి యిండల్లో ఉండి వాటిని వాటి దూలములను రాళల్ను 

నాశనము చేయును. 
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సామెతలు 28:16 => వివేకము లేనివాడవై జనులను అధికముగా బాధపెటుట్ అధికారీ, దురాల్భమును 

దేవ్షించువాడు దీరాఘ్యుషమ్ంతుడగును. 

సామెతలు 29:4 => నాయ్యము జరిగించుటవలన రాజు దేశమునకు కేష్మము కలుగజేయును 

లంచములు పుచుచ్కొనువాడు దేశమును పాడుచేయును. 

నిరగ్మకాండము 18:21 => మరియు నీవు పర్జలందరిలో సామరథ్య్ము దైవభకిత్ సతాయ్సకిత్ కలిగి, 

లంచగొండులుకాని మనుషుయ్లను ఏరప్రచుకొని, వేయిమందికి ఒకనిగాను, నూరుమందికి 

ఒకనిగాను, ఏబదిమందికి ఒకనిగాను, పదిమందికి ఒకనిగాను, వారిమీద నాయ్యాధిపతులను 

నియమింపవలెను. 

నిరగ్మకాండము 23:8 => లంచము తీసికొనకూడదు; లంచము దృషిట్గలవానికి గుర్డిడ్తనము 

కలుగజేసి, నీతిమంతుల మాటలకు అపారథ్ము చేయించును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 16:19 => నీవు నాయ్యము తపిప్ తీరుప్ తీరచ్కూడదు; పక్షపాతము 

చేయకూడదు; లంచము పుచుచ్కొనకూడదు. ఏలయనగా లంచము జాఞ్నుల కనున్లకు గుర్డిడ్తనము 

కలుగజేయును నీతిమంతుల మాటలకు అపారథ్ము పుటిట్ంచును. 

యెషయా 33:15 => నీతిని అనుసరించి నడచుచు యథారథ్ముగా మాటలాడుచు నిరబ్ంధనవలన 

వచుచ్ లాభమును ఉపేకిష్ంచుచు లంచము పుచుచ్కొనకుండ తనచేతులను మలుపుకొని హతయ్యను 

మాట వినకుండ చెవులు మూసికొని చెడుతనము చూడకుండ కనున్లు మూసికొనువాడు 

ఉనన్తసథ్లమున నివసించును.  

యెషయా 33:16 => పరవ్తములలోని శిలలు అతనికి కోటయగును తపప్క అతనికి ఆహారము 

దొరకును అతని నీళుల్ అతనికి శాశవ్తముగా ఉండును. 

ఆదికాండము 34:30 => అపుప్డు యాకోబు షిమోయ్నును లేవీని చూచి మీరు ననున్ బాధపెటిట్ యీ 

దేశ నివాసులైన కనానీయులలోను పెరిజీజ్యులలోను అసహుయ్నిగా చేసితిరి; నా జనసంఖయ్ కొంచెమే; 

వారు నామీదికి గుంపుగా వచిచ్ ననున్ చంపెదరు. నేనును నా యింటివారును నాశనమగుదుమని 

చెపెప్ను 
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1 సమూయేలు 15:19 => నీవు ఎందుచేత యెహోవా మాట వినక దోపుడుమీద ఎగబడి ఆయన 

దృషిట్కి కీడు చేసితివనెను. 

1 రాజులు 2:40 => షిమీ లేచి గాడిదకు గంతకటిట్ తన పనివారిని వెదకుటకై గాతులోని 

ఆకీషునొదద్కు పోయెను.ఈలాగున షిమీ పోయి గాతులోనుండి తన పని వారిని తీసికొనివచెచ్ను. 

సామెతలు 11:17 => దయగలవాడు తనకే మేలు చేసికొనును కూర్రుడు తన శరీరమునకు బాధ 

తెచుచ్కొనును 

1 తిమోతి 3:3 => మదయ్పానియు కొటుట్వాడును కాక, సాతివ్కుడును, జగడమాడనివాడును, 

ధనాపేక్ష లేనివాడునై, 

1 తిమోతి 6:9 => ధనవంతులగుటకు అపేకిష్ంచువారు శోధనలోను, ఉరిలోను, అవివేక 

యుకత్ములును హానికరములునైన అనేక దురాశలలోను పడుదురు. అటిట్వి మనుషుయ్లను నషట్ములోను 

నాశనములోను ముంచివేయును. 

వచనము 31 

జీవారథ్మైన ఉపదేశమును అంగీకరించువానికి జాఞ్నుల సహవాసము లభించును.  

సామెతలు 15:2 => జాఞ్నుల నాలుక మనోహరమైన జాఞ్నాంశములు పలుకును బుదిధ్హీనుల నోరు 

మూఢవాకయ్ములు కుమమ్రించును. 

సామెతలు 16:23 => జాఞ్నుని హృదయము వాని నోటికి తెలివి కలిగించును వాని పెదవులకు విదయ్ 

విసత్రింపజేయును. 

1 రాజులు 3:23 => రాజు బర్దికియునన్ది నా బిడ డ్ చచిచ్నది నీ బిడ డ్ అని యొకతెయు, రెండవది 

ఆలాగు కాదు చచిచ్నది నీ బిడ డ్ బర్దికియునన్ది నా బిడ డ్ అని చెపుప్చునన్ది; 

1 రాజులు 3:24 => గనుక కతిత్ తెమమ్ని ఆజఞ్ ఇచెచ్ను. వారు ఒక కతిత్ రాజసనిన్ధికి తేగా 

1 రాజులు 3:25 => రాజు రెండు భాగములుగా బర్దికియుండు బిడ డ్ను చేసి సగము దీనికిని సగము 

దానికిని చెరిసగము ఇయయ్వలసినదని ఆజఞ్ ఇచెచ్ను. 
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1 రాజులు 3:26 => అంతట బర్దికియునన్ బిడ డ్యొకక్ తలిల్ తన బిడ డ్ విషయమై పేగులు 

తరుగుకొనిపోయినదై, రాజునొదద్ నా యేలినవాడా, బిడ డ్ను ఎంతమాతర్ము చంపక దానికే 

యిపిప్ంచుమని మనవిచేయగా, ఆ రెండవ సతరీ అది నాదైనను దానిదైనను కాకుండ చెరిసగము 

చేయుమనెను. 

1 రాజులు 3:27 => అందుకు రాజు బర్దికియునన్ బిడ డ్ను ఎంతమాతర్ము చంపక మొదటిదాని 

కియుయ్డి, దాని తలిల్ అదే అని తీరుప్ తీరెచ్ను. 

1 రాజులు 3:28 => అంతట ఇశార్యేలీయులందరును రాజు తీరిచ్న తీరుప్నుగూరిచ్ విని నాయ్యము 

విచారించుటయందు రాజు దైవజాఞ్నము నొందినవాడని గర్హించి అతనికి భయపడిరి. 

పర్సంగి 5:2 => నీవు దేవుని సనిన్ధిని అనాలోచనగా పలుకుటకు నీ హృదయమును తవ్రపడనియయ్క 

నీ నోటిని కాచుకొముమ్; దేవుడు ఆకాశమందునాన్డు నీవు భూమిమీద ఉనాన్వు, కావున నీ మాటలు 

కొదిద్గా ఉండవలెను. 

పర్సంగి 5:6 => నీ దేహమును శిక్షకు లోపరచునంత పని నీ నోటివలన జరుగనియయ్కుము; అది 

పొరపాటుచేత జరిగెనని దూత యెదుట చెపప్కుము; నీ మాటలవలన దేవునికి కోపము పుటిట్ంచి నీవేల 

నీ కషట్మును వయ్రథ్పరచుకొనెదవు? 

1 పేతురు 3:15 => నిరమ్లమైన మనసాస్కిష్ కలిగినవారై, మీలో ఉనన్ నిరీక్షణనుగూరిచ్ మిముమ్ను 

హేతువు అడుగు పర్తివానికిని సాతివ్కముతోను భయముతోను సమాధానము చెపుప్టకు ఎలల్పుప్డు 

సిదధ్ముగా ఉండి, మీ హృదయములయందు కీర్సుత్ను పర్భువుగా పర్తిషిఠ్ంచుడి; 

సామెతలు 10:19 => విసాత్రమైన మాటలలో దోషముండక మానదు తన పెదవులను 

మూసికొనువాడు బుదిధ్మంతుడు. 

సామెతలు 13:16 => వివేకులందరు తెలివిగలిగి పని జరుపుకొందురు బుదిధ్హీనుడు మూరఖ్తను 

వెలల్డిపరచును. 

సామెతలు 29:11 => బుదిధ్హీనుడు తన కోపమంత కనుపరచును జాఞ్నము గలవాడు కోపము 

అణచుకొని దానిని చూపకుండును. 
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సామెతలు 29:20 => ఆతురపడి మాటలాడువాని చూచితివా? వానికంటె మూరు ఖ్డు సుళువుగా 

గుణపడును. 

పర్సంగి 10:12 => జాఞ్నుని నోటిమాటలు ఇంపుగా ఉనన్వి, అయితే బుదిధ్హీనుని నోరు వానినే 

మింగివేయును. 

పర్సంగి 10:13 => వాని నోటిమాటల పార్రంభము బుదిధ్హీనత, వాని పలుకుల ముగింపు 

వెఱి ఱ్తనము. 

పర్సంగి 10:14 => కలుగబోవునది ఏదో మనుషుయ్లు ఎరుగకయుండినను బుదిధ్హీనులు 

విసాత్రముగా మాటలాడుదురు; నరుడు చనిపోయిన తరువాత ఏమి జరుగునో యెవరు 

తెలియజేతురు? 

మతత్యి 12:34 => సరప్సంతానమా, మీరు చెడ డ్వారైయుండి ఏలాగు మంచి మాటలు పలుకగలరు? 

హృదయమందు నిండియుండు దానినిబటిట్ నోరు మాటలాడును గదా. 

తీతుకు 1:10 => అనేకులు, విశేషముగా సునన్తి సంబంధులును, అవిధేయులును వదరుబోతులును 

మోసపుచుచ్వారునై యునాన్రు. 

తీతుకు 1:11 => వారి నోళుల్ మూయింపవలెను. అటిట్వారు ఉపదేశింపకూడనివాటిని దురాల్భము 

కొరకు ఉపదేశించుచు, కుటుంబములకు కుటుంబములనే పాడుచేయుచునాన్రు. 

యాకోబు 3:6 => నాలుక అగిన్యే, నాలుక మన అవయవములలో ఉంచబడిన పాప పర్పంచమై 

సరవ్శరీరమునకు మాలినయ్ము కలుగజేయుచు, పర్కృతి చకర్మునకు చిచుచ్పెటుట్ను; అది నరకముచేత 

చిచుచ్ పెటట్బడును. 

యాకోబు 3:7 => మృగపకిష్ సరప్ జలచరములలో పర్తి జాతియు నరజాతిచేత సాధు కాజాలును, 

సాధు ఆయెను గాని 

యాకోబు 3:8 => యే నరుడును నాలుకను సాధు చేయనేరడు, అది మరణకరమైన విషముతో 

నిండినది, అది నిరరగ్ళమైన దుషట్తవ్మే.  
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2 పేతురు 2:18 => వీరు వయ్రథ్మైన డంబపు మాటలు పలుకుచు, తామే శరీరసంబంధమైన 

దురాశలు గలవారై, తపుప్మారగ్మందు నడుచువారిలోనుండి అపుప్డే తపిప్ంచుకొనినవారిని పోకిరి 

చేషట్లచేత మరలుకొలుప్చునాన్రు. 

కీరత్నలు 109:2 => ననున్ చెరపవలెనని భకిత్హీనులు తమ నోరు కపటము గల తమ నోరు 

తెరచియునాన్రు వారు నామీద అబదధ్ములు చెపుప్కొనుచునాన్రు.  

సామెతలు 10:32 => నీతిమంతుని పెదవులు ఉపయుకత్ములైన సంగతులు పలుకును భకిత్హీనుల 

నోట మూరఖ్పు మాటలు వచుచ్ను. 

సామెతలు 14:33 => తెలివిగలవాని హృదయమందు జాఞ్నము సుఖనివాసము చేయును 

బుదిధ్హీనుల అంతరంగములోనునన్ది బయలుపడును 

సామెతలు 16:22 => తెలివి గలవానికి వాని తెలివి జీవపు ఊట మూఢులకు వారి మూఢతవ్మే శిక్ష 

సామెతలు 17:27 => మితముగా మాటలాడువాడు తెలివిగలవాడు శాంతగుణము గలవాడు 

వివేకము గలవాడు. 

మతత్యి 12:35 => సజజ్నుడు తన మంచి ధననిధిలోనుండి సదివ్షయములను తెచుచ్ను; దురజ్నుడు 

తన చెడ డ్ ధననిధిలోనుండి దురివ్షయములను తెచుచ్ను. 

మతత్యి 15:18 => నోటనుండి బయటికి వచుచ్నవి హృదయములో నుండి వచుచ్ను; ఇవే 

మనుషుయ్ని అపవితర్పరచునవని మీరు గర్హింపరా? 

వచనము 32 

శిక్షనొంద నొలల్నివాడు తన పార్ణమును తృణీకరించును గదిద్ంపును వినువాడు వివేకియగును. 

కీరత్నలు 10:1 => యెహోవా, నీ వెందుకు దూరముగా నిలుచుచునాన్వు? ఆపతాక్లములలో 

నీవెందుకు దాగియునాన్వు? 

కీరత్నలు 34:16 => దుష కిర్యలు చేయువారి జాఞ్పకమును భూమిమీద నుండి కొటిట్వేయుటకై 

యెహోవా సనిన్ధి వారికి విరోధముగా నునన్ది.  
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కీరత్నలు 73:27 => నినున్ విసరిజ్ంచువారు నశించెదరు నినున్ విడిచి వయ్భిచరించువారి నందరిని నీవు 

సంహరించెదవు. 

కీరత్నలు 138:6 => యెహోవా మహోనన్తుడైనను ఆయన దీనులను లక్షయ్పెటుట్ను ఆయన 

దూరమునుండి గరివ్షుఠ్లను బాగుగా ఎరుగును. 

మతత్యి 25:46 => వీరు నితయ్శిక్షకును నీతిమంతులు నితయ్జీవమునకును పోవుదురు. 

ఎఫెసీయులకు 2:12 => ఆ కాలమందు ఇశార్యేలుతో సహపౌరులు కాక, పరదేశులును, 

వాగాద్ననిబంధనలు లేని పరజనులును, నిరీక్షణ లేనివారును, లోకమందు దేవుడు లేనివారునై యుండి, 

కీర్సుత్కు దూరసుథ్లై యుంటిరని మీరు జాఞ్పకము చేసికొనుడి. 

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

రకత్మువలన సమీపసుథ్లై యునాన్రు. 

సామెతలు 15:8 => భకిత్హీనులు అరిప్ంచు బలులు యెహోవాకు హేయములు యథారథ్వంతుల 

పార్రథ్న ఆయనకు ఆనందకరము. 

కీరత్నలు 34:15 => యెహోవా దృషిట్ నీతిమంతులమీద నునన్ది. ఆయన చెవులు వారి మొరలకు 

ఒగిగ్యునన్వి. 

కీరత్నలు 34:16 => దుష కిర్యలు చేయువారి జాఞ్పకమును భూమిమీద నుండి కొటిట్వేయుటకై 

యెహోవా సనిన్ధి వారికి విరోధముగా నునన్ది.  

కీరత్నలు 34:17 => నీతిమంతులు మొఱఱ్పెటట్గా యెహోవా ఆలకించును వారి శర్మలనిన్టిలోనుండి 

వారిని విడిపించును. 

కీరత్నలు 66:18 => నా హృదయములో నేను పాపమును లక్షయ్ము చేసినయెడల పర్భువు నా మనవి 

వినకపోవును. 

కీరత్నలు 66:19 => నిశచ్యముగా దేవుడు నా మనవి అంగీకరించియునాన్డు ఆయన నా విజాఞ్పన 

ఆలకించియునాన్డు 

కీరత్నలు 145:18 => తనకు మొఱఱ్పెటుట్వారి కందరికి తనకు నిజముగా మొఱఱ్పెటుట్వారి కందరికి 

యెహోవా సమీపముగా ఉనాన్డు. 
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కీరత్నలు 145:19 => తనయందు భయభకుత్లు గలవారి కోరిక ఆయన నెరవేరుచ్ను వారి మొఱఱ్ 

ఆలకించి వారిని రకిష్ంచును. 

యెషయా 55:8 => నా తలంపులు మీ తలంపులవంటిని కావు మీ తోర్వలు నా తోర్వలవంటిని కావు 

ఇదే యెహోవా వాకుక్  

యెషయా 55:9 => ఆకాశములు భూమికిపైన ఎంత యెతుత్గా ఉనన్వో మీ మారగ్ములకంటె నా 

మారగ్ములు మీ తలంపులకంటె నా తలంపులు అంత యెతుత్గా ఉనన్వి. 

యోహాను 9:31 => దేవుడు పాపుల మనవి ఆలకింపడని యెరుగుదుము; ఎవడైనను దేవభకుత్డై 

యుండి ఆయన చితత్ము చొపుప్న జరిగించినయెడల ఆయన వాని మనవి ఆలకించును. 

రోమీయులకు 8:26 => అటువలె ఆతమ్యు మన బలహీనతను చూచి సహాయము చేయుచునాన్డు. 

ఏలయనగా మనము యుకత్ముగా ఏలాగు పార్రథ్న చేయవలెనో మనకు తెలియదు గాని, ఉచచ్రింప 

శకయ్ముకాని మూలుగులతో ఆ ఆతమ్ తానే మన పక్షముగా విజాఞ్పనము చేయుచునాన్డు 

రోమీయులకు 8:27 => మరియు హృదయములను పరిశోధించువాడు ఆతమ్యొకక్ మనసుస్ ఏదో 

యెరుగును; ఏలయనగా ఆయన దేవుని చితత్పర్కారము పరిశుదుద్లకొరకు విజాఞ్పనము చేయుచునాన్డు. 

యాకోబు 5:16 => మీ పాపములను ఒకనితోనొకడు ఒపుప్కొనుడి; మీరు సవ్సథ్త పొందునటుల్ 

ఒకనికొరకు ఒకడు పార్రథ్న చేయుడి. నీతిమంతుని విజాఞ్పన మనఃపూరవ్కమైనదై బహు బలము గలదై 

యుండును. 

యాకోబు 5:17 => ఏలీయా మనవంటి సవ్భావముగల మనుషుయ్డే; వరిష్ంపకుండునటుల్ అతడు 

ఆసకిత్తో పార్రథ్న చేయగా మూడునన్ర సంవతస్రముల వరకు భూమిమీద వరిష్ంపలేదు. 

యాకోబు 5:18 => అతడు మరల పార్రథ్న చేయగా ఆకాశము వరష్మిచెచ్ను, భూమి తన ఫలము 

ఇచెచ్ను. 

1 పేతురు 3:12 => పర్భువు కనున్లు నీతిమంతుల మీదను, ఆయన చెవులు వారి పార్రథ్నల వైపునను 

ఉనన్వి గాని పర్భువు ముఖము కీడు చేయువారికి విరోధముగా ఉనన్ది. 

ఆదికాండము 20:17 => అబార్హాము దేవుని పార్రిథ్ంపగా దేవుడు అబీమెలెకును అతని భారయ్ను 

అతని దాసీలను బాగుచేసెను; వారు పిలల్లు కనిరి. 
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నిరగ్మకాండము 33:7 => అంతట మోషే గుడారమును తీసి పాళెము వెలుపలికి వెళి ల్ పాళెమునకు 

దూరముగా దాని వేసి, దానికి పర్తయ్క్షపు గుడారమను పేరు పెటెట్ను. యెహోవాను వెదకిన పర్తివాడును 

పాళెమునకు వెలుపలనునన్ ఆ పర్తయ్క్షపు గుడారమునకు వెళుల్చు వచెచ్ను 

యోబు 35:13 => నిశచ్యముగా దేవుడు నిరరథ్కమైన మాటలు చెవిని బెటట్డు సరవ్శకుత్డు వాటిని 

లక్షయ్పెటట్డు. 

యెషయా 59:2 => మీ పాపములు ఆయన ముఖమును మీకు మరుగుపరచెను గనుక ఆయన 

ఆలకింపకునాన్డు. 

యెహెజేక్లు 14:3 => నరపుతుర్డా, యీ మనుషుయ్లు తమ హృదయములలో విగర్హములనే 

నిలుపుకొని దోషము పుటిట్ంచు అభయ్ంతరమును తమయెదుటనే పెటుట్కొనియునాన్రు, వీరు నాయొదద్ 

ఏమైన విచారణచేయదగునా? 

1 యోహాను 3:22 => ఆయన ఆజఞ్ యేదనగా ఆయన కుమారుడైన యేసుకీర్సుత్ నామమును 

నముమ్కొని, ఆయన మనకు ఆజఞ్నిచిచ్న పర్కారముగా ఒకనినొకడు పేర్మింపవలెననునదియే. 

1 యోహాను 5:14 => మనమేమి అడిగినను ఆయన మన మనవి ఆలంకించునని 

మనమెరిగినయెడల మనమాయనను వేడుకొనినవి మనకు కలిగినవని యెరుగుదుము. 

1 యోహాను 5:15 => తన సహోదరుడు మరణకరము కాని పాపము చేయగా ఎవడైనను 

చూచినయెడల అతడు వేడుకొనును; అతనిబటిట్ దేవుడు మరణకరము కాని పాపము చేసినవారికి 

జీవము దయచేయును. మరణకరమైన పాపము కలదు. అటిట్దానిగూరిచ్ వేడుకొనవలెనని నేను 

చెపుప్టలేదు. 

వచనము 33 

యెహోవాయందు భయభకుత్లు కలిగియుండుట జాఞ్నాభాయ్సమునకు సాధనము ఘనతకు ముందు 

వినయముండును.  

సామెతలు 13:9 => నీతిమంతుల వెలుగు తేజరిలుల్ను భకిత్హీనుల దీపము ఆరిపోవును. 
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ఎజార్ 9:8 => అయితే ఇపుప్డు మా దేవుడు మా నేతర్ములకు వెలుగిచిచ్, మా దాసయ్ములో మముమ్ను 

కొంచెము తెపప్రిలల్జేయునటుల్గాను, మాలో ఒక శేషము ఉండనిచిచ్నటుల్గాను, తన పరిశుదధ్సథ్లమందు 

మముమ్ను సిథ్ రపరచునటుల్గాను , మా దేవుడైన యెహోవా కొంతమటుట్కు మాయెడల 

దయచూపియునాన్డు. 

పర్సంగి 11:7 => వెలుగు మనోహరమైనది, సూరుయ్ని చూచుట కనున్లకింపుగా నునన్ది. 

పర్కటన 21:23 => ఆ పటట్ణములో పర్కాశించుటకై సూరుయ్డైనను చందుర్డైనను దానికకక్రలేదు; 

దేవుని మహిమయే దానిలో పర్కాశించుచునన్ది. గొఱఱ్పిలల్యే దానికి దీపము. 

పర్కటన 22:5 => రాతిర్ యికనెనన్డు ఉండదు; దీపకాంతి యైనను సూరయ్కాంతి యైనను 

వారికకక్రలేదు; దేవుడైన పర్భువే వారిమీద పర్కాశించును. వారు యుగయుగములు రాజయ్ము 

చేయుదురు. 

సామెతలు 17:22 => సంతోషముగల మనసుస్ ఆరోగయ్కారణము. నలిగిన మనసుస్ ఎముకలను 

ఎండిపోజేయును. 

సామెతలు 25:25 => దపిప్గొనినవానికి చలల్ని నీరు ఎటుల్ండునో దూరదేశమునుండి వచిచ్న 

శుభసమాచారము అటుల్ండును. 

కీరత్నలు 89:15 => శృంగధవ్నుల నెరుగు పర్జలు ధనుయ్లు యెహోవా, నీ ముఖకాంతిని చూచి వారు 

నడుచుకొనుచునాన్రు. 

లూకా 2:10 => అయితే ఆ దూత భయపడకుడి; ఇదిగో పర్జలందరికిని కలుగబోవు మహా 

సంతోషకరమైన సువరత్మానము నేను మీకు తెలియజేయుచునాన్ను; 

లూకా 2:11 => దావీదు పటట్ణమందు నేడు రక్షకుడు మీ కొరకు పుటిట్యునాన్డు, ఈయన పర్భువైన 

కీర్సుత్ 

లూకా 2:12 => దానికిదే మీకానవాలు; ఒక శిశువు పొతిత్గుడ డ్లతో చుటట్బడి యొక తొటిట్లో 

పండుకొనియుండుట మీరు చూచెదరని వారితో చెపెప్ను. 

లూకా 2:13 => వెంటనే పరలోక సైనయ్సమూహము ఆ దూతతో కూడ నుండి 
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లూకా 2:14 => సరోవ్నన్తమైన సథ్లములలో దేవునికి మహిమయు ఆయనకిషు ట్లైన మనుషుయ్లకు 

భూమిమీద సమాధానమును కలుగునుగాక అని దేవుని సోత్తర్ము చేయుచుండెను. 

లూకా 2:15 => ఆ దూతలు తమయొదద్నుండి పరలోకమునకు వెళి ల్న తరువాత ఆ గొఱఱ్ల కాపరులు 

జరిగిన యీ కారయ్మును పర్భువు మనకు తెలియజేయించి యునాన్డు; మనము బేతెల్హేము వరకు వెళి ల్ 

చూతము రండని యొకనితోనొకడు చెపుప్కొని 

లూకా 2:16 => తవ్రగా వెళి ల్, మరియను యోసేపును తొటిట్లో పండుకొనియునన్ శిశువును చూచిరి. 

లూకా 2:17 => వారు చూచి, యీ శిశువునుగూరిచ్ తమతో చెపప్బడిన మాటలు పర్చురము చేసిరి. 

లూకా 2:18 => గొఱఱ్ల కాపరులు తమతో చెపిప్న సంగతులనుగూరిచ్ వినన్ వారందరు మికిక్లి 

ఆశచ్రయ్పడిరి. 

లూకా 2:19 => అయితే మరియ ఆ మాటలనిన్యు తన హృదయములో తలపోసికొనుచు భదర్ము 

చేసికొనెను. 

సామెతలు 3:8 => అపుప్డు నీ దేహమునకు ఆరోగయ్మును నీ యెముకలకు సతుత్వయు కలుగును. 

యెషయా 58:11 => యెహోవా నినున్ నితయ్ము నడిపించును కాష్మకాలమున ఆయన నినున్ 

తృపిత్పరచి నీ యెముకలను బలపరచును నీవు నీరుకటిట్న తోటవలెను ఎపుప్డును ఉబుకుచుండు నీటి 

ఊటవలెను ఉండెదవు.  

సామెతలు 28:25 => పేరాస గలవాడు కలహమును రేపును యెహోవాయందు నమమ్కముంచువాడు 

వరిధ్లుల్ను. 

పర్సంగి 7:1 => సుగంధతైలముకంటె మంచి పేరు మేలు; ఒకని జనమ్దినముకంటె మరణదినమే 

మేలు. 
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www.BibleNestam.com 
www.TeluguBibleStudy.com 

Page  of 1196 2507



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   !"త$

వచనము 1 

హృదయాలోచనలు మనుషుయ్ని వశము, చకక్ని పర్తుయ్తత్రమిచుచ్టకు యెహోవావలన కలుగును. 

సామెతలు 15:5 => మూఢుడు తన తండిర్చేయు శిక్షను తిరసక్రించును గదిద్ంపునకు లోబడువాడు 

బుదిధ్మంతుడగును. 

సామెతలు 1:23 => నా గదిద్ంపు విని తిరుగుడి ఆలకించుడి నా ఆతమ్ను మీమీద కుమమ్రించుదును 

నా ఉపదేశమును మీకు తెలిపెదను. 

సామెతలు 9:8 => అపహాసకుని గదిద్ంపకుము గదిద్ంచినయెడల వాడు నినున్ దేవ్షించును. జాఞ్నము 

గలవానిని గదిద్ంపగా వాడు నినున్ పేర్మించును. 

సామెతలు 9:9 => జాఞ్నము గలవానికి ఉపదేశము చేయగా వాడు మరింత జాఞ్నము నొందును 

నీతిగలవానికి బోధచేయగా వాడు జాఞ్నాభివృదిధ్ నొందును. 

సామెతలు 13:20 => జాఞ్నుల సహవాసము చేయువాడు జాఞ్నము గలవాడగును. మూరు ఖ్ల 

సహవాసము చేయువాడు చెడిపోవును. 

సామెతలు 19:20 => నీవు ముందుకు జాఞ్నివగుటకై ఆలోచన విని ఉపదేశము అంగీకరించుము. 

సామెతలు 25:12 => బంగారు కరణ్భూషణమెటిట్దో అపరంజి ఆభరణమెటిట్దో వినువాని చెవికి 

జాఞ్నముగల ఉపదేశకుడు అటిట్వాడు. 

యెషయా 55:3 => చెవియొగిగ్ నాయొదద్కు రండి మీరు వినినయెడల మీరు బర్దుకుదురు నేను మీతో 

నితయ్నిబంధన చేసెదను దావీదునకు చూపిన శాశవ్తకృపను మీకు చూపుదును.  

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

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

దార్కాష్వలిల్లో నిలిచియుంటేనేగాని తనంతట తానే యేలాగు ఫలింపదో, ఆలాగే నాయందు 

నిలిచియుంటేనే కాని మీరును ఫలింపరు. 
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1 యోహాను 2:19 => వారు మనలోనుండి బయలువెళి ల్రి గాని వారు మన సంబంధులు కారు; వారు 

మన సంబంధులైతే మనతో కూడ నిలిచియుందురు; అయితే వారందరు మన సంబంధులు కారని 

పర్తయ్క్షపరచబడునటుల్ వారు బయలువెళి ల్రి. 

సామెతలు 6:23 => ఆజఞ్ దీపముగాను ఉపదేశము వెలుగుగాను ఉండును. శికాష్రథ్మైన గదిద్ంపులు 

జీవమారగ్ములు. 

సామెతలు 13:18 => శిక్షను ఉపేకిష్ంచువానికి అవమాన దారిదర్య్తలు పార్పిత్ంచును గదిద్ంపును 

లక్షయ్పెటుట్వాడు ఘనతనొందును. 

పర్సంగి 7:5 => బుదిధ్హీనుల పాటలు వినుటకంటె జాఞ్నుల గదిద్ంపు వినుట మేలు. 

2 తిమోతి 3:16 => దైవజనుడు సనన్దుధ్డై పర్తి సతాక్రయ్మునకు పూరణ్ముగా సిదధ్పడి యుండునటుల్ 

దైవావేశమువలన కలిగిన పర్తి లేఖనము ఉపదేశించుటకును,  

వచనము 2 

ఒకని నడతలనిన్యు వాని దృషిట్కి నిరోద్షములుగా కనబడును యెహోవా ఆతమ్లను పరిశోధించును. 

సామెతలు 1:24 => నేను పిలువగా మీరు వినకపోతిరి. నా చేయి చాపగా ఎవరును 

లక్షయ్పెటట్కపోయిరి 

సామెతలు 1:25 => నేను చెపిప్న బోధ యేమియు మీరు వినక తోర్సివేసితిరి నేను గదిద్ంపగా 

లోబడకపోతిరి. 

సామెతలు 1:26 => కాబటిట్ మీకు అపాయము కలుగునపుప్డు నేను నవెవ్దను మీకు భయము 

వచుచ్నపుప్డు నేను అపహాసయ్ము చేసెదను 

సామెతలు 1:27 => భయము మీమీదికి తుపానువలె వచుచ్నపుప్డు సుడిగాలి వచుచ్నటుల్ మీకు 

అపాయము కలుగునపుప్డు మీకు కషట్మును దుఃఖమును పార్పిత్ంచునపుప్డు నేను అపహాసయ్ము 

చేసెదను. 

సామెతలు 1:28 => అపుప్డు వారు ననున్గూరిచ్ మొఱఱ్పెటెట్దరు గాని నేను పర్తుయ్తత్రమియయ్కుందును 

ననున్ శర్దధ్గా వెదకెదరు గాని వారికి నేను కనబడకుందును.  
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సామెతలు 1:29 => జాఞ్నము వారికి అసహయ్మాయెను యెహోవాయందు భయభకుత్లు 

కలిగియుండుట వారికిషట్ము లేకపోయెను. 

సామెతలు 1:30 => నా ఆలోచన విననొలల్కపోయిరి నా గదిద్ంపును వారు కేవలము తృణీకరించిరి. 

సామెతలు 1:31 => కాబటిట్ వారు తమ పర్వరత్నకు తగిన ఫలము ననుభవించెదరు తమకు 

వెకక్సమగువరకు తమ ఆలోచనలను అనుసరించెదరు 

సామెతలు 1:32 => జాఞ్నము లేనివారు దేవుని విసరిజ్ంచి నాశనమగుదురు. బుదిధ్హీనులు కేష్మము 

కలిగినదని మైమరచి నిరూమ్లమగుదురు.  

సామెతలు 1:33 => నా ఉపదేశము నంగీకరించువాడు సురకిష్తముగా నివసించును వాడు కీడు 

వచుచ్ననన్ భయము లేక నెమమ్దిగా నుండును. 

సామెతలు 5:11 => తుదకు నీ మాంసమును నీ శరీరమును కీష్ణించినపుప్డు 

సామెతలు 5:12 => అయోయ్, ఉపదేశము నేనెటుల్ తోర్సివేసితిని? నా హృదయము గదిద్ంపు నెటుల్ 

తృణీకరించెను? 

సామెతలు 8:33 => ఉపదేశమును నిరాకరింపక దానినవలంబించి జాఞ్నులై యుండుడి. 

సామెతలు 8:34 => అనుదినము నా గడపయొదద్ కనిపెటుట్కొని నా దావ్రబంధములయొదద్ కాచుకొని 

నా ఉపదేశము వినువారు ధనుయ్లు. 

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

కలుగును. 

సామెతలు 8 :36 => ననున్ కనుగొననివాడు తనకే హాని చేసికొనును నాయందు 

అసహయ్పడువారందరు మరణమును సేన్హించుదురు. 

కీరత్నలు 50:17 => దిదుద్బాటు నీకు అసహయ్ముగదా నీవు నా మాటలను నీ వెనుకకు తోర్సివేసెదవు. 

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

చేదైన వేరు ఏదైనను మొలిచి కలవరపరచుటవలన అనేకులు అపవితుర్లై పోవుదురేమో అనియు, 

సామెతలు 29:1 => ఎనిన్సారులు గదిద్ంచినను లోబడనివాడు మరి తిరుగులేకుండ హఠాతుత్గా 

నాశనమగును. 
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యెషయా 1:5 => నితయ్ము తిరుగుబాటు చేయుచు మీరేల ఇంకను కొటట్బడుదురు? పర్తివాడు 

నడినెతిత్ని వాయ్ధి గలిగియునాన్డు పర్తివాని గుండె బలహీనమయెయ్ను.  

యిరిమ్యా 5:3 => యెహోవా, యథారథ్తమీదనే గదా నీవు దృషిట్ యుంచుచునాన్వు? నీవు వారిని 

కొటిట్తివిగాని వారికి దుఃఖము కలుగలేదు; వారిని కీష్ణింపజేసియునాన్వు గాని వారు శిక్షకు 

లోబడనొలల్కునాన్రు. రాతికంటె తమ ముఖములను కఠినముగా చేసికొనియునాన్రు, మళుల్టకు 

సమమ్తింపరు. 

యెహెజేక్లు 24:13 => నీకు కలిగిన అపవితర్త నీ కామాతురతయే; నినున్ శుభర్పరచుటకు నేను 

పూనుకొనినను నీవు శుభర్పడకపోతివి , నా కోర్ధమును నీమీద తీరుచ్కొనువరకు నీవు 

శుభర్పడకయుందువు. 

యెహెజేక్లు 24:14 => యెహోవానైన నేను మాటయిచిచ్ యునాన్ను, అది జరుగును, నేనే 

నెరవేరెచ్దను నేను వెనుకతీయను, కనికరింపను, సంతాపపడను, నీ పర్వరత్ననుబటిట్యు నీ 

కిర్యలనుబటిట్యు నీకు శిక్ష విధింపబడును, ఇదే యెహోవా వాకుక్. 

సామెతలు 5:13 => నా బోధకుల మాట నేను వినకపోతిని నా ఉపదేశకులకు నేను చెవియొగగ్లేదు 

దివ్తీయోపదేశకాండము 21:18 => ఒకని కుమారుడు మొండివాడై తిరుగబడి తండిర్మాట గాని 

తలిల్మాటగాని వినకయుండి, వారు అతని శికిష్ంచిన తరువాతయును అతడు వారికి విధేయుడు 

కాకపోయినయెడల 

దివ్తీయోపదేశకాండము 21:20 => మా కుమారుడైన వీడు మొండివాడై తిరుగబడియునాన్డు; మా 

మాట వినక తిండిబోతును తార్గుబోతును ఆయెనని ఊరి పెదద్లతో చెపప్వలెను. 

మతత్యి 7:24 => కాబటిట్ యీ నా మాటలు విని వాటిచొపుప్న చేయు పర్తివాడును బండమీద తన 

యిలుల్ కటుట్కొనిన బుదిధ్మంతుని పోలియుండును. 

మతత్యి 7:25 => వాన కురిసెను, వరదలు వచెచ్ను, గాలి విసిరి ఆ యింటిమీద కొటెట్ను గాని దాని 

పునాది బండమీద వేయబడెను గనుక అది పడలేదు. 

మతత్యి 7:26 => మరియు యీ నా మాటలు విని వాటిచొపుప్న చేయని పర్తివాడు ఇసుకమీద తన 

యిలుల్ కటుట్కొనిన బుదిధ్హీనుని పోలియుండును. 
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మతత్యి 7:27 => వాన కురిసెను, వరదలు వచెచ్ను, గాలి విసిరి ఆ యింటిమీద కొటెట్ను, అపుప్డది 

కూలబడెను; దాని పాటు గొపప్దని చెపెప్ను. 

యాకోబు 1:22 => మీరు వినువారు మాతర్మైయుండి మిముమ్ను మీరు మోసపుచుచ్కొనకుండ, 

వాకయ్పర్కారము పర్వరిత్ంచువారునై యుండుడి. 

పర్కటన 3:19 => నేను పేర్మించువారినందరిని గదిద్ంచి శికిష్ంచుచునాన్ను గనుక నీవు ఆసకిత్ కలిగి 

మారుమనసుస్ పొందుము. 

సామెతలు 15:14 => బుదిధ్మంతుని మనసుస్ జాఞ్నము వెదకును బుదిధ్హీనులు మూఢతవ్ము 

భుజించెదరు. 

సామెతలు 15:21 => బుదిధ్లేనివానికి మూఢత సంతోషకరము వివేకము గలవాడు చకక్గా 

పర్వరిత్ంచును. 

సామెతలు 17:16 => బుదిధ్హీనుని చేతిలో జాఞ్నము సంపాదించుటకు సొముమ్ండనేల? వానికి బుదిధ్ 

లేదుగదా? 

సామెతలు 18:15 => జాఞ్నుల చెవి తెలివిని వెదకును వివేకముగల మనసుస్ తెలివిని 

సంపాదించును. 

యోబు 34:10 => విజాఞ్నముగల మనుషుయ్లారా, నా మాట ఆలకించుడి దేవుడు అనాయ్యము 

చేయుట అసంభవము. సరవ్శకుత్డు దుషాక్రయ్ము చేయుట అసంభవము  

సామెతలు 13:18 => శిక్షను ఉపేకిష్ంచువానికి అవమాన దారిదర్య్తలు పార్పిత్ంచును గదిద్ంపును 

లక్షయ్పెటుట్వాడు ఘనతనొందును. 

సామెతలు 15:5 => మూఢుడు తన తండిర్చేయు శిక్షను తిరసక్రించును గదిద్ంపునకు లోబడువాడు 

బుదిధ్మంతుడగును. 

సామెతలు 19:16 => ఆజఞ్ను గైకొనువాడు తనున్ కాపాడుకొనువాడు తన పర్వరత్న విషయమై 

అజాగర్తగా నుండువాడు చచుచ్ను. 

సామెతలు 25:12 => బంగారు కరణ్భూషణమెటిట్దో అపరంజి ఆభరణమెటిట్దో వినువాని చెవికి 

జాఞ్నముగల ఉపదేశకుడు అటిట్వాడు. 
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సామెతలు 29:24 => దొంగతో పాలుకూడువాడు తనకుతానే పగవాడు అటిట్వాడు ఒటుట్ పెటిట్నను 

సంగతి చెపప్డు. 

పర్సంగి 7:5 => బుదిధ్హీనుల పాటలు వినుటకంటె జాఞ్నుల గదిద్ంపు వినుట మేలు. 

యిరిమ్యా 44:7 => కాబటిట్ ఇశార్యేలు దేవుడును సైనయ్ములకధిపతియునగు యెహోవా ఈలాగు 

అజఞ్ ఇచుచ్చునాన్డు ఏమియు శేషములేకుండ సతరీ పురుషులును శిశువులును చంటిబిడ డ్లును యూదా 

మధయ్నుండకుండ నిరూమ్లము చేయబడునటుల్గా మీరేల ఈ గొపప్ తపిప్దమును మీకు విరోధముగా 

చేసికొనుచునాన్రు? 

హోషేయ 7:11 => ఎఫార్యిము బుదిధ్లేని పిరికి గుండెగల గువవ్యాయెను; వారు ఐగుపీత్యులను 

పిలుచుకొందురు. అషూష్రీయులయొదద్కు పోవుదురు. 

హెబీర్యులకు 12:25 => మీకు బుదిధ్ చెపుప్చునన్వానిని నిరాకరింపకుండునటుల్ చూచుకొనుడి. వారు 

భూమిమీదనుండి బుదిధ్చెపిప్న వానిని నిరాకరించినపుప్డు తపిప్ంచుకొనకపోయినయెడల, 

పరలోకమునుండి బుదిధ్చెపుప్చునన్ వానిని విసరిజ్ంచు మనము తపిప్ంచుకొనకపోవుట మరి 

నిశచ్యముగదా. 

వచనము 3 

నీ పనుల భారము యెహోవామీద నుంచుము అపుప్డు నీ ఉదేద్శములు సఫలమగును. 

సామెతలు 1:7 => యెహోవాయందు భయభకుత్లు కలిగియుండుట తెలివికి మూలము మూరు ఖ్లు 

జాఞ్నమును ఉపదేశమును తిరసక్రించుదురు. 

సామెతలు 8 :13 => యెహోవాయందు భయభకుత్లు గలిగియుండుట చెడుతనము 

నసహియ్ంచుకొనుటయే. గరవ్ము అహంకారము దురామ్రగ్త కుటిలమైన మాటలు నాకు అసహయ్ములు.  

యోబు 28:28 => మరియు యెహోవా యందలి భయభకుత్లే జాఞ్నమనియు దుషట్తవ్ము విడచుటయే 

వివేకమనియు ఆయన నరులకు సెలవిచెచ్ను. 

కీరత్నలు 34:11 => పిలల్లారా, మీరు వచిచ్ నా మాట వినుడి. యెహోవాయందలి భయభకుత్లు మీకు 

నేరెప్దను. 
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కీరత్నలు 111:10 => యెహోవాయందలి భయము జాఞ్నమునకు మూలము ఆయన శాసనముల 

ననుసరించు వారందరు మంచి వివేకము గలవారు. ఆయనకు నితయ్ము సోత్తర్ము కలుగుచునన్ది. 

సామెతలు 18:12 => ఆపతుత్ రాకమునుపు నరుని హృదయము అతిశయపడును ఘనతకు ముందు 

వినయముండును. 

సామెతలు 25:6 => రాజు ఎదుట డంబము చూపకుము గొపప్వారునన్ చోట నిలువకుము. 

సామెతలు 25:7 => నీ కనున్లు చూచిన పర్ధాని యెదుట ఒకడు నినున్ తగిగ్ంచుటకంటె ఇకక్డికి 

ఎకిక్ రమమ్ని అతడు నీతో చెపుప్ట నీకు మేలు గదా. 

సామెతలు 29:23 => ఎవని గరవ్ము వానిని తగిగ్ంచును వినయ మనసుక్డు ఘనతనొందును 

లూకా 14:11 => తనున్తాను హెచిచ్ంచుకొను పర్తివాడును తగిగ్ంపబడును; తనున్తాను 

తగిగ్ంచుకొనువాడు హెచిచ్ంపబడునని చెపెప్ను. 

ఫిలిపీప్యులకు 2:5 => కీర్సుత్యేసునకు కలిగిన యీ మనసుస్ మీరును కలిగియుండుడి. 

ఫిలిపీప్యులకు 2:6 => ఆయన దేవుని సవ్రూపము కలిగినవాడై యుండి, దేవునితో సమానముగా 

ఉండుట విడిచిపెటట్కూడని భాగయ్మని యెంచుకొనలేదు గాని 

ఫిలిపీప్యులకు 2:7 => మనుషుయ్ల పోలికగా పుటిట్, దాసుని సవ్రూపమును ధరించుకొని, తనున్ తానే 

రికుత్నిగా చేసికొనెను. 

ఫిలిపీప్యులకు 2:8 => మరియు, ఆయన ఆకారమందు మనుషుయ్డుగా కనబడి, మరణము 

పొందునంతగా, అనగా సిలువమరణము పొందునంతగా విధేయత చూపినవాడై, తనున్తాను 

తగిగ్ంచుకొనెను. 

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

గాని, 

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

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

పర్భువని ఒపుప్కొనునటుల్ను, దేవుడు ఆయనను అధికముగా హెచిచ్ంచి, పర్తి నామమునకు పై 

నామమును ఆయనకు అనుగర్హించెను. 

యాకోబు 4:10 => పర్భువు దృషిట్కి మిముమ్ను మీరు తగిగ్ంచుకొనుడి. అపుప్డాయన మిముమ్ను 

హెచిచ్ంచును. 

1 పేతురు 5:5 => చినన్లారా, మీరు పెదద్లకు లోబడియుండుడి; మీరందరు ఎదుటివానియెడల 

దీనమనసుస్ అను వసత్రము ధరించుకొని మిముమ్ను అలంకరించుకొనుడి; దేవుడు అహంకారులను 

ఎదిరించి దీనులకు కృప అనుగర్హించును. 

రూతు 2:7 => ఆమె నేను కోయువారి వెనుకకు పనల మధయ్ను ఏరుకొని కూరుచ్కొనుటకు దయచేసి 

నాకు సెలవిమమ్ని అడిగెను. ఆమె వచిచ్ ఉదయము మొదలుకొని యిదివరకు ఏరుకొను చుండెను, 

కొంతసేపు మాతర్ము ఆమె యింట కూరుచ్ండెనని వాడు చెపెప్ను. 

రూతు 2:13 => అందుకు ఆమె నా యేలిన వాడా, నేను నీ పనికతెత్లలో ఒకదానను కాకపోయినను, 

నీవు ననాన్దరించి నీ దాసురాలినగు నాయందు పేర్మగలిగి మాటలాడితివి గనుక నాయెడల నీకు 

కటాక్షము కలుగనిమమ్ని చెపెప్ను. 

1 సమూయేలు 18:18 => అందుకు దావీదు రాజునకు అలుల్డనగుటకు నేనెంతటివాడను? నా 

సిథ్తియైనను ఇశార్యేలులో నా తండిర్ కుటుంబమైనను ఏపాటివని సౌలుతో అనెను. 

1 సమూయేలు 25:41 => ఆమె లేచి సాగిలపడి నా యేలినవాని చితత్ము; నా యేలినవాని సేవకుల 

కాళుల్ కడుగుటకు నా యేలినవాని దాసురాలనగు నేను సిదధ్ముగా నునాన్నని చెపిప్ 

కీరత్నలు 25:12 => యెహోవాయందు భయభకుత్లు గలవాడెవడో వాడు కోరుకొనవలసిన 

మారగ్మును ఆయన వానికి బోధించును. 

సామెతలు 11:2 => అహంకారము వెంబడి అవమానము వచుచ్ను వినయము గలవారియొదద్ 

జాఞ్నమునన్ది. 

మతత్యి 23:12 => తనున్తాను హెచిచ్ంచుకొనువాడు తగిగ్ంపబడును ; తనున్తాను 

తగిగ్ంచుకొనువాడు హెచిచ్ంపబడును. 
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మతత్యి 25:37 => అందుకు నీతిమంతులు పర్భువా, యెపుప్డు నీవు ఆకలిగొని యుండుట చూచి 

నీకాహారమిచిచ్తివిు? నీవు దపిప్గొని యుండుట చూచి యెపుప్డు దాహమిచిచ్తివిు? 

లూకా 5:15 => అయితే ఆయనను గూరిచ్న సమాచారము మరి ఎకుక్వగా వాయ్పించెను. బహుజన 

సమూహములు ఆయన మాట వినుటకును తమ రోగములను కుదురుచ్కొనుటకును కూడి 

వచుచ్చుండెను. 

లూకా 14:10 => అయితే నీవు పిలువబడినపుప్డు, నినున్ పిలిచినవాడు వచిచ్ సేన్హితుడా, పైచోటికి 

పొమమ్ని నీతో చెపుప్లాగున నీవు పోయి కడపటిచోటున కూరుచ్ండుము; అపుప్డు నీతోకూడ 

కూరుచ్ండు వారందరియెదుట నీకు ఘనత కలుగును 

లూకా 18:14 => అతనికంటె ఇతడు నీతిమంతుడుగా తీరచ్బడి తన యింటికి వెళె ల్నని మీతో 

చెపుప్చునాన్ను. తనున్తాను హెచిచ్ంచుకొనువాడు తగిగ్ంపబడుననియు తనున్తాను తగిగ్ంచుకొనువాడు 

హెచిచ్ంపబడుననియు చెపెప్ను 

ఫిలిపీప్యులకు 2:8 => మరియు, ఆయన ఆకారమందు మనుషుయ్డుగా కనబడి, మరణము 

పొందునంతగా, అనగా సిలువమరణము పొందునంతగా విధేయత చూపినవాడై, తనున్తాను 

తగిగ్ంచుకొనెను. 

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

ఎదిరించి దీనులకు కృప అనుగర్హించును అని లేఖనము చెపుప్చునన్ది. 

వచనము 4 

యెహోవా పర్తి వసుత్వును దాని దాని పని నిమితత్ము కలుగజేసెను నాశన దినమునకు ఆయన 

భకిత్హీనులను కలుగజేసెను. 

సామెతలు 16:9 => ఒకడు తాను చేయబోవునది హృదయములో యోచించుకొనును యెహోవా 

వాని నడతను సిథ్రపరచును 

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

తీరామ్నమే సిథ్రము. 
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సామెతలు 20:24 => ఒకని నడతలు యెహోవా వశము తనకు సంభవింపబోవునది యొకడెటుల్ 

తెలిసికొనగలడు? 

సామెతలు 21:1 => యెహోవా చేతిలో రాజు హృదయము నీటి కాలువలవలె నునన్ది. ఆయన తన 

చితత్వృతిత్ చొపుప్న దాని తిర్పుప్ను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 18:31 => కాగా యెహోషాపాతు కనబడుటతోనే రథాధిపతులు అతడు 

ఇశార్యేలు రాజనుకొని యుదధ్ము చేయుటకు అతని చుటుట్కొనిరి, గాని యెహోషాపాతు 

మొఱఱ్పెటిట్నందున యెహోవా అతనికి సహాయము చేసెను, దేవుడు అతనియొదద్నుండి వారు 

తొలగిపోవునటుల్ చేసెను. 

ఎజార్ 7:27 => యెరూషలేములో నుండు యెహోవా మందిరమును అలంకరించుటకు రాజునకు 

బుదిధ్ పుటిట్ంచినందునను, రాజును అతని మంతుర్లును రాజు యొకక్ మహాధిపతులును నాకు దయ 

అనుగర్హింపజేసినందునను, మన పితరుల దేవుడైన యెహోవాకు సోత్తర్ము కలుగును గాక. 

నెహెమాయ్ 1:11 => యెహోవా చెవి యొగిగ్ నీ దాసుడనైన నా మొఱఱ్ను, నీ నామమును భయభకుత్లతో 

ఘనపరచుటయందు ఆనందించు నీ దాసుల మొఱఱ్ను ఆలకించి, ఈ దినమందు నీ దాసుని ఆలోచన 

సఫలపరచి , ఈ మనుషుయ్డు నాయందు దయచూపునటుల్ అనుగర్హించుమని నినున్ 

బతిమాలుకొనుచునాన్ను, అని పార్రిథ్ంచితిని. నేను రాజునకు గినెన్ అందించువాడనై యుంటిని. 

కీరత్నలు 10:17 => యెహోవా, లోకులు ఇకను భయకారకులు కాకుండునటుల్ బాధపడువారి 

కోరికను నీవు వినియునాన్వు 

కీరత్నలు 119:36 => లోభముతటుట్ కాక నీ శాసనములతటుట్ నా హృదయము తిర్పుప్ము. 

యిరిమ్యా 10:23 => యెహోవా, తమ మారగ్ము నేరప్రచుకొనుట నరుల వశములో లేదనియు, 

మనుషుయ్లు తమ పర్వరత్నయందు సనామ్రగ్మున పర్వరిత్ంచుట వారి వశములో లేదనియు 

నేనెరుగుదును. 

యిరిమ్యా 32:39 => మరియు వారికిని వారి కుమారులకును మేలు కలుగుటకై వారు నితయ్ము 

నాకు భయపడునటుల్ నేను వారికి ఏకహృదయమును ఏక మారగ్మును దయచేయుదును. 
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యిరిమ్యా 32:40 => నేను వారికి మేలుచేయుట మానకుండునటుల్ నితయ్మైన నిబంధనను వారితో 

చేయుచునాన్ను; వారు ననున్ విడువకుండునటుల్ వారి హృదయములలో నాయెడల భయభకుత్లు 

పుటిట్ంచెదను. 

యెహెజేక్లు 36:26 => నూతన హృదయము మీకిచెచ్దను, నూతన సవ్భావము మీకు 

కలుగజేసెదను, రాతిగుండె మీలోనుండి తీసివేసి మాంసపు గుండెను మీకిచెచ్దను. 

యెహెజేక్లు 36:27 => నా ఆతమ్ను మీయందుంచి, నా కటట్డల ననుసరించువారినిగాను నా 

విధులను గైకొనువారినిగాను మిముమ్ను చేసెదను. 

2 కొరిందీయులకు 8:16 => మీ విషయమై నాకు కలిగిన యీ ఆసకిత్నే తీతు హృదయములో 

పుటిట్ంచిన దేవునికి సోత్తర్ము. 

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

తన దయాసంకలప్ము నెరవేరుటకై మీలో కారయ్సిదిధ్ కలుగజేయువాడు దేవుడే. 

యాకోబు 1:16 => నా పిర్య సహోదరులారా, మోసపోకుడి. 

యాకోబు 1:17 => శేర్షఠ్మైన పర్తి యీవియు సంపూరణ్మైన పర్తి వరమును, పరసంబంధమైనదై, 

జోయ్తిరమ్యుడగు తండిర్యొదద్నుండి వచుచ్ను ; ఆయన యందు ఏ చంచలతవ్మైనను 

గమనాగమనములవలన కలుగు ఏ ఛాయయైనను లేదు. 

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

సతయ్వాకయ్మువలన మనలను తన సంకలప్పర్కారము కనెను. 

నిరగ్మకాండము 4:11 => యెహోవా మానవునకు నోరిచిచ్నవాడు ఎవడు? మూగవానినేగాని 

చెవిటివానినేగాని దృషిట్గలవానినేగాని గుర్డిడ్వానినేగాని పుటిట్ంచినవాడెవడు? యెహోవానైన నేనే గదా. 

నిరగ్మకాండము 4:12 => కాబటిట్ వెళుల్ము, నేను నీ నోటికి తోడైయుండి, నీవు ఏమి పలుకవలసినది 

నీకు బోధించెదనని అతనితో చెపెప్ను. 

నిరగ్మకాండము 4:15 => నీవు అతనితో మాటలాడి అతని నోటికి మాటలు అందించవలెను, నేను నీ 

నోటికి అతని నోటికి తోడైయుండి, మీరు చేయవలసినదానిని మీకు బోధించెదను. 
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యిరిమ్యా 1:7 => యెహోవా నాకీలాగు సెలవిచెచ్ను నేను బాలుడననవదుద్; నేను నినున్ 

పంపువారందరియొదద్కు నీవు పోవలెను, నీకాజాఞ్పించిన సంగతులనిన్యు చెపప్వలెను. 

యిరిమ్యా 1:8 => వారికి భయపడకుము, నినున్ విడిపించుటకు నేను నీకు తోడైయునాన్ను; ఇదే 

యెహోవా వాకుక్. 

యిరిమ్యా 1:9 => అపుప్డు యెహోవా చేయి చాపి నా నోరుముటిట్ యీలాగు సెలవిచెచ్ను ఇదిగో నేను 

నీ నోట నా మాటలు ఉంచియునాన్ను. 

మతత్యి 10:19 => వారు మిముమ్ను అపప్గించునపుప్డు, ఏలాగు మాటాడుదుము? ఏమి 

చెపుప్దుము? అని చింతింపకుడి; మీరేమి చెపప్వలెనో అది ఆ గడియలోనే మీకనుగర్హింపబడును. 

మతత్యి 10:20 => మీ తండిర్ ఆతమ్ మీలో ఉండి మాటలాడుచునాన్డే గాని మాటలాడువారు మీరు 

కారు. 

లూకా 12:11 => వారు సమాజమందిరముల పెదద్ల యొదద్కును అధిపతుల యొదద్కును అధికారుల 

యొదద్కును మిముమ్ను తీసికొనిపోవునపుప్డు మీరుఏలాగు ఏమి ఉతత్రమిచెచ్దమా, యేమి 

మాటలాడుదుమా అని చింతింపకుడి, 

లూకా 12:12 => మీరేమి చెపప్వలసినదియు పరిశుదాధ్తమ్ ఆ గడియలోనే మీకు నేరుప్ననెను. 

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

మీ మనసుస్లో నిశచ్యించుకొనుడి. 

లూకా 21:15 => మీ విరోధులందరు ఎదురాడుటకును, కాదనుటకును వీలుకాని వాకుక్ను 

జాఞ్నమును నేను మీకు అనుగర్హింతును. 

సంఖాయ్కాండము 23:5 => యెహోవా ఒకమాట బిలాము నోట ఉంచి నీవు బాలాకునొదద్కు తిరిగివెళి ల్ 

యిటుల్ చెపుప్మనెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 30:8 => నీవు తిరిగివచిచ్ యెహోవా మాట విని, నేను నేడు నీకాజాఞ్పించు 

ఆయన ఆజఞ్లనిన్టిని గైకొనుచుందువు. 

యెహోషువ 22:21 => అందుకు రూబేనీయులును గాదీయులును మనషేష్ అరధ్గోతర్పువారును 

ఇశార్యేలీయుల పర్ధానులతో ఇచిచ్న ఉతత్రమేమనగా 
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1 సమూయేలు 7:3 => సమూయేలు ఇశార్యేలీయులందరితో ఇటల్నెను మీ పూరణ్హృదయముతో 

యెహోవా యొదద్కు మీరు మళుల్కొనినయెడల, అనయ్దేవతలను అషాత్రోతు దేవతలను మీ మధయ్నుండి 

తీసివేసి, పటుట్దలగలిగి యెహోవా తటుట్ మీ హృదయములను తిర్పిప్ ఆయనను సేవించుడి. అపుప్డు 

ఆయన ఫిలిషీత్యుల చేతిలోనుండి మిముమ్ను విడిపించును. 

2 దినవృతాత్ంతములు 29:36 => ఈ కారయ్ము అపప్టికపుప్డే జరిగినందున దేవుడు జనులకు 

సిదధ్పరచినదానిని చూచి హిజిక్యాయును జనులందరును సంతోషించిరి. 

ఎజార్ 1:5 => అపుప్డు యూదా పెదద్లును, బెనాయ్మీనీయుల పెదద్లును, యాజకులును లేవీయులును 

ఎవరెవరి మనసుస్ను దేవుడు పేర్రేపించెనో వారందరు వారితో కూడుకొని వచిచ్, యెరూషలేములో 

ఉండు యెహోవా మందిరమును కటుట్టకు పర్యాణమైరి. 

సా మె త లు 2 4 : 2 6 = > స రి యై న మా ట ల తో పర్ తుయ్ తత్ ర మి చుచ్ ట పె ద వు ల తో 

ముదుద్పెటుట్కొనినటుల్ండును. 

మారుక్ 14:15 => అతడు సామగిర్తో సిదధ్పరచబడిన గొపప్ మేడగది మీకు చూపించును; అకక్డ 

మనకొరకు సిదధ్పరచుడని చెపిప్ తన శిషుయ్లలో ఇదద్రిని పంపెను. 

కొలొసస్యులకు 1:12 => తేజోవాసులైన పరిశుదుధ్ల సావ్సథ్య్ములో పాలివారమగుటకు మనలను 

పాతుర్లనుగాచేసిన తండిర్కి మీరు కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంపవలెననియు దేవుని బతిమాలుచునాన్ము. 

వచనము 5 

గరవ్ హృదయులందరు యెహోవాకు హేయులు నిశచ్యముగా వారు శిక్ష నొందుదురు. 

సామెతలు 16:25 => ఒకని మారగ్ము వాని దృషిట్కి యథారథ్ముగా కనబడును అయినను తుదకు 

అది మరణమునకు చేరును. 

సామెతలు 21:2 => ఒకడు తనకేరప్రచుకొనిన మారగ్ము ఎటిట్దైనను తన దృషిట్కది నాయ్యముగానే 

అగపడును యెహోవాయే హృదయములను పరిశీలన చేయువాడు.  

సామెతలు 30:12 => తమ దృషిట్కి తాము శుదుధ్లై తమ మాలినయ్మునుండి కడుగబడని వారి తరము 

కలదు. 
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1 సమూయేలు 15:13 => తరువాత అతడు సౌలునొదద్కు రాగా సౌలు యెహోవా వలన నీకు 

ఆశీరావ్దము కలుగును గాక, యెహోవా ఆజఞ్ను నేను నెరవేరిచ్తిననగా 

1 సమూయేలు 15:14 => సమూయేలు ఆలాగైతే నాకు వినబడుచునన్ గొఱఱ్ల అరుపులును ఎడల్ 

రంకెలును ఎకక్డివి? అని అడిగెను. 

కీరత్నలు 36:2 => వాని దోషము బయలుపడి అసహయ్ముగా కనబడువరకు అది వాని దృషిట్యెదుట 

వాని ముఖసుత్తి చేయుచునన్ది.  

యిరిమ్యా 2:22 => నీవు కాష్రముతో కడుగుకొనినను విసాత్రమైన సబుబ్ రాచుకొనినను నీ దోషము 

మరకవలె నాకు కనబడుచునన్ది; ఇది పర్భువగు యెహోవా వాకుక్. 

యిరిమ్యా 2:23 => నేను అపవితర్త నొందినదానను కాను, బయలు దేవతల ననుసరించి 

పోవుదానను కాను అని నీవు ఎటల్నుకొందువు? లోయలో నీ మారగ్మును చూడుము, నీవు చేసినదాని 

తెలిసికొనుము, నీవు తోర్వలలో ఇటు అటు తిరుగులాడు వడిగల ఒంటెవు,  

లూకా 18:9 => తామే నీతిమంతులని తముమ్ నముమ్కొని యితరులను తృణీకరించు కొందరితో 

ఆయన ఈ ఉపమానము చెపెప్ను. 

లూకా 18:10 => పార్రథ్న చేయుటకై యిదద్రు మనుషుయ్లు దేవాలయమునకు వెళి ల్రి. వారిలో ఒకడు 

పరిసయుయ్డు, ఒకడు సుంకరి. 

లూకా 18:11 => పరిసయుయ్డు నిలువబడి దేవా, నేను చోరులును అనాయ్యసుథ్లును 

వయ్భిచారులునైన యితర మనుషుయ్లవలె నైనను, ఈ సుంకరివలె నైనను ఉండనందుకు నీకు 

కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచుచునాన్ను. 

రోమీయులకు 7:7 => కాబటిట్ యేమందుము? ధరమ్శాసత్రము పాపమాయెనా? అటల్నరాదు. 

ధరమ్శాసత్రమువలననే గాని పాపమనగా ఎటిట్దో నాకు తెలియకపోవును. ఆశింపవదద్ని ధరమ్శాసత్రము 

చెపప్నియెడల దురాశయన ఎటిట్దో నాకు తెలియకపోవును.  

రోమీయులకు 7:8 => అయితే పాపము ఆజఞ్ను హేతువు చేసికొని సకలవిధమైన దురాశలను 

నాయందు పుటిట్ంచెను. ధరమ్శాసత్రము లేనపుప్డు పాపము మృతము. 
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రోమీయులకు 7:9 => ఒకపుప్డు నేను ధరమ్శాసత్రము లేకుండ జీవించుచుంటిని గాని, ఆజఞ్ 

వచిచ్నపుప్డు పాపమునకు మరల జీవము వచెచ్ను; నేనైతే చనిపోతిని. 

సామెతలు 5:21 => నరుని మారగ్ములను యెహోవా యెరుగును వాని నడతలనిన్టిని ఆయన 

గురిత్ంచును. 

సామెతలు 24:12 => ఈ సంగతి మాకు తెలియదని నీవనుకొనినయెడల హృదయములను 

శోధించువాడు నీ మాటను గర్హించును గదా. నినున్ కనిపెటుట్వాడు దాని నెరుగును గదా నరులకు 

వారి వారి పనులనుబటిట్ ఆయన పర్తికారము చేయును గదా.  

1 సమూయేలు 16:7 => అయితే యెహోవా సమూయేలుతో ఈలాగు సెలవిచెచ్ను అతని రూపమును 

అతని యెతుత్ను లక్షయ్పెటట్కుము, మనుషుయ్లు లక్షయ్పెటుట్వాటిని యెహోవా లక్షయ్పెటట్డు; నేను అతని 

తోర్సివేసియునాన్ను. మనుషుయ్లు పైరూపమును లక్షయ్పెటుట్దురు గాని యెహోవా హృదయమును 

లక్షయ్పెటుట్ను. 

యెషయా 26:7 => నీతిమంతులు పోవుమారగ్ము సమముగా ఉండును నీతిమంతుల తోర్వను నీవు 

సరాళము చేయుచునాన్వు. యెహోవా, నీ తీరుప్ల మారగ్మున నీవు వచుచ్చునాన్వని 

యిరిమ్యా 17:10 => ఒకని పర్వరత్ననుబటిట్ వాని కిర్యల ఫలముచొపుప్న పర్తికారము చేయుటకు 

యెహోవా అను నేను హృదయమును పరిశోధించువాడను, అంతరిందిర్యములను పరీకిష్ంచువాడను.  

దానియేలు 5:27 => ఫెరేన  అనగా నీ రాజయ్ము నీయొదద్నుండి విభాగింపబడి మాదీయులకును 

పారసీకులకును ఇయయ్బడును. 

లూకా 16:15 => ఆయన మీరు మనుషుయ్లయెదుట నీతిమంతులని అనిపించుకొనువారు గాని 

దేవుడు మీ హృదయములను ఎరుగును. మనుషుయ్లలో ఘనముగా ఎంచబడునది దేవుని దృషిట్కి 

అసహయ్ము. 

పర్కటన 2:18 => తుయతైరలో ఉనన్ సంఘపు దూతకు ఈలాగు వార్యుము అగిన్జావ్లవంటి 

కనున్లును అపరంజిని పోలిన పాదములునుగల దేవుని కుమారుడు చెపుప్ సంగతులేవనగా 
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పర్కటన 2:23 => దాని పిలల్లను నిశచ్యముగా చంపెదను. అందువలన అంతరిందిర్యములను 

హృదయములను పరీకిష్ంచువాడను నేనే అని సంఘములనిన్యు తెలిసికొనును. మరియు మీలో 

పర్తివానికి వాని వాని కిర్యల చొపుప్న పర్తిఫలము ఇచెచ్దను. 

నాయ్యాధిపతులు 17:6 => ఆ దినములలో ఇశార్యేలీయులకు రాజులేడు; పర్తివాడును తన తన 

ఇషాట్నుసారముగా పర్వరిత్ంచుచు వచెచ్ను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 29:17 => నా దేవా , నీవు హృదయ పరిశోధనచేయుచు 

యథారథ్వంతులయందు ఇషట్పడుచునాన్వని నేనెరుగుదును; నేనైతే యథారథ్హృదయము గలవాడనై 

యివి యనిన్యు మనఃపూరవ్కముగా ఇచిచ్యునాన్ను; ఇపుప్డు ఇకక్డనుండు నీ జనులును నీకు 

మనఃపూరవ్కముగా ఇచుచ్ట చూచి సంతోషించుచునాన్ను. 

సామెతలు 12:15 => మూఢుని మారగ్ము వాని దృషిట్కి సరియైనది జాఞ్నము గలవాడు ఆలోచన 

నంగీకరించును. 

యిరిమ్యా 35:17 => కాబటిట్ ఇశార్యేలు దేవుడును సైనయ్ములకధిపతియునగు యెహోవా ఈ మాట 

సెలవిచుచ్చునాన్డు నేను వారితో మాటలాడితిని గాని వారు వినకపోయిరి, నేను వారిని పిలిచితిని గాని 

వారు పర్తుయ్తత్రమియయ్కపోయిరి గనుక యూదావారిమీదికిని యెరూషలేము నివాసులందరి మీదికిని 

రపిప్ంచెదనని నేను చెపిప్న కీడంతయు వారిమీదికి రపిప్ంచుచునాన్ను.  

లూకా 17:10 => అటువలె మీరును మీకు ఆజాఞ్పింపబడినవనిన్యు చేసిన తరువాత మేము 

నిష పర్యోజకులమైన దాసులము, మేము చేయవలసినవే చేసియునాన్మని చెపుప్డనెను. 

వచనము 6 

కృపాసతయ్ములవలన దోషమునకు పార్యశిచ్తత్ము కలుగును యెహోవాయందు భయభకుత్లు 

కలిగియుండుటవలన మనుషుయ్లు చెడుతనమునుండి తొలగిపోవుదురు. 

యోబు 5:8 => అయితే నేను దేవుని నాశర్యించుదును. దేవునికే నా వాయ్జెయ్మును అపప్గించుదును. 

కీరత్నలు 37:4 => యెహోవానుబటిట్ సంతోషించుము ఆయన నీ హృదయవాంఛలను తీరుచ్ను. 
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కీరత్నలు 37:5 => నీ మారగ్మును యెహోవాకు అపప్గింపుము నీవు ఆయనను నముమ్కొనుము 

ఆయన నీ కారయ్ము నెరవేరుచ్ను. 

కీరత్నలు 55:22 => నీ భారము యెహోవామీద మోపుము ఆయనే నినున్ ఆదుకొనును 

నీతిమంతులను ఆయన ఎనన్డును కదలనీయడు. 

మతత్యి 6:25 => అందువలన నేను మీతో చెపుప్నదేమనగా ఏమి తిందుమో యేమి తార్గుదుమో 

అని మీ పార్ణమునుగూరిచ్యైనను, ఏమి ధరించుకొందుమో అని మీ దేహమునుగూరిచ్యైనను 

చింతింపకుడి;  

మతత్యి 6:26 => ఆకాశపకుష్లను చూడుడి; అవి వితత్వు కోయవు కొటల్లో కూరుచ్కొనవు; అయినను 

మీ పరలోకపు తండిర్ వాటిని పోషించుచునాన్డు; మీరు వాటికంటె బహు శేర్షు ట్లు కారా? 

మతత్యి 6:27 => మీలో నెవడు చింతించుటవలన తన యెతుత్ మూరెడెకుక్వ చేసికొనగలడు? 

మతత్యి 6:28 => వసత్రములనుగూరిచ్ మీరు చింతింపనేల? అడవిపువువ్లు ఏలాగునెదుగుచునన్వో 

ఆలోచించుడి. అవి కషట్పడవు, ఒడకవు 

మతత్యి 6:29 => అయినను తన సమసత్ వైభవముతో కూడిన సొలొమోను సహితము వీటిలో 

నొకదానివలెనైనను అలంకరింపబడలేదు. 

మతత్యి 6 :30 => నేడుండి రేపు పొయిలో వేయబడు అడవి గడిడ్ని దేవుడీలాగు 

అలంకరించినయెడల, అలప్విశావ్సులారా, మీకు మరి నిశచ్యముగా వసత్రములు ధరింపజేయును 

గదా. 

మతత్యి 6:31 => కాబటిట్ ఏమి తిందుమో యేమి తార్గుదుమో యేమి ధరించుకొందుమో అని 

చింతింపకుడి; అనయ్జనులు వీటనిన్టి విషయమై విచారింతురు. 

మతత్యి 6:32 => ఇవనిన్యు మీకు కావలెనని మీ పరలోకపు తండిర్కి తెలియును. 

మతత్యి 6:33 => కాబటిట్ మీరు ఆయన రాజయ్మును నీతిని మొదట వెదకుడి; అపుప్డవనిన్యు 

మీకనుగర్హింపబడును. 

మతత్యి 6:34 => రేపటినిగూరిచ్ చింతింపకుడి; రేపటి దినము దాని సంగతులనుగూరిచ్ 

చింతించును; ఏనాటికీడు ఆనాటికి చాలును. 
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లూకా 12:22 => అంతట ఆయన తన శిషుయ్లతో ఇటల్నెను ఈ హేతువుచేత మీరు -- ఏమి 

తిందుమో, అని మీ పార్ణమును గూరిచ్యైనను, ఏమి ధరించుకొందుమో, అని మీ దేహమును 

గూరిచ్యైనను చింతింపకుడి 

ఫిలిపీప్యులకు 4:6 => దేనినిగూరిచ్యు చింతపడకుడి గాని పర్తి విషయములోను పార్రథ్న 

విజాఞ్పనములచేత కృతజఞ్తాపూరవ్కముగా మీ వినన్పములు దేవునికి తెలియజేయుడి. 

1 పేతురు 5:7 => ఆయన మిముమ్నుగూరిచ్ చింతించుచునాన్డు గనుక మీ చింత యావతుత్ 

ఆయనమీద వేయుడి. 

యోబు 22:28 => మరియు నీవు దేనినైన యోచనచేయగా అది నీకు సిథ్రపరచబడును నీ 

మారగ్ములమీద వెలుగు పర్కాశించును. 

యెషయా 7:5 => సిరియాయు, ఎఫార్యిమును, రెమలాయ్ కుమారుడును నీకు కీడుచేయవలెనని 

ఆలోచించుచు 

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

పార్కారములను పడగొటిట్ టాబెయేలను వాని కుమారుని దానికి రాజుగా నియమించెదము రండని 

చెపుప్కొనిరి. 

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

జరుగదు. 

కీరత్నలు 22:8 => యెహోవామీద నీ భారము మోపుము ఆయన వానిని విడిపించునేమో వాడు 

ఆయనకు ఇషు ట్డు గదా ఆయన వానిని తపిప్ంచునేమో అందురు. 

కీరత్నలు 90:17 => మా దేవుడైన యెహోవా పర్సనన్త మామీద నుండును గాక మా చేతిపనిని మాకు 

సిథ్రపరచుము మా చేతిపనిని సిథ్రపరచుము. 

సామెతలు 3:6 => నీ పర్వరత్న అంతటియందు ఆయన అధికారమునకు ఒపుప్కొనుము అపుప్డు 

ఆయన నీ తోర్వలను సరాళము చేయును.  

పర్సంగి 9:1 => నీతిమంతులును జాఞ్నులును వారి కిర్యలును దేవుని వశమను సంగతిని, సేన్హము 

చేయుటయైనను దేవ్షించుటయైనను మనుషుయ్ల వశమున లేదను సంగతిని, అదియంతయు 
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వారివలన కాదను సంగతిని పూరిత్గా పరిశీలన చేయుటకై నా మనసుస్ నిలిపి నిదానింప 

బూనుకొంటిని. 

లూకా 17:10 => అటువలె మీరును మీకు ఆజాఞ్పింపబడినవనిన్యు చేసిన తరువాత మేము 

నిష పర్యోజకులమైన దాసులము, మేము చేయవలసినవే చేసియునాన్మని చెపుప్డనెను. 

వచనము 7 

ఒకని పర్వరత్న యెహోవాకు పీర్తికరమగునపుప్డు ఆయన వాని శతుర్వులను సహా వానికి మితుర్లుగా 

చేయును. 

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

వారినందరిని తెపిప్ంచుము నేనే వారిని కలుగజేసితిని వారిని పుటిట్ంచినవాడను నేనే. 

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

రోమీయులకు 11:36 => ఆయన మూలమునను ఆయన దావ్రాను ఆయన నిమితత్మును సమసత్ము 

కలిగియునన్వి. యుగముల వరకు ఆయనకు మహిమ కలుగును గాక. ఆమేన . 

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

యుండెను; దానిని బటిట్యే సృషిట్ంపబడెను గనుక నీవే మహిమ ఘనత పర్భావములు పొంద 

నరు హ్డవని చెపుప్చు, తమ కిరీటములను ఆ సింహాసనము ఎదుట వేసిరి 

యోబు 21:30 => అవి ఏవనగా దురజ్నులు ఆపతాక్లమందు కాపాడబడుదురు ఉగర్తదినమందు 

వారు తోడుకొని పోబడుదురు. 

రోమీయులకు 9:22 => ఆలాగు దేవుడు తన ఉగర్తను అగపరచుటకును, తన పర్భావమును 

చూపుటకును, ఇచచ్యించినవాడై, నాశనమునకు సిదధ్పడి ఉగర్తాపాతర్మైన ఘటములను ఆయన 

బహు ధీరఘ్శాంతముతో సహించిననేమి? 

1 పేతురు 2:8 => కటుట్వారు వాకయ్మునకవిధేయులై తొటిర్లుల్చునాన్రు, దానికే వారు 

నియమింపబడిరి. 
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2 పేతురు 2:3 => వారు అధిక లోభులై, కలప్నా వాకయ్ములు చెపుప్చు, మీవలన లాభము 

సంపాదించుకొందురు; వారికి పూరవ్మునుండి విధింపబడిన తీరుప్ ఆలసయ్ము చేయదు, వారి 

నాశనము కునికి నిదర్పోదు. 

2 పేతురు 2:9 => భకుత్లను శోధనలోనుండి తపిప్ంచుటకును, దురీణ్తిపరులను ముఖయ్ముగా 

మలినమైన దురాశ కలిగి శరీరానుసారముగా నడుచుకొనుచు, పర్భుతవ్మును నిరాకరించుచు, 

ఆదికాండము 1:1 => ఆదియందు దేవుడు భూమాయ్కాశములను సృజించెను. 

ఆదికాండము 6:7 => అపుప్డు యెహోవా నేను సృజించిన నరులును నరులతోకూడ జంతువులును 

పురుగులును ఆకాశ పకాష్య్దులును భూమిమీద నుండకుండ తుడిచివేయుదును; ఏలయనగా నేను 

వారిని సృషిట్ంచినందుకు సంతాపము నొందియునాన్ననెను 

నిరగ్మకాండము 9:16 => నా బలమును నీకు చూపునటుల్ను, భూలోకమందంతట నా నామమును 

పర్చురము చేయునటుల్ను ఇందుకే నేను నినున్ నియమించితిని. 

1 సమూయేలు 28:17 => యెహోవా తన మాట తన పక్షముగానే నెరవేరుచ్చునాన్డు. నా దావ్రా 

ఆయన సెలవిచిచ్యునన్టుట్ నీచేతినుండి రాజయ్మును తీసివేసి నీ పొరుగువాడైన దావీదునకు దాని 

నిచిచ్యునాన్డు. 

యెషయా 54:16 => ఆలకించుము, నిపుప్లూది తన వృతిత్కి తగినటుట్గా పనిముటుట్ చేయు కమమ్రిని 

సృజించువాడను నేనే నాశనము చేయుటకై పాడుచేయువాని సృజించువాడను నేనే  

యిరిమ్యా 10:16 => యాకోబునకు సావ్సథ్య్మగువాడు వాటివంటి వాడు కాడు; ఆయన 

సమసత్మును ని రిమ్ంచువాడు , ఇశార్యే లు ఆయనకు సావ్సథ్య్ముగానునన్  గోతర్ ము ; 

సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవాయని ఆయనకు పేరు.  

రోమీయులకు 9:17 => మరియు లేఖనము ఫరోతో ఈలాగు చెపెప్ను నేను నీయందు నా బలము 

చూపుటకును, నా నామము భూలోకమందంతట పర్చురమగుటకును, అందునిమితత్మే నినున్ 

నియమించితిని. 

రోమీయులకు 9:21 => ఒక ముదద్లోనుండియే యొక ఘటము ఘనతకును ఒకటి ఘనహీనతకును 

చేయుటకు మంటిమీద కుమమ్రివానికి అధికారము లేదా? 
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1 కొరిందీయులకు 11:12 => సతరీ పురుషునినుండి ఏలాగు కలిగెనో ఆలాగే పురుషుడు సతరీ 

మూలముగా కలిగెను, గాని సమసత్మైనవి దేవుని మూలముగా కలిగియునన్వి. 

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

జగతుత్ పునాది వేయబడక మునుపే, పేర్మచేత ఆయన కీర్సుత్లో మనలను ఏరప్రచుకొనెను. 

కొలొసస్యులకు 1:16 => ఏలయనగా ఆకాశమందునన్వియు భూమియందునన్వియు, 

దృశయ్మైనవిగాని, అదృశయ్మైనవిగాని, అవి సింహాసనములైనను పర్భుతవ్ములైనను పర్ధానులైనను 

అధికారములైనను, సరవ్మును ఆయనయందు సృజింపబడెను, సరవ్మును ఆయన దావ్రాను 

ఆయనను బటిట్యు సృజింపబడెను. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 5:9 => ఎందుకనగా మన పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ దావ్రా రక్షణ పొందుటకే 

దేవుడు మనలను నియమించెను గాని ఉగర్త పాలగుటకు నియమింపలేదు. 

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

కలుగుచునన్వో, ఆయన అనేకులైన కుమారులను మహిమకు తెచుచ్చుండగా వారి రక్షణకరత్ను 

శర్మలదావ్రా సంపూరుణ్నిగా చేయుట ఆయనకు తగును. 

వచనము 8 

అనాయ్యము చేత కలిగిన గొపప్ వచుచ్బడికంటె నీతితో కూడిన కొంచెమే శేర్షఠ్ము. 

సామెతలు 6:16 => యెహోవాకు అసహయ్ములైనవి ఆరు గలవు ఏడును ఆయనకు హేయములు 

సామెతలు 6:17 => అవేవనగా, అహంకార దృషిట్యు కలల్లాడు నాలుకయు నిరపరాధులను చంపు 

చేతులును 

సామెతలు 8 :13 => యెహోవాయందు భయభకుత్లు గలిగియుండుట చెడుతనము 

నసహియ్ంచుకొనుటయే. గరవ్ము అహంకారము దురామ్రగ్త కుటిలమైన మాటలు నాకు అసహయ్ములు.  

యోబు 40:12 => గరివ్షు ట్లైన వారిని చూచి వారిని అణగగొటుట్ము దుషు ట్లు ఎకక్డనునన్ను వారిని 

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

ఎదిరించి దీనులకు కృప అనుగర్హించును అని లేఖనము చెపుప్చునన్ది. 

సామెతలు 11:21 => నిశచ్యముగా భకిత్హీనునికి శిక్ష తపప్దు. నీతిమంతుల సంతానము 

విడిపింపబడును. 

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

యెహోవా తన నామమును వయ్రథ్ముగా నుచచ్రింపువానిని నిరోద్షిగా ఎంచడు. 

యెషయా 3:11 => దుషు ట్లకు శర్మ, వారి కిర్యల ఫలము వారికి కలుగును.  

రోమీయులకు 2:8 => అయితే భేదములు పుటిట్ంచి, సతయ్మునకు లోబడక దురీన్తికి లోబడువారి 

మీదికి దేవుని ఉగర్తయు రౌదర్మును వచుచ్ను. 

రోమీయులకు 2:9 => దుషాక్య్రయ్ము చేయు పర్తి మనుషుయ్ని ఆతమ్కు, మొదట యూదునికి గీర్సు 

దేశసుథ్నికి కూడ, శర్మయు వేదనయు కలుగును. 

సామెతలు 17:5 => బీదలను వెకిక్రించువాడు వారి సృషిట్కరత్ను నిందించువాడు. ఆపదను చూచి 

సంతోషించువాడు నిరోద్షిగా ఎంచబడడు. 

యెషయా 2:12 => అహంకారాతిశయముగల పర్తిదానికిని ఔనన్తయ్ము గల పర్తిదానికిని 

విమరిశ్ంచు దినమొకటి సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా నియమించియునాన్డు అవి 

అణగదొర్కక్బడును. 

యెషయా 65:5 => వారు మా దాపునకు రావదుద్ ఎడముగా ఉండుము నీకంటె మేము 

పరిశుదుధ్లమని చెపుప్దురు; వీరు నా నాసికారంధర్ములకు పొగవలెను దినమంతయు మండుచుండు 

అగిన్వలెను ఉనాన్రు.  

యిరిమ్యా 43:2 => హోషేయా కుమారుడైన అజరాయ్యును కారేహ కుమారుడైన యోహానానును 

గరివ్షుఠ్లందరును యిరీమ్యాతో ఇటల్నిరి నీవు అబదధ్ము పలుకుచునాన్వు ఐగుపుత్లో 

కాపురముండుటకు మీరు అకక్డికి వెళల్కూడదని పర్కటించుటకై మన దేవుడైన యెహోవా నినున్ 

పంపలేదు. 
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యెహెజేక్లు 16:49 => నీ చెలెల్లైన సొదొమ చేసిన దోషమేదనగా, దానికిని దాని కుమారెత్లకును 

కలిగిన గరవ్మును ఆహార సమృదిధ్యు నిరివ్చారమైన సుఖసిథ్తియు ననునదియే; అది దీనులకును 

దరిదుర్లకును సహాయము చేయకుండెను.  

దానియేలు 5:20 => అయితే అతడు మనసుస్న అతిశయించి, బలాతాక్రము చేయుటకు అతని 

హృదయమును కఠినము చేసికొనగా దేవుడు అతని పర్భుతవ్మునతనియొదద్నుండి తీసివేసి అతని 

ఘనతను పోగొటెట్ను.  

మతత్యి 6:5 => మరియు మీరు పార్రథ్న చేయునపుప్డు వేషధారులవలె ఉండవదుద్; మనుషుయ్లకు 

కనబడవలెనని సమాజమందిరములలోను వీధుల మూలలలోను నిలిచి పార్రథ్న చేయుట వారికిషట్ము; 

వారు తమ ఫలము పొందియునాన్రని నిశచ్యముగా మీతో చెపుప్చునాన్ను. 

లూకా 16:15 => ఆయన మీరు మనుషుయ్లయెదుట నీతిమంతులని అనిపించుకొనువారు గాని 

దేవుడు మీ హృదయములను ఎరుగును. మనుషుయ్లలో ఘనముగా ఎంచబడునది దేవుని దృషిట్కి 

అసహయ్ము. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:9 => అందుకు పేతురు పర్భువు యొకక్ ఆతమ్ను శోధించుటకు మీరెందుకు 

ఏకీభవించితిరి? ఇదిగో నీ పెనిమిటిని పాతిపెటిట్నవారి పాదములు వాకిటనే యునన్వి; వారు నినున్ను 

మోసికొనిపోవుదురని ఆమెతో చెపెప్ను 

రోమీయులకు 2:3 => అటిట్ కారయ్ములు చేయువారికి తీరుప్ తీరుచ్చు వాటినే చేయుచునన్ 

మనుషుయ్డా, నీవు దేవుని తీరుప్ తపిప్ంచుకొందువని అనుకొందువా? 

వచనము 9 

ఒకడు తాను చేయబోవునది హృదయములో యోచించుకొనును యెహోవా వాని నడతను 

సిథ్రపరచును 

సామెతలు 20:28 => కృపాసతయ్ములు రాజును కాపాడును కృపవలన అతడు తన సింహాసనమును 

సిథ్రపరచుకొనును. 
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కీరత్నలు 85:10 => కృపాసతయ్ములు కలిసికొనినవి నీతి సమాధానములు ఒకదానినొకటి 

ముదుద్పెటుట్కొనినవి. 

దానియేలు 4:27 => రాజా, నా యోచన నీ దృషిట్కి అంగీకారమగునుగాక; ఒకవేళ నీవు నీ 

పాపములు మాని నీతి నాయ్యములననుసరించి, నీవు బాధపెటిట్న వారియందు కరుణ చూపినయెడల 

నీకునన్ కేష్మము నీకికమీదట నుండునని దానియేలు పర్తుయ్తత్రమిచెచ్ను. 

మీకా 7:18 => తన సావ్సథ్య్ములో శేషించినవారి దోషమును పరిహరించి, వారు చేసిన 

అతికర్మముల విషయమై వారిని క్షమించు దేవుడవైన నీతో సముడైన దేవుడునాన్డా? ఆయన 

కనికరము చూపుటయందు సంతోషించువాడు గనుక నిరంతరము కోపముంచడు. 

మీకా 7:19 => ఆయన మరల మనయందు జాలిపడును, మన దోషములను అణచివేయును, వారి 

పాపములనిన్టిని సముదర్పు అగాధములలో నీవు పడవేతువు. 

మీకా 7:20 => పూరవ్కాలమున నీవు మా పితరులైన అబార్హాము యాకోబులకు పర్మాణము చేసిన 

సతయ్మును కనికరమును నీవు అనుగర్హింతువు. 

లూకా 11:41 => కాగా మీకు కలిగినవి ధరమ్ము చేయుడి, అపుప్డు మీ కనిన్యు శుదిధ్గా ఉండును.  

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

ఎకుక్వగా ఫలింపవలెనని దానిలోని పనికిరాని తీగెలను తీసివేయును. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 15:9 => వారి హృదయములను విశావ్సమువలన పవితర్ పరచి మనకును 

వారికిని ఏ భేదమైనను కనుపరచలేదు 

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

పవితర్పరచుకొనినవారైయుండి, యొకనినొకడు హృదయపూరవ్కముగాను మికక్టముగాను 

పేర్మించుడి.  

సామెతలు 8 :13 => యెహోవాయందు భయభకుత్లు గలిగియుండుట చెడుతనము 

నసహియ్ంచుకొనుటయే. గరవ్ము అహంకారము దురామ్రగ్త కుటిలమైన మాటలు నాకు అసహయ్ములు.  

సామెతలు 14:16 => జాఞ్నము గలవాడు భయపడి కీడునుండి తొలగును బుదిధ్హీనుడు విఱఱ్వీగి 

నిరభ్యముగా తిరుగును. 
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సామెతలు 14:27 => అటిట్వారి పిలల్లకు ఆశర్యసాథ్నము కలదు. యెహోవాయందు భయభకుత్లు 

కలిగియుండుట జీవపు ఊట అది మరణపాశములలోనుండి విడిపించును 

ఆదికాండము 20:11 => అబార్హాము ఈ సథ్లమందు దేవుని భయము ఏమాతర్మును లేదు గనుక 

నా భారయ్ నిమితత్ము ననున్ చంపుదురనుకొని చేసితిని. 

నెహెమాయ్ 5:9 => మరియు నేను మీరు చేయునది మంచిది కాదు, మన శతుర్వులైన అనుయ్ల 

నిందనుబటిట్ మన దేవునికి భయపడి మీరు పర్వరిత్ంపకూడదా? 

నెహెమాయ్ 5:15 => అయితే నాకు ముందుగా నుండిన అధికారులు జనులయొదద్నుండి ఆహారమును 

దార్కాష్రసమును నలువది తులముల వెండిని తీసికొనుచు వచిచ్రి; వారి పనివారు సహా జనుల మీద 

భారము మోపుచు వచిచ్రి, అయితే దేవుని భయముచేత నేనాలాగున చేయలేదు. 

యోబు 1:1 => ఊజు దేశమునందు యోబు అను ఒక మనుషుయ్డుండెను. అతడు 

యథారథ్వరత్నుడును , నాయ్యవంతుడునై దేవునియందు భయభకుత్లు కలిగి చెడుతనము 

విసరిజ్ంచినవాడు. 

యోబు 1:2 => అతనికి ఏడుగురు కుమారులును ముగుగ్రు కుమారెత్లును కలిగిరి. 

యోబు 1:3 => అతనికి ఏడువేల గొఱఱ్లును మూడువేల ఒంటెలును ఐదువందల జతల యెడుల్ను 

ఐదువందల ఆడు గాడిదలును కలిగి, బహుమంది పనివారును అతనికి ఆసిత్గా నుండెను గనుక 

తూరుప్ దికుక్ జనులందరిలో అతడే గొపప్వాడుగా నుండెను. 

యోబు 1:4 => అతని కుమారులందరు వంతులచొపుప్న అనుదినము ఒకరికొకరు తమ తమ 

యిండల్లో విందుచేయనై కూడునపుప్డు తమ ముగుగ్రు అకక్చెలెల్ండుర్ తమతో కలిసి అనన్పానములు 

పుచుచ్కొనవలెనని వారిని పిలిపించుచు వచిచ్రి. 

యోబు 1:5 => వారి వారి విందు దినములు పూరిత్కాగా యోబు, తన కుమారులు పాపముచేసి తమ 

హృదయములలో దేవుని దూషించిరేమో అని వారిని పిలువనంపించి వారిని పవితర్పరచి, 

అరుణోదయమున లేచి వారిలో ఒకొక్కని నిమితత్మై దహనబలి నరిప్ంచుచు వచెచ్ను. యోబు నితయ్ము 

ఆలాగున చేయుచుండెను.  
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యోబు 1:6 => దేవదూతలు యెహోవా సనిన్ధిని నిలుచుటకై వచిచ్న దినమొకటి తటసిథ్ంచెను. ఆ 

దినమున అపవాది2 యగువాడు వారితో కలిసి వచెచ్ను. 

యోబు 1:7 => యెహోవా నీవు ఎకక్డనుండి వచిచ్తివని వాని నడుగగా అపవాది భూమిమీద ఇటు 

అటు తిరుగులాడుచు అందులో సంచరించుచు వచిచ్తినని యెహోవాకు పర్తుయ్తత్రమిచెచ్ను. 

యోబు 1:8 => అందుకు యెహోవా నీవు నా సేవకుడైన యోబు సంగతి ఆలోచించితివా? అతడు 

యథారథ్వరత్నుడును నాయ్యవంతుడునై దేవునియందు భయభకుత్లు కలిగి చెడుతనము 

విసరిజ్ంచినవాడు, భూమిమీద అతనివంటి వాడెవడును లేడు. 

యోబు 28:28 => మరియు యెహోవా యందలి భయభకుత్లే జాఞ్నమనియు దుషట్తవ్ము విడచుటయే 

వివేకమనియు ఆయన నరులకు సెలవిచెచ్ను. 

2 కొరిందీయులకు 7:1 => పిర్యులారా, మనకు ఈ వాగాద్నములు ఉనన్వి గనుక దేవుని భయముతో 

పరిశుదధ్తను సంపూరిత్ చేసికొనుచు, శరీరమునకును ఆతమ్కును కలిగిన సమసత్ కలమ్షమునుండి 

మనలను పవితుర్లనుగా చేసికొందము. 

ఎఫెసీయులకు 5:21 => కీర్సుత్నందలి భయముతో ఒకనికొకడు లోబడియుండుడి. 

నిరగ్మకాండము 1:17 => అయితే ఆ మంతర్సానులు దేవునికి భయపడి, ఐగుపుత్ రాజు 

తమకాజాఞ్పించినటుల్ చేయక మగపిలల్లను బర్దుకనియయ్గా  

నిరగ్మకాండము 9:30 => అయినను నీవును నీ సేవకులును ఇకను దేవుడైన యెహోవాకు 

భయపడరని నాకు తెలిసియునన్దనెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 6:2 => నీ దేవుడైన యెహోవాకు భయపడి, నేను నీకాజాఞ్పించు ఆయన 

కటట్డలనిన్యు ఆజఞ్లనిన్యు నీ జీవితదినములనిన్టను గైకొనుచు నీవు దీరాఘ్యుషమ్ంతుడవగునటుల్ 

మీరు సావ్ధీనపరచుకొనుటకు ఏరు దాటి వెళుల్చునన్ దేశమందు మీరు జరుపుకొనుటకు మీకు 

బోధింపవలెనని మీ దేవుడైన యెహోవా ఆజాఞ్పించిన ధరమ్మంతయు అనగా కటట్డలు విధులు ఇవే. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 25:18 => నీవు పర్యాసవడి అలసియునన్పుప్డు నీవారిలో నీ వెనుకనునన్ 

బలహీనులనందరిని హతముచేసెను. 
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దివ్తీయోపదేశకాండము 30:13 => మనము దాని విని గైకొనునటుల్, ఎవడు సముదర్ము దాటి 

మనయొదద్కు దాని తెచుచ్ను అని నీవనుకొననేల? అది సముదర్పు అదద్రి మించునది కాదు. 

కీరత్నలు 4:4 => భయమునొంది పాపము చేయకుడి మీరు పడకలమీద నుండగా మీ 

హృదయములలో ధాయ్నము చేసికొని ఊరకుండుడి (సెలా.) 

కీరత్నలు 25:12 => యెహోవాయందు భయభకుత్లు గలవాడెవడో వాడు కోరుకొనవలసిన 

మారగ్మును ఆయన వానికి బోధించును. 

కీరత్నలు 36:1 => భకిత్హీనుల హృదయములో అతికర్మము దేవోకిత్వలె పలుకుచునన్ది వాని 

దృషిట్యెదుట దేవుని భయము బొతిత్గాలేదు. 

కీరత్నలు 37:27 => కీడు చేయుట మాని మేలు చేయుము అపుప్డు నీవు నితయ్ము నిలుచుదువు 

సామెతలు 3:3 => దయను సతయ్మును ఎనన్డును నినున్ విడిచి పోనియయ్కుము వాటిని 

కంఠభూషణముగా ధరించుకొనుము. నీ హృదయమను పలకమీద వాటిని వార్సికొనుము.  

సామెతలు 3:7 => నేను జాఞ్నిని గదా అని నీవనుకొనవదుద్ యెహోవాయందు భయభకుత్లు గలిగి 

చెడుతనము విడిచిపెటుట్ము 

సామెతలు 13:14 => జాఞ్నుల ఉపదేశము జీవపు ఊట అది మరణపాశములలోనుండి 

విడిపించును. 

సామెతలు 13:19 => ఆశ తీరుట పార్ణమునకు తీపి చెడుతనమును విడుచుట మూరు ఖ్లకు 

అసహయ్ము. 

యెషయా 56:2 => నేను నియమించిన విశార్ంతిదినమును అపవితర్పరచకుండ దానిని 

అనుసరించుచు ఏ కీడు చేయకుండ తనచేతిని బిగబటుట్వాడు ధనుయ్డు ఆ పర్కారము చేసి దాని రూఢిగా 

గైకొను నరుడు ధనుయ్డు. 

యిరిమ్యా 44:10 => నేటివరకు వారు దీనమనసుస్ ధరింపకునాన్రు, భయము నొందకునాన్రు, 

నేను మీకును మీ పితరులకును నియమించిన ధరమ్శాసత్రమునైనను కటట్డలనైనను అనుసరింపకయే 

యునాన్రు. 
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మలాకీ 3:5 => తీరుప్ తీరుచ్టకై నేను మీయొదద్కు రాగా, చిలల్ంగివాండర్ మీదను వయ్భిచారుల మీదను 

అపర్మాణికుల మీదను, నాకు భయపడక వారి కూలి విషయములో కూలివారిని విధవరాండర్ను 

తండిర్లేనివారిని బాధపెటిట్ పరదేశులకు అనాయ్యము చేయువారి మీదను దృఢముగా సాక్షయ్ము 

పలుకుదునని సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:31 => కావున యూదయ గలిలయ సమరయ దేశములందంతట 

సంఘము కేష్మాభివృదిధ్నొందుచు సమాధానము కలిగియుండెను; మరియు పర్భువునందు భయమును 

పరిశుదాధ్తమ్ ఆదరణయు కలిగి నడుచుకొనుచు విసత్రించుచుండెను. 

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

నడుచుకొనువానిని ఆయన అంగీకరించును. 

రోమీయులకు 3:18 => వారి కనున్లయెదుట దేవుని భయము లేదు. 

1 పేతురు 3:11 => అతడు కీడునుండి తొలగి మేలు చేయవలెను, సమాధానమును వెదకి దాని 

వెంటాడవలెను. 

వచనము 10 

దేవోకిత్ పలుకుట రాజు వశము నాయ్యము విధించుటయందు అతని మాట నాయ్యము తపప్దు. 

కీరత్నలు 69:31 => ఎదుద్కంటెను, కొముమ్లును డెకక్లునుగల కోడెకంటెను అది యెహోవాకు 

పీర్తికరము  

రోమీయులకు 8:31 => ఇటుల్ండగా ఏమందుము? దేవుడు మనపక్షముననుండగా మనకు 

విరోధియెవడు? 

ఫిలిపీప్యులకు 4:18 => నాకు సమసత్మును సమృదిధ్గా కలిగియునన్ది. మీరు పంపిన వసుత్వులు 

ఎపఫొర్దితువలన పుచుచ్కొని యేమియు తకుక్వలేక యునాన్ను; అవి మనోహరమైన సువాసనయు, 

దేవునికి పీర్తికరమును ఇషట్మునైన యాగమునై యునన్వి. 
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కొలొసస్యులకు 1:10 => ఆయన చితత్మును పూరణ్ముగా గర్హించినవారునై, పర్తి సతాక్రయ్ములో 

సఫలులగుచు, దేవుని విషయమైన జాఞ్నమందు అభివృదిధ్పొందుచు, అనిన్ విషయములలో పర్భువును 

సంతోషపెటుట్నటుల్,  

కొలొసస్యులకు 3:20 => పిలల్లారా, అనిన్ విషయములలో మీ తలిదండుర్ల మాట వినుడి; ఇది 

పర్భువునుబటిట్ మెచుచ్కొనతగినది. 

హెబీర్యులకు 13:21 => యేసుకీర్సుత్ దావ్రా తన దృషిట్కి అనుకూలమైనదానిని మనలో 

జరిగించుచు, పర్తి మంచి విషయములోను తన చితత్పర్కారము చేయుటకు మిముమ్ను సిదధ్పరచును 

గాక. యేసుకీర్సుత్కు యుగయుగములకు మహిమ కలుగును గాక. ఆమేన . 

1 యోహాను 3:22 => ఆయన ఆజఞ్ యేదనగా ఆయన కుమారుడైన యేసుకీర్సుత్ నామమును 

నముమ్కొని, ఆయన మనకు ఆజఞ్నిచిచ్న పర్కారముగా ఒకనినొకడు పేర్మింపవలెననునదియే. 

ఆదికాండము 27:41 => తన తండిర్ యాకోబుకిచిచ్న దీవెన నిమితత్ము ఏశావు అతనిమీద 

పగపటెట్ను. మరియు ఏశావు నా తండిర్నిగూరిచ్న దుఃఖదినములు సమీపముగా నునన్వి; అపుప్డు నా 

తముమ్డైన యాకోబును చంపెదననుకొనెను. 

ఆదికాండము 32:6 => ఆ దూతలు యాకోబు నొదద్కు తిరిగివచిచ్ మేము నీ సహోదరుడైన ఏశావు 

నొదద్కు వెళి ల్తివిు; అతడు నాలుగువందల మందితో నినున్ ఎదురొక్న వచుచ్చునాన్డని చెపప్గా 

ఆదికాండము 32:7 => యాకోబు మికిక్లి భయపడి తొందరపడి 

ఆదికాండము 32:28 => అపుప్డు ఆయన నీవు దేవునితోను మనుషుయ్లతోను పోరాడి గెలిచితివి 

గనుక ఇకమీదట నీ పేరు ఇశార్యేలే గాని యాకోబు అనబడదని చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 33:4 => అపుప్డు ఏశావు అతనిని ఎదురొక్న పరుగెతిత్ అతనిని కౌగలించుకొని అతని 

మెడమీద పడి ముదుద్పెటుట్కొనెను; వారిదద్రు కనీన్రు విడిచిరి. 

యిరిమ్యా 15:11 => అందుకు యెహోవా నిశచ్యముగా నీకు మేలుచేయవలెనని నేను నినున్ 

బలపరచుచునాన్ను, కీడు కాలమున ఆపతాక్లమున నీ శతుర్వులు నిశచ్యముగా నీకు మొరలిడునటుల్ 

చేయుదునని సెలవిచెచ్ను. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:1 => సౌలు ఇంకను పర్భువుయొకక్ శిషుయ్లను బెదరించుటయును 

హతయ్చేయుటయును తనకు పార్ణాధారమైనటుట్ పర్ధానయాజకుని యొదద్కు వెళి ల్ 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:2 => యీ మారగ్మందునన్ పురుషులనైనను సతరీలనైనను కనుగొనినయెడల, 

వారిని బంధించి యెరూషలేమునకు తీసికొని వచుచ్టకు దమసుక్లోని సమాజముల వారికి 

పతిర్కలిమమ్ని అడిగెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:19 => పిమమ్ట అతడు దమసుక్లోనునన్ శిషుయ్లతో కూడ కొనిన్ 

దినములుండెను. 

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

ఆయననుగూరిచ్ పర్కటించుచు వచెచ్ను. 

ఆదికాండము 31:55 => తెలల్వారినపుప్డు లాబాను లేచి తన కుమారులను తన కుమారెత్లను 

ముదుద్పెటుట్కొని వారిని దీవించి బయలుదేరి తన ఊరికి వెళి ల్ పోయెను. 

ఆదికాండము 33:9 => అపుప్డు ఏశావు సహోదరుడా, నాకు కావలసినంత ఉనన్ది, నీది నీవే 

ఉంచుకొమమ్ని చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 39:4 => యోసేపు మీద అతనికి కటాక్షము కలిగెను గనుక అతనియొదద్ పరిచరయ్ 

చేయువాడాయెను. మరియు అతడు తన యింటిమీద విచారణకరత్గా అతని నియమించి తనకు 

కలిగినదంతయు అతనిచేతికపప్గించెను. 

ఆదికాండము 39:21 => అయితే యెహోవా యోసేపునకు తోడైయుండి, అతనియందు కనికరపడి 

అతనిమీద ఆ చెరసాల యొకక్ అధిపతికి కటాక్షము కలుగునటుల్ చేసెను. 

ఆదికాండము 43:14 => ఆ మనుషుయ్డు మీ యితర సహోదరుని బెనాయ్మీనును మీ కపప్గించునటుల్ 

సరవ్శకుత్డైన దేవుడు ఆ మనుషుయ్ని యెదుట మిముమ్ను కరుణించును గాక. నేను పుతర్హీనుడనై 

యుండవలసినయెడల పుతర్హీనుడనగుదునని వారితో చెపెప్ను. 

నిరగ్మకాండము 3:21 => జనులయెడల ఐగుపీత్యులకు కటాక్షము కలుగజేసెదను గనుక మీరు 

వెళుల్నపుప్డు వటిట్చేతులతో వెళల్రు. 
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నిరగ్మకాండము 12:36 => యెహోవా పర్జలయెడల ఐగుపీత్యులకు కటాక్షము కలుగజేసెను గనుక 

వారు వారికి కావలసిన వాటిని ఇచిచ్రి. అటుల్ వారు ఐగుపీత్యులను దోచుకొనిరి. 

నిరగ్మకాండము 34:24 => ఏలయనగా నీ యెదుటనుండి జనములను వెళల్గొటిట్ నీ పొలిమేరలను 

గొపప్విగా చేసెదను. మరియు నీవు సంవతస్రమునకు ముమామ్రు నీ దేవుడైన యెహోవా సనిన్ధిని 

కనబడబోవునపుప్డు ఎవడును నీ భూమిని ఆశింపడు. 

2 సమూయేలు 7:1 => యెహోవా నలుదికుక్ల అతని శతుర్వులమీద అతనికి విజయమిచిచ్ అతనికి 

నెమమ్ది కలుగజేసిన తరువాత రాజుతన నగరియందు కాపురముండి నాతానను పర్వకత్ను పిలువనంపి 

1 రాజులు 8:50 => నీకు విరోధముగా పాపముచేసిన నీ జనులు ఏ తపుప్లచేత నీ విషయమై 

అపరాధులైరో ఆ తపుప్లను వారికి క్షమించి, వారిని చెరలోనికి కొనిపోయినవారు వారిని 

కనికరించునటుల్ వారియెడల కనికరము పుటిట్ంచుము. 

2 రాజులు 8:6 => రాజు ఆ సతరీని అడిగినపుప్డు ఆమె అతనితో సంగతి తెలియజెపెప్ను. కాబటిట్ రాజు 

ఆమె పక్షముగా ఒక అధిపతిని నియమించి, ఆమె సొతుత్ యావతుత్ను ఆమె దేశము విడిచినపప్టినుండి 

నేటివరకు భూమి ఫలించిన పంట యావతుత్ను ఆమెకు మరల ఇమమ్ని సెలవిచెచ్ను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 17:10 => యూదా దేశము చుటుట్ ఉండు దేశముల రాజయ్ములనిన్టి మీదికి 

యెహోవా భయము వచిచ్నందున వారు యెహోషాపాతుతో యుదధ్ము చేయకుండిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 18:31 => కాగా యెహోషాపాతు కనబడుటతోనే రథాధిపతులు అతడు 

ఇశార్యేలు రాజనుకొని యుదధ్ము చేయుటకు అతని చుటుట్కొనిరి, గాని యెహోషాపాతు 

మొఱఱ్పెటిట్నందున యెహోవా అతనికి సహాయము చేసెను, దేవుడు అతనియొదద్నుండి వారు 

తొలగిపోవునటుల్ చేసెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 20:30 => ఈ పర్కారము అతని దేవుడు చుటుట్నునన్వారిని జయించి అతనికి 

నెమమ్ది ననుగర్హింపగా యెహోషాపాతు రాజయ్ము నిమమ్ళముగా నుండెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 33:13 => ఆయనకు మొరలిడగా, ఆయన అతని వినన్పములను ఆలకించి 

యెరూషలేమునకు అతని రాజయ్ములోనికి అతని తిరిగి తీసికొని వచిచ్నపుప్డు యెహోవా దేవుడై 

యునాన్డని మనషేష్ తెలిసికొనెను. 
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ఎజార్ 6:22 => ఏలయనగా ఇశార్యేలీయుల దేవుని మందిరపు పనివిషయమై వారిచేతులను 

బలపరచుటకు యెహోవా అషూష్రు రాజు హృదయమును వారివైపు తిర్పిప్ వారిని సంతోషింపజేసెను. 

ఎసేత్రు 2:9 => ఆ చినన్ది అతని దృషిట్కి ఇంపైనది గనుక ఆమె అతనివలన దయపొందెను; కాబటిట్ 

ఆమె పరిమళ కిర్యలకొరకైన వసుత్వులను ఆమెకు కావలసిన భోజనపదారథ్ములను, రాజు 

ఇంటిలోనుండి ఆమెకు ఇయయ్దగిన యేడుగురు ఆడుపిలల్లను అతడు ఆమెకు తవ్రగా ఏరప్రచి ఆమెను 

ఆమె చెలికతెత్లను అంతఃపురములో అతి శేర్షఠ్మైన సథ్లమందుంచెను. 

యోబు 42:11 => అపుప్డు అతని సహోదరులందరును అతని అకక్చెలెల్ండర్ందరును 

అంతకుముందు అతనికి పరిచయులైన వారును వచిచ్, అతనితోకూడ అతని యింట అనన్పానములు 

పుచుచ్కొని, యెహోవా అతనిమీదికి రపిప్ంచిన సమసత్ బాధనుగూరిచ్ యెంతలేసి దుఃఖములు 

పొందితివని అతనికొరకు దుఃఖించుచు అతని నోదారిచ్రి. ఇదియు గాక ఒకొక్కక్డు ఒక వరహాను 

ఒకొక్కక్డు బంగారు ఉంగరమును అతనికి తెచిచ్ ఇచెచ్ను. 

సామెతలు 29:26 => అనేకులు ఏలువాని దయ కోరుచుందురు మనుషుయ్లను తీరుప్ తీరుచ్ట 

యెహోవా వశము. 

యిరిమ్యా 26:16 => కాగా అధిపతులును జనులందరును యాజకులతోను పర్వకత్లతోను ఇటల్నిరి 

ఈ మనుషుయ్డు మన దేవుడైన యెహోవా నామమునుబటిట్ మనకు ఈ సమాచారము 

పర్కటించుచునాన్డు గనుక ఇతడు మరణమునకు పాతుర్డు కాడు. 

యిరిమ్యా 37:21 => కాబటిట్ రాజైన సిదిక్యా సెలవియయ్గా బంటులు బందీగృహశాలలో 

యిరీమ్యాను వేసి, పటట్ణములో రొటెట్లునన్ంత వరకు రొటెట్లు కాలుచ్వారి వీధిలోనుండి అనుదినము 

ఒక రొటెట్ అతనికిచుచ్చు వచిచ్రి; ఇటుల్ జరుగగా యిరీమ్యా బందీగృహశాలలో నివసించెను.  

యిరిమ్యా 39:12 => ఈ ఆజఞ్ ఇచెచ్ను నీవు ఇతనికి హాని చేయక దగగ్రనుంచుకొని పరామరిశ్ంచి, 

ఇతడు నీతో చెపుప్నటుల్ చేయవలెను. 

యిరిమ్యా 40:5 => ఇంకను అతడు తిరిగివెళల్క తడవుచేయగా రాజదేహసంరక్షకుల కధిపతి 

అతనితో ఈలాగు చెపెప్ను బబులోను రాజు షాఫాను కుమారుడైన అహీకాము కుమారుడగు గెదలాయ్ను 

యూదా పటట్ణములమీద నియమించియునాన్డు, అతనియొదద్కు వెళుల్ము; అతనియొదద్ నివసించి 
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పర్జలమధయ్ను కాపురముండుము, లేదా యెకక్డికి వెళుల్ట నీ దృషిట్కి అనుకూలమో అకక్డికే వెళుల్ము. 

మరియు రాజదేహసంరక్షకుల కధిపతి అతనికి బతెత్మును బహుమానము ఇచిచ్ అతని సాగనంపగా 

యిరిమ్యా 42:12 => మరియు అతడు మీయెడల జాలిపడి మీ సవ్దేశమునకు మిముమ్ను పంపునటుల్ 

మీయెడల నేనతనికి జాలి పుటిట్ంచెదను. 

దానియేలు 1:9 => దేవుడు నపుంసకుల యధిపతి దృషిట్కి దానియేలునకు కృపాకటాక్షమునొంద 

ననుగర్హించెను గనుక నపుంసకుల యధిపతి దానియేలుతో ఇటల్నెను 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:10 => దయను జాఞ్నమును ఐగుపుత్ రాజైన ఫరోయెదుట అతనికి 

అనుగర్హించినందున ఫరో ఐగుపుత్నకును తన యింటికంతటికిని అతనిని అధిపతిగా నియమించెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:31 => కావున యూదయ గలిలయ సమరయ దేశములందంతట 

సంఘము కేష్మాభివృదిధ్నొందుచు సమాధానము కలిగియుండెను; మరియు పర్భువునందు భయమును 

పరిశుదాధ్తమ్ ఆదరణయు కలిగి నడుచుకొనుచు విసత్రించుచుండెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 16:33 => రాతిర్ ఆ గడియలోనే అతడు వారిని తీసికొనివచిచ్, వారి 

గాయములు కడిగెను; వెంటనే అతడును అతని ఇంటివారందరును బాపిత్సమ్ము పొందిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 19:31 => మరియు ఆసియ దేశాధికారులలో కొందరు అతనికి 

సేన్హితులైయుండి అతని యొదద్కు వరత్మానము పంపి నీవు నాటకశాలలోనికి వెళల్వదద్ని అతని 

వేడుకొనిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 23:9 => కలహమెకుక్వైనపుప్డు వారు పౌలును చీలిచ్వేయుదురేమో అని 

సహసార్ధిపతి భయపడి మీరు వెళి ల్ వారి మధయ్నుండి అతనిని బలవంతముగా పటుట్కొని కోటలోనికి 

తీసికొనిరండని సైనికులకు ఆజాఞ్పించెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 24:23 => మరియు అతని విడిగా కావలిలో ఉంచి, అతనికి పరిచారము 

చేయుటకు అతని సవ్జనులలో ఎవరిని ఆటంకపరచకూడదని శతాధిపతికి ఆజాఞ్పించెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 27:43 => శతాధిపతి పౌలును రకిష్ంప నుదేద్శించి వారి ఆలోచన 

కొనసాగనియయ్క, మొదట ఈదగలవారు సముదర్ములో దుమికి దరికి పోవలెననియు 
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హెబీర్యులకు 12:14 => అందరితో సమాధానమును పరిశుదధ్తయు కలిగి యుండుటకు 

పర్యతిన్ంచుడి. పరిశుదధ్త లేకుండ ఎవడును పర్భువును చూడడు. 

1 పేతురు 3:13 => మీరు మంచి విషయములో ఆసకిత్ గలవారైతే మీకు హాని చేయువాడెవడు? 

వచనము 11 

నాయ్యమైన తార్సును తూనికరాళుల్ను యెహోవా యొకక్ యేరాప్టులు సంచిలోని గుండల్నిన్యు ఆయన 

నియమించెను. 

సామెతలు 15:16 => నెమమ్దిలేకుండ విసాత్రమైన ధనముండుటకంటె యెహోవాయందలి 

భయభకుత్లతో కూడ కొంచెము కలిగియుండుట మేలు. 

కీరత్నలు 37:16 => నీతిమంతునికి కలిగినది కొంచెమైనను బహుమంది భకిత్హీనులకునన్ 

ధనసమృదిధ్కంటె శేర్షట్ము. 

1 తిమోతి 6:6 => సంతుషిట్ సహితమైన దైవభకిత్ గొపప్ లాభసాధనమైయునన్ది. 

1 తిమోతి 6:7 => మనమీలోకములోనికి ఏమియు తేలేదు, దీనిలోనుండి ఏమియు తీసికొని 

పోలేము.  

1 తిమోతి 6:8 => కాగా అనన్వసత్రములు గలవారమై యుండి వాటితో తృపిత్పొంది యుందము. 

1 తిమోతి 6:9 => ధనవంతులగుటకు అపేకిష్ంచువారు శోధనలోను, ఉరిలోను, అవివేక 

యుకత్ములును హానికరములునైన అనేక దురాశలలోను పడుదురు. అటిట్వి మనుషుయ్లను నషట్ములోను 

నాశనములోను ముంచివేయును. 

సామెతలు 21:6 => అబదధ్ములాడి ధనము సంపాదించుకొనుట ఊపిరితో సాటి, దానిని కోరువారు 

మరణమును కోరుకొందురు. 

సామెతలు 21:7 => భకిత్హీనులు నాయ్యము చేయనొలల్రు వారు చేయు బలాతాక్రము వారిని 

కొటుట్కొనిపోవును. 
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యిరిమ్యా 17:11 => నాయ్యవిరోధముగా ఆసిత్ సంపాదించుకొనువాడు తాను పెటట్ని గుడల్ను 

పొదుగు కౌజుపిటట్వలె నునాన్డు; సగము పార్యములో వాడు దానిని విడువవలసి వచుచ్ను; అటిట్వాడు 

కడపట వాటిని విడుచుచు అవివేకిగా కనబడును. 

మీకా 6:10 => అనాయ్యము చేయువారి యిండల్లో అనాయ్యముచేత సంపాదించిన సొతుత్లును, 

చినన్దిగా చేయబడిన హేయమైన కొలయు ఉనన్వి గదా. 

కీరత్నలు 119:141 => నేను అలుప్డను నిరాకరింపబడినవాడను అయినను నీ ఉపదేశములను నేను 

మరువను. 

సామెతలు 12:27 => సోమరి వేటాడినను పటుట్కొనడు చురుకుగా నుండుట గొపప్ భాగయ్ము. 

సామెతలు 15:6 => నీతిమంతుని యిలుల్ గొపప్ ధననిధి భకిత్హీనునికి కలుగు వచుచ్బడి శర్మకు 

కారణము. 

సామెతలు 19:1 => బుదిధ్హీనుడై తన పెదవులతో మూరఖ్ముగా మాటలాడువానికంటె యథారథ్ముగా 

పర్వరిత్ంచు దరిదుర్డే శేర్షుఠ్డు. 

సామెతలు 28:6 => వంచకుడై ధనము సంపాదించిన వానికంటె యథారథ్ముగా పర్వరిత్ంచు 

దరిదుర్డు వాసి. 

పర్సంగి 4:6 => శర్మయును గాలికైన యతన్ములును రెండుచేతులనిండ నుండుటకంటె 

ఒకచేతినిండ నెమమ్దికలిగి యుండుట మేలు. 

వచనము 12 

రాజులు దుషట్కిర్యలు చేయుట హేయమైనది నీతివలన సింహాసనము సిథ్రపరచబడును. 

సామెతలు 16:1 => హృదయాలోచనలు మనుషుయ్ని వశము, చకక్ని పర్తుయ్తత్రమిచుచ్టకు 

యెహోవావలన కలుగును. 

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

తీరామ్నమే సిథ్రము. 

Page  of 1231 2507



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   !"త$

సామెతలు 20:24 => ఒకని నడతలు యెహోవా వశము తనకు సంభవింపబోవునది యొకడెటుల్ 

తెలిసికొనగలడు? 

సామెతలు 21:30 => యెహోవాకు విరోధమైన జాఞ్నమైనను వివేచనయైనను ఆలోచనయైనను 

నిలువదు. 

కీరత్నలు 37:23 => ఒకని నడత యెహోవా చేతనే సిథ్రపరచబడును వాని పర్వరత్న చూచి ఆయన 

ఆనందించును. 

యెషయా 46:10 => నా ఆలోచన నిలుచుననియు నా చితత్మంతయు నెరవేరుచ్కొనెదననియు, 

చెపుప్కొనుచు ఆదినుండి నేనే కలుగబోవువాటిని తెలియజేయుచునాన్ను. పూరవ్కాలమునుండి నేనే 

యింక జరుగనివాటిని తెలియజేయుచునాన్ను.  

యిరిమ్యా 10:23 => యెహోవా, తమ మారగ్ము నేరప్రచుకొనుట నరుల వశములో లేదనియు, 

మనుషుయ్లు తమ పర్వరత్నయందు సనామ్రగ్మున పర్వరిత్ంచుట వారి వశములో లేదనియు 

నేనెరుగుదును. 

సంఖాయ్కాండము 23:5 => యెహోవా ఒకమాట బిలాము నోట ఉంచి నీవు బాలాకునొదద్కు తిరిగివెళి ల్ 

యిటుల్ చెపుప్మనెను. 

1 సమూయేలు 2:9 => తన భకుత్ల పాదములు తొటిర్లల్కుండ ఆయన వారిని కాపాడును దురామ్రుగ్లు 

అంధకారమందు మాటు మణుగుదురు బలముచేత ఎవడును జయము నొందడు. 

1 సమూయేలు 19:23 => అతడు రామా దగగ్రనునన్ నాయోతునకు రాగా దేవుని ఆతమ్ అతని మీదికి 

వచెచ్ను గనుక అతడు పర్యాణము చేయుచు రామాదగగ్రనునన్ నాయోతునకు వచుచ్వరకు 

పర్కటించుచుండెను, 

2 రాజులు 8:5 => అతడు ఒక మృతునికి పార్ణము తిరిగిరపిప్ంచిన సంగతి వాడు రాజునకు 

తెలియజెపుప్చుండగా, ఎలీషా బర్దికించిన బిడ డ్ తలిల్ తన యింటినిగూరిచ్యు భూమినిగూరిచ్యు 

రాజుతో మనవిచేయ వచెచ్ను. అంతట గేహజీ నా యేలినవాడవైన రాజా ఆ సతరీ యిదే; మరియు ఎలీషా 

తిరిగి బర్దికించిన యీమె బిడ డ్ వీడే అని చెపప్గా 
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ఎసేత్రు 1:11 => రాజైన అహషేవ్రోషు ఎదుట ఉపచారము చేయు మెహూమాను బిజాత్ హరోబ్నా 

బిగాత్ అబగాత్ జేతరు కరక్సు అను ఏడుగురు నపుంసకులకు ఆజాఞ్పించెను. ఆమె సౌందరయ్వతి. 

ఎసేత్రు 5:8 => రాజవైన తామును హామానును మీ నిమితత్ము నేను చేయింపబోవు విందునకు 

రావలెను. రాజవైన తాము చెపిప్నటుల్ రేపటి దినమున నేను చేయుదును; ఇదే నా మనవియు నా 

కోరికయు ననెను. 

యోబు 17:11 => నా దినములు గతించెను నా యోచన నిరరథ్కమాయెను నా హృదయవాంఛ 

భంగమాయెను. 

కీరత్నలు 127:1 => యెహోవా ఇలుల్ కటిట్ంచనియెడల దాని కటుట్వారి పర్యాసము వయ్రథ్మే. 

యెహోవా పటట్ణమును కాపాడనియెడల దాని కావలికాయువారు మేలుకొనియుండుట వయ్రథ్మే.  

సామెతలు 3:6 => నీ పర్వరత్న అంతటియందు ఆయన అధికారమునకు ఒపుప్కొనుము అపుప్డు 

ఆయన నీ తోర్వలను సరాళము చేయును.  

సామెతలు 21:1 => యెహోవా చేతిలో రాజు హృదయము నీటి కాలువలవలె నునన్ది. ఆయన తన 

చితత్వృతిత్ చొపుప్న దాని తిర్పుప్ను. 

విలాపవాకయ్ములు 3:37 => పర్భువు సెలవులేనిది మాటయిచిచ్ నెరవేరచ్గలవాడెవడు? 

వచనము 13 

నీతిగల పెదవులు రాజులకు సంతోషకరములు యథారథ్వాదులు వారికి పిర్యులు. 

సామెతలు 16:12 => రాజులు దుషట్కిర్యలు చేయుట హేయమైనది నీతివలన సింహాసనము 

సిథ్రపరచబడును. 

సామెతలు 16:13 => నీతిగల పెదవులు రాజులకు సంతోషకరములు యథారథ్వాదులు వారికి 

పిర్యులు. 

ఆదికాండము 44:5 => దేనితో నా పర్భువు పానము చేయునో దేనివలన అతడు శకునములు 

చూచునో అది యిదే కదా? మీరు దీని చేయుటవలన కాని పని చేసితిరని వారితో చెపుప్మనెను. 
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ఆదికాండము 44:15 => అపుప్డు యోసేపు మీరు చేసిన యీ పని యేమిటి? నావంటి మనుషుయ్డు 

శకునము చూచి తెలిసికొనునని మీకు తెలియదా అని వారితో అనగా 

దివ్తీయోపదేశకాండము 17:18 => మరియు అతడు రాజయ్సింహాసనమందు ఆసీనుడైన తరువాత 

లేవీయులైన యాజకుల సావ్ధీనములోనునన్ గర్ంథమును చూచి ఆ ధరమ్శాసత్రమునకు ఒక పర్తిని 

తనకొరకు వార్సికొనవలెను; 

దివ్తీయోపదేశకాండము 17:19 => అది అతనియొదద్ ఉండవలెను. తన రాజయ్మందు తానును తన 

కుమారులును ఇశార్యేలు మధయ్ను దీరాఘ్యుషమ్ంతులగుటకై  

దివ్తీయోపదేశకాండము 17:20 => తాను తన సహోదరులమీద గరివ్ంచి, యీ ధరమ్మును 

విడిచిపెటిట్ కుడికిగాని యెడమకుగాని తాను తొలగకయుండునటుల్ తన దేవుడైన యెహోవాకు భయపడి 

యీ ధరమ్శాసత్ర వాకయ్ములనిన్టిని యీ కటట్డలను అనుసరించి నడువ నేరుచ్కొనుటకు అతడు తాను 

బర్దుకు దినములనిన్టను ఆ గర్ంథమును చదువుచుండవలెను. 

2 సమూయేలు 23:3 => ఇశార్యేలీయుల దేవుడు సెలవిచుచ్చునాన్డు ఇశార్యేలీయులకు 

ఆశర్యదురగ్మగువాడు నాదావ్రా మాటలాడుచునాన్డు. మనుషుయ్లను ఏలు నొకడు పుటుట్ను అతడు 

నీతిమంతుడై దేవునియందు భయభకుత్లు గలిగి యేలును. 

2 సమూయేలు 23:4 => ఉదయకాలపు సూరోయ్దయ కాంతివలెను మబుబ్ లేకుండ ఉదయించిన 

సూరుయ్నివలెను వరష్ము కురిసినపిమమ్ట నిరమ్లమైన కాంతిచేత భూమిలోనుండి పుటిట్న లేత గడిడ్వలెను 

అతడు ఉండును. 

కీరత్నలు 45:6 => దేవా, నీ సింహాసనము నిరంతరము నిలుచును నీ రాజదండము నాయ్యారథ్మైన 

దండము. 

కీరత్నలు 45:7 => నీవు నీతిని పేర్మించి భకిత్హీనతను దేవ్షించుచునాన్వు కావున దేవుడు నీ దేవుడే 

చెలికాండర్కంటె హెచచ్గునటుల్గా నినున్ ఆనందతైలముతో అభిషేకించియునాన్డు. 

కీరత్నలు 72:1 => దేవా, రాజునకు నీ నాయ్యవిధులను రాజకుమారునికి నీ నీతిని తెలియజేయుము. 

కీరత్నలు 72:2 => నీతినిబటిట్ నీ పర్జలకును నాయ్యవిధులనుబటిట్ శర్మనొందిన నీ వారికిని అతడు 

నాయ్యము తీరుచ్ను. 
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కీరత్నలు 72:3 => నీతినిబటిట్ పరవ్తములును చినన్కొండలును పర్జలకు నెమమ్ది పుటిట్ంచును. 

కీరత్నలు 72:4 => పర్జలలో శర్మనొందువారికి అతడు నాయ్యము తీరుచ్ను బీదల పిలల్లను రకిష్ంచి 

బాధపెటుట్వారిని నలగగొటుట్ను.  

కీరత్నలు 99:4 => యథారథ్తనుబటిట్ నీవు నాయ్యమును పేర్మించు రాజును సిథ్రపరచియునాన్వు 

యాకోబు సంతతిమధయ్ నీవు నీతి నాయ్యములను జరిగించియునాన్వు. 

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

నాయ్యమునుబటిట్ యేలుదురు. 

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

ఉండును ఎండినచోట నీళల్ కాలువలవలెను అలసట పుటిట్ంచు దేశమున గొపప్బండ నీడవలెను 

ఉండును. 

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

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

కారయ్ము జరిగించును, భూమిమీద నీతి నాయ్యములను జరిగించును. 

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

నివసించును, యెహోవా మనకు నీతియని అతనికి పేరు పెటుట్దురు. 

హోషేయ 10:4 => అబదధ్ పర్మాణములు చేయుదురు, సంధులు చేయుదురు, వటిట్మాటలు 

పలుకుదురు, అందువలన భూమి చాళల్లో విషపుకూర మొలచునటుట్గా దేశములో వారి తీరుప్లు 

బయలుదేరుచునన్వి. 

ఆమోసు 5:7 => నాయ్యమును అనాయ్యమునకు మారిచ్, నీతిని నేలను పడవేయువారలారా, 

ఆమోసు 6:12 => గుఱఱ్ములు బండలమీద పరుగెతుత్నా? అటిట్చోట ఎవరైన ఎదుద్లతో దునున్దురా? 

అయినను మా శకిత్చేతనే బలము తెచుచ్కొందుమని చెపుప్కొను మీరు, వయ్రథ్మైన దానినిబటిట్ 

సంతోషించు మీరు, 

సామెతలు 17:7 => అహంకారముగా మాటలాడుట బుదిధ్లేనివానికి తగదు అబదధ్మాడుట అధిపతికి 

బొతిత్గా తగదు. 
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యెహెజేక్లు 21:21 => బాటలు చీలుచోట రెండు మారగ్ములు చీలు సథ్లమున శకునము 

తెలిసికొనుటకు బబులోను రాజు నిలుచుచునాన్డు; అతడు బాణములను ఇటు అటు ఆడించుచు, 

విగర్హములచేత విచారణ చేయుచు, కారయ్మునుబటిట్ శకునము చూచుచునాన్డు.  

యాకోబు 1:26 => ఎవడైనను నోటికి కళె ల్ము పెటుట్కొనక తన హృదయమును మోసపరచుకొనుచు 

భకిత్ గలవాడనని అనుకొనినయెడల వాని భకిత్ వయ్రథ్మే. 

వచనము 14 

రాజు కోర్ధము మరణదూత జాఞ్నియైనవాడు ఆ కోర్ధమును శాంతిపరచును.  

సామెతలు 11:1 => దొంగతార్సు యెహోవాకు హేయము సరియైన గుండు ఆయనకిషట్ము. 

సామెతలు 20:10 => వేరు వేరు తూనికె రాళుల్ వేరు వేరు కుంచములు ఈ రెండును యెహోవాకు 

హేయములు. 

సామెతలు 20:23 => వేరు వేరు తూనికె రాళుల్ యెహోవాకు హేయములు దొంగతార్సు అనుకూలము 

కాదు. 

లేవీయకాండము 19:35 => తీరుప్ తీరుచ్నపుప్డు కొలతలోగాని తూనికెలోగాని పరిమాణములోగాని 

మీరు అనాయ్యము చేయకూడదు. 

లేవీయకాండము 19:36 => నాయ్యమైన తార్సులు నాయ్యమైన గుండుల్ నాయ్యమైన తూము 

నాయ్యమైన పడి మీకుండవలెను; నేను ఐగుపుత్ దేశములోనుండి మిముమ్ను రపిప్ంచిన మీ దేవుడనైన 

యెహోవాను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 25:13 => హెచుచ్తగుగ్లుగల వేరు వేరు తూనికెరాళుల్ నీ సంచిలో 

నుంచుకొనకూడదు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 25:14 => హెచుచ్తగుగ్లుగల వేరు వేరు తూములు నీ యింట 

ఉంచుకొనకూడదు. 
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దివ్తీయోపదేశకాండము 25:15 => నీ దేవుడైన యెహోవా నీకిచుచ్చునన్ దేశములో నీవు 

దీరాఘ్యుషమ్ంతుడవగునటుల్ తకుక్వవికాని నాయ్యమైన తూనికెరాళుల్ నీవు ఉంచుకొనవలెను. 

తకుక్వదికాని నాయ్యమైన తూము నీకు ఉండవలెను. 

యెహెజేక్లు 45:10 => ఖరా తార్సులను ఖరా పడిని ఖరా తూమును ఒకక్టే పడియు ఒకక్టే 

తూమును మీరుంచుకొనవలెను. 

హోషేయ 12:7 => ఎఫార్యిమువారు కనానీయుల వరత్కులవంటివారై అనాయ్యపు తార్సును 

వాడుకచేసెదరు, బాధ పెటట్వలెననన్ కోరిక వారికి కలదు. 

ఆమోసు 8:5 => తూము చినన్దిగాను రూపాయి యెకుక్వదిగాను చేసి, దొంగతార్సు చేసి, మనము 

ధానయ్మును అముమ్నటుల్ అమావాసయ్ యెపుప్డైపోవునో, మనము గోధుమలను అమమ్కము చేయునటుల్ 

విశార్ంతిదినము ఎపుప్డు గతించిపోవునో యని చెపుప్కొనువారలారా, 

మీకా 6:11 => తపుప్ తార్సును తపుప్ రాళుల్గల సంచియు ఉంచుకొని నేను పవితుర్డను అగుదునా? 

యోబు 31:6 => నేను యథారుథ్డనై యునాన్నని దేవుడు తెలిసికొనునటుల్ 

ఫిలిపీప్యులకు 4:8 => మెటుట్కు సహోదరులారా, యే యోగయ్తయైనను మెపైప్నను ఉండినయెడల, 

ఏవి సతయ్మైనవో, ఏవి మానయ్మైనవో, ఏవి నాయ్యమైనవో, ఏవి పవితర్మైనవో, ఏవి రమయ్మైనవో, ఏవి 

ఖాయ్తిగలవో, వాటిమీద ధాయ్నముంచుకొనుడి. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 4:6 => ఈ విషయమందెవడును అతికర్మించి తన సహోదరునికి మోసము 

చేయకుండవలెను; ఎందుకనగా మేము పూరవ్ము మీతో చెపిప్ సాక్షయ్మిచిచ్న పర్కారము పర్భువు 

వీటనిన్టి విషయమై పర్తిదండన చేయువాడు. 

వచనము 15 

రాజుల ముఖపర్కాశమువలన జీవము కలుగును వారి కటాక్షము కడవరి వానమబుబ్. 

సామెతలు 28:9 => ధరమ్శాసత్రము వినబడకుండ చెవిని తొలగించుకొనువాని పార్రథ్న హేయము. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 25:16 => ఆలాగు చేయని పర్తివాడును, అనగా అనాయ్యముచేయు 

పర్తివాడును నీ దేవుడైన యెహోవాకు హేయుడు. 
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లూకా 12:48 => అయితే తెలియక దెబబ్లకు తగిన పనులు చేసినవానికి కొదిద్ దెబబ్లే తగులును. 

ఎవనికి ఎకుక్వగా ఇయయ్బడెనో వానియొదద్ ఎకుక్వగా తీయజూతురు; మనుషుయ్లు ఎవనికి ఎకుక్వగా 

అపప్గింతురో వానియొదద్ ఎకుక్వగా అడుగుదురు 

సామెతలు 20:18 => ఉదేద్శములు ఆలోచనచేత సిథ్రపరచబడును వివేకముగల నాయకుడవై 

యుదధ్ము చేయుము. 

సామెతలు 25:5 => రాజు ఎదుటనుండి దుషు ట్లను తొలగించినయెడల అతని సింహాసనము 

నీతివలన సిథ్రపరచబడును. 

సామెతలు 29:14 => ఏ రాజు దరిదుర్లకు సతయ్ముగా నాయ్యము తీరుచ్నో ఆ రాజు సింహాసనము 

నితయ్ముగా సిథ్రపరచబడును. 

కీరత్నలు 99:4 => యథారథ్తనుబటిట్ నీవు నాయ్యమును పేర్మించు రాజును సిథ్రపరచియునాన్వు 

యాకోబు సంతతిమధయ్ నీవు నీతి నాయ్యములను జరిగించియునాన్వు. 

పర్కటన 19:11 => మరియు పరలోకము తెరువబడి యుండుట చూచితిని. అపుప్డిదిగో, తెలల్ని 

గుఱఱ్మొకటి కనబడెను. దానిమీద కూరుచ్ండి యునన్వాడు నమమ్కమైనవాడును సతయ్వంతుడును అను 

నామము గలవాడు. ఆయన నీతినిబటిట్ విమరశ్ చేయుచు యుదధ్ము జరిగించుచునాన్డు 

కీరత్నలు 89:14 => నీతినాయ్యములు నీ సింహాసనమునకు ఆధారములు కృపాసతయ్ములు నీ 

సనిన్ధానవరుత్లు. 

కీరత్నలు 97:2 => మేఘాంధకారములు ఆయనచుటుట్ నుండును నీతి నాయ్యములు ఆయన 

సింహాసనమునకు ఆధారము. 

కీరత్నలు 101:8 => యెహోవా పటట్ణములోనుండి పాపము చేయువారినందరిని నిరూమ్లము 

చేయుటకై దేశమందలి భకిత్హీనులందరిని పర్తి ఉదయమున నేను సంహరించెదను. 

సామెతలు 8:7 => నా నోరు సతయ్మైన మాటలు పలుకును దుషట్తవ్ము నా పెదవులకు అసహయ్ము 

సామెతలు 16:10 => దేవోకిత్ పలుకుట రాజు వశము నాయ్యము విధించుటయందు అతని మాట 

నాయ్యము తపప్దు. 
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సామెతలు 20:8 => నాయ్య సింహాసనాసీనుడైన రాజు తన కనున్లతో చెడుతనమంతయు 

చెదరగొటుట్ను. 

సామెతలు 20:28 => కృపాసతయ్ములు రాజును కాపాడును కృపవలన అతడు తన సింహాసనమును 

సిథ్రపరచుకొనును. 

సామెతలు 29:4 => నాయ్యము జరిగించుటవలన రాజు దేశమునకు కేష్మము కలుగజేయును 

లంచములు పుచుచ్కొనువాడు దేశమును పాడుచేయును. 

సామెతలు 31:9 => నీ నోరు తెరచి నాయ్యముగా తీరుప్ తీరుచ్ము దీనులకును శర్మపడువారికిని 

దరిదుర్లకును నాయ్యము జరిగింపుము. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 24:25 => అపుప్డతడు నీతినిగూరిచ్యు ఆశానిగర్హమునుగూరిచ్యు 

రాబోవు విమరశ్నుగూరిచ్యు పర్సంగించుచుండగా ఫేలికుస్ మిగుల భయపడి ఇపప్టికి వెళుల్ము, నాకు 

సమయమైన నినున్ పిలువనంపింతునని చెపెప్ను 

వచనము 16 

అపరంజిని సంపాదించుటకంటె జాఞ్నమును సంపాదించుట ఎంతో శేర్షఠ్ము వెండిని 

సంపాదించుటకంటె తెలివిని సంపాదించుట ఎంతో మేలు. 

సామెతలు 14:35 => బుదిధ్గల సేవకుడు రాజులకిషు ట్డు అవమానకరముగా నడచువానిమీద రాజు 

కోపించును 

సామెతలు 22:11 => హృదయశుదిధ్ని పేర్మించుచు దయగల మాటలు పలుకువానికి రాజు 

సేన్హితుడగును. 

కీరత్నలు 101:5 => తమ పొరుగువారిని చాటున దూషించువారిని నేను సంహరించెదను అహంకార 

దృషిట్గలవారిని గరివ్ంచిన హృదయము గలవారిని నేను సహింపను 

కీరత్నలు 101:6 => నాయొదద్ నివసించునటుల్ దేశములో నమమ్కసుథ్లైన వారిని నేను 

కనిపెటుట్చునాన్ను నిరోద్షమారగ్మందు నడచువారు నాకు పరిచారకులగుదురు. 
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కీరత్నలు 101:7 => మోసము చేయువాడు నా యింట నివసింపరాదు అబదధ్ములాడువాడు నా 

కనున్లయెదుట నిలువడు. 

సామెతలు 10:20 => నీతిమంతుని నాలుక పర్శసత్మైన వెండి వంటిది భకిత్హీనుల ఆలోచన 

పనికిమాలినది. 

సామెతలు 15:23 => సరిగా పర్తుయ్తత్రమిచిచ్నవానికి దానివలన సంతోషము పుటుట్ను 

సమయోచితమైన మాట యెంత మనోహరము! 

సామెతలు 16:10 => దేవోకిత్ పలుకుట రాజు వశము నాయ్యము విధించుటయందు అతని మాట 

నాయ్యము తపప్దు. 

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

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

వచనము 17 

చెడుతనము విడిచి నడచుటయే యథారథ్వంతులకు రాజమారగ్ము తన పర్వరత్న కనిపెటుట్వాడు తన 

పార్ణమును కాపాడుకొనును. 

సామెతలు 19:12 => రాజు కోపము సింహగరజ్న వంటిది అతని కటాక్షము గడిడ్మీద కురియు 

మంచువంటిది. 

సామెతలు 20:2 => రాజువలని భయము సింహగరజ్న వంటిది రాజునకు కోర్ధము పుటిట్ంచువారు 

తమకు పార్ణమోసము తెచుచ్కొందురు 

దానియేలు 3:13 => అందుకు నెబుకదెన్జరు అతాయ్గర్హమును రౌదర్మును గలవాడై షదర్కును 

మేషాకును అబేదెన్గోను పటుట్కొని రండని ఆజఞ్ ఇయయ్గా వారు ఆ మనుషుయ్లను పటుట్కొని 

రాజసనిన్ధికి తీసికొని వచిచ్రి. 

దానియేలు 3:14 => అంతట నెబుకదెన్జరు వారితో ఇటల్నెను షదర్కూ, మేషాకూ, అబేదెన్గో మీరు 

నా దేవతను పూజించుట లేదనియు, నేను నిలువబెటిట్ంచిన బంగారు పర్తిమకు నమసక్రించుట 

లేదనియు నాకు వినబడినది. అది నిజమా? 
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దానియేలు 3:15 => బాకాను పిలల్ంగోర్విని పెదద్వీణను వీణను సుంఫోనీయను విపంచికను 

సకలవిధములగు వాదయ్ధవ్నులను మీరు విను సమయములో సాగిలపడి, నేను చేయించిన పర్తిమకు 

నమసక్రించుటకు సిదధ్ముగా ఉండిన యెడల సరే మీరు నమసక్రింపని యెడల తక్షణమే మండుచునన్ 

వేడిమిగల అగిన్గుండములో మీరు వేయబడుదురు; నాచేతిలో నుండి మిముమ్ను విడిపింపగల 

దేవుడెకక్డ నునాన్డు? 

దానియేలు 3:16 => షదర్కును, మేషాకును, అబేదెన్గోయు రాజుతో ఈలాగు చెపిప్రి నెబుకదెన్జరూ, 

యిందును గురించి నీకు పర్తుయ్తత్రమియయ్వలెననన్ చింత మాకు లేదు. 

దానియేలు 3:17 => మేము సేవించుచునన్ దేవుడు మండుచునన్ వేడిమిగల యీ అగిన్గుండములో 

నుండి మముమ్ను తపిప్ంచి రకిష్ంచుటకు సమరుథ్డు; మరియు నీ వశమున పడకుండ ఆయన మముమ్ను 

రకిష్ంచును; ఒక వేళ ఆయన రకిష్ంపకపోయినను 

దానియేలు 3:18 => రాజా, నీ దేవతలను మేము పూజింపమనియు, నీవు నిలువబెటిట్ంచిన బంగారు 

పర్తిమకు నమసక్రింపమనియు తెలిసికొనుము. 

దానియేలు 3:19 => అందుకు నెబుకదెన్జరు అతాయ్గర్హము నొందినందున షదర్కు, మేషాకు, 

అబేదెన్గోయను వారి విషయములో ఆయన ముఖము వికారమాయెను గనుక గుండము ఎపప్టికనన్ 

ఏడంతలు వేడిమిగా చేయుమని యాజఞ్ ఇచెచ్ను. 

దానియేలు 3:20 => మరియు తన సైనయ్ములో నుండు బలిషుఠ్లలో కొందరిని పిలువ నంపించి 

షదర్కును, మేషాకును, అబేదెన్గోను బంధించి వేడిమి గలిగి మండుచునన్ ఆ గుండములో వేయుడని 

ఆజఞ్ ఇయయ్గా 

దానియేలు 3:21 => వారు వారి అంగీలను నిలువుటంగీలను పైవసత్రములను తకిక్న వసత్రములను 

తియయ్కయే, యునన్పాటున ముగుగ్రిని వేడిమి గలిగి మండుచునన్ ఆ గుండము నడుమ పడవేసిరి. 

దానియేలు 3:22 => రాజాజఞ్ తీవర్మైనందునను గుండము మికిక్లి వేడిమిగలదైనందునను షదర్కు, 

మేషాకు, అబేదెన్గోలను విసిరివేసిన ఆ మనుషుయ్లు అగిన్జావ్లలచేత కాలచ్బడి చనిపోయిరి. 

దానియేలు 3:23 => షదర్కు, మేషాకు, అబేదెన్గోయను ఆ ముగగ్రు మనుషుయ్లు బంధింపబడినవారై 

వేడిమి గలిగి మండుచునన్ ఆ గుండములో పడగా 
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దానియేలు 3:24 => రాజగు నెబుకదెన్జరు ఆశచ్రయ్పడి తీవరముగ లేచి మేము ముగుగ్రు 

మనుషుయ్లను బంధించి యీ అగిన్లో వేసితివిుగదా యని తన మంతుర్ల నడిగెను. వారు రాజా, 

సతయ్మే అని రాజుతో పర్తుయ్తత్రమిచిచ్రి. 

దానియేలు 3:25 => అందుకు రాజు నేను నలుగురు మనుషుయ్లు బంధకములు లేక అగిన్లో 

సంచరించుట చూచుచునాన్ను; వారికి హాని యేమియు కలుగలేదు; నాలగ్వవాని రూపము దేవతల 

రూపమును బోలినదని వారికి పర్తుయ్తత్రమిచెచ్ను. 

లూకా 12:4 => నా సేన్హితులైన మీతో నేను చెపుప్నదేమనగా దేహమును చంపిన తరువాత 

మరేమియు చేయనేరని వారికి భయపడకుడి. 

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

నరకములో పడదోర్య శకిత్గలవానికి భయపడుడి, ఆయనకే భయపడుడని మీతో చెపుప్చునాన్ను. 

సామెతలు 17:11 => తిరుగుబాటు చేయువాడు కీడుచేయుటకే కోరును అటిట్వానివెంట కూర్రదూత 

పంపబడును. 

2 రాజులు 6:31 => తరువాత రాజు షాపాతు కుమారుడైన ఎలీషాయొకక్ తల యీ దినమున 

అతనిపైన నిలిచియునన్యెడల దేవుడు నాకు గొపప్ అపాయము కలుగజేయునుగాక అనెను. 

2 రాజులు 6:32 => అయితే ఎలీషా తన యింట కూరుచ్నియుండగా పెదద్లును అతనితోకూడ 

కూరుచ్ండియునన్పుప్డు రాజు ఒక మనిషిని పంపెను. ఆ పంపబడినవాడు ఎలీషా దగగ్రకు 

రాకమునుపే అతడు ఆ పెదద్లను చూచి ఈ నరహంతకుని కుమారుడు నా తలను కొటిట్వేయుటకు 

ఒకని పంపియునాన్డని మీకు తెలిసినదా? మీరు కనిపెటిట్యుండి, ఆ దూత రాగా వాడు లోపలికి 

రాకుండ తలుపుతో వానిని వెలుపలికి తోసి తలుపు మూసివేయుడి; వాని యజమానుని కాళల్చపుప్డు 

వానివెనుక వినబడును గదా అని వారితో చెపుప్చుండగా 

2 రాజులు 6:33 => ఆ దూత అతనియొదద్కు వచెచ్ను. అంతట రాజు ఈ కీడు యెహోవా 

వలననైనది, నేను ఇక ఎందుకు యెహోవా కొరకు కనిపెటిట్ యుండవలెననెను. 

మారుక్ 6:27 => వెంటనే రాజు అతని తల తెమమ్ని ఆజాఞ్పించి యొక బంటౌర్తును పంపెను. వాడు 

వెళి ల్ చెరసాలలో అతని తల గొటిట్ 
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పర్సంగి 10:4 => ఏలువాడు నీమీద కోపపడినయెడల నీ ఉదోయ్గమునుండి నీవు తొలగిపోకుము; 

ఓరుప్ గొపప్ దోర్హకారయ్ములు జరుగకుండ చేయును. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 12:20 => తూరీయులమీదను సీదోనీయులమీదను అతనికి అతాయ్గర్హము 

కలిగినందున వారేకమనసుస్తో రాజునొదద్కు వచిచ్ అంతఃపురమునకు పైవిచారణకరత్యగు బా ల్సుత్ను 

తమ పక్షముగా చేసికొని సమాధానపడవలెనని వేడుకొనిరి; ఎందుకనగా రాజుయొకక్ దేశమునుండి 

వారి దేశమునకు గార్సము వచుచ్చుండెను. 

2 కొరిందీయులకు 5:20 => కావున దేవుడు మాదావ్రా వేడుకొనినటుట్ మేము కీర్సుత్కు 

రాయబారులమై దేవునితో సమాధానపడుడని కీర్సుత్ పక్షముగా మిముమ్ను బతిమాలుకొనుచునాన్ము. 

ఆదికాండము 32:20 => మీరు ఇదిగో నీ సేవకుడైన యాకోబు మా వెనుక వచుచ్చునాన్డని 

చెపప్వలెననియు రెండవవానికిని మూడవవానికిని మందల వెంబడి వెళి ల్న వారికందరికిని 

ఆజాఞ్పించెను. 

ఆదికాండము 40:2 => గనుక ఫరో పానదాయకుల అధిపతియు భక్షయ్కారుల అధిపతియునైన తన 

యిదద్రు ఉదోయ్గసుథ్ల మీద కోపపడి 

ఎసేత్రు 4:8 => వారిని సంహరించుటకై షూషనులో ఇయయ్బడిన ఆజఞ్ పర్తిని ఎసేత్రునకు చూసి 

తెలుపుమనియు, ఆమె తన జనుల విషయమై రాజును వేడుకొని అతని సముఖమందు వినన్పము 

చేయుటకై అతనియొదద్కు పోవలెనని చెపుప్మనియు దాని నతనికిచెచ్ను. హతాకు వచిచ్ మొరెద్కై యొకక్ 

మాటలను ఎసేత్రుతో చెపెప్ను. 

ఎసేత్రు 7:6 => ఎసేత్రు మా విరోధియగు ఆ పగవాడు దుషు ట్డైన యీ హామానే అనెను. అంతట 

హామాను రాజు ఎదుటను రాణి యెదుటను భయాకార్ంతుడాయెను. 

కీరత్నలు 41:1 => బీదలను కటాకిష్ంచువాడు ధనుయ్డు ఆపతాక్లమందు యెహోవా వానిని 

తపిప్ంచును. 

సామెతలు 24:22 => అటిట్వారికి ఆపద హఠాతుత్గా తటసిథ్ంచును వారి కాలము ఎపుప్డు 

ముగియునో యెవరికి తెలియును? 
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సామెతలు 25:15 => దీరఘ్శాంతముచేత నాయ్యాధిపతిని ఒపిప్ంచవచుచ్ను సాతివ్కమైన నాలుక 

యెముకలను నలుగగొటుట్ను. 

సామెతలు 30:31 => శోణంగి కుకక్, మేకపోతు, తన సైనయ్మునకు ముందు నడుచుచునన్ రాజు. 

పర్సంగి 8:3 => రాజుల సముఖమునుండి అనాలోచనగా వెళల్కుము; వారు తాము కోరినదెలల్ 

నెరవేరుచ్దురు గనుక దుషాక్రయ్ములో పాలుపుచుచ్కొనకుము. 

దానియేలు 2:12 => అందుకు రాజు కోపము తెచుచ్కొని అతాయ్గర్హము గలవాడై బబులోనులోని 

జాఞ్నులనందరిని సంహరింపవలెనని యాజఞ్ ఇచెచ్ను. 

దానియేలు 3:19 => అందుకు నెబుకదెన్జరు అతాయ్గర్హము నొందినందున షదర్కు, మేషాకు, 

అబేదెన్గోయను వారి విషయములో ఆయన ముఖము వికారమాయెను గనుక గుండము ఎపప్టికనన్ 

ఏడంతలు వేడిమిగా చేయుమని యాజఞ్ ఇచెచ్ను. 

దానియేలు 5:19 => దేవుడు అతనికిటిట్ మహరద్శ ఇచిచ్నందున తానెవరిని చంపగోరెనో వారిని 

చంపెను; ఎవరిని రకిష్ంపగోరెనో వారిని రకిష్ంచెను, ఎవరిని హెచిచ్ంపగోరెనో వారిని హెచిచ్ంచెను; 

ఎవరిని పడవేయగోరెనో వారిని పడవేసెను. కాబటిట్ సకల రాషట్రములును జనులును ఆ యా భాషలు 

మాటలాడు వారును అతనికి భయపడుచు అతని యెదుట వణకుచు నుండిరి. 

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

కీడు చేయువానిమీద ఆగర్హము చూపుటకై వారు పర్తికారము చేయు దేవుని పరిచారకులు. 

వచనము 18 

నాశనమునకు ముందు గరవ్ము నడచును. పడిపోవుటకు ముందు అహంకారమైన మనసుస్ నడచును 

సామెతలు 19:12 => రాజు కోపము సింహగరజ్న వంటిది అతని కటాక్షము గడిడ్మీద కురియు 

మంచువంటిది. 

యోబు 29:23 => వరష్ముకొరకు కనిపెటుట్నటుల్ వారు నాకొరకు కనిపెటుట్కొనిరి కడవరి 

వానకొరకైనటుల్ వారు వెడలుప్గా నోరుతెరచుకొనిరి. 
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యోబు 29:24 => వారు ఆశారహితులై యుండగా వారిని దయగా చూచి చిరునవువ్ నవివ్తిని నా 

ముఖపర్కాశము లేకుండ వారేమియు చేయరైరి. 

కీరత్నలు 4:6 => మాకు మేలు చూపువాడెవడని పలుకువారనేకులు. యెహోవా, నీ సనిన్ధికాంతి 

మామీద పర్కాశింపజేయుము. 

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

సనిన్ధిని సంతోషముతో అతని నులల్సింపజేసియునాన్వు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:28 => నాకు జీవమారగ్ములు తెలిపితివి నీ దరశ్నమనుగర్హించి ననున్ 

ఉలాల్సముతో నింపెదవు 

యోబు 29:23 => వరష్ముకొరకు కనిపెటుట్నటుల్ వారు నాకొరకు కనిపెటుట్కొనిరి కడవరి 

వానకొరకైనటుల్ వారు వెడలుప్గా నోరుతెరచుకొనిరి. 

కీరత్నలు 30:5 => ఆయన కోపము నిమిషమాతర్ముండును ఆయన దయ ఆయుషాక్లమంతయు 

నిలుచును. సాయంకాలమున ఏడుప్ వచిచ్, రాతిర్ యుండినను ఉదయమున సంతోషము కలుగును.  

కీరత్నలు 72:6 => గడిడ్కోసిన బీటిమీద కురియు వానవలెను భూమిని తడుపు మంచి వరష్మువలెను 

అతడు విజయము చేయును. 

హోషేయ 6:3 => యెహోవానుగూరిచ్న జాఞ్నము సంపాదించుకొందము రండి; యెహోవానుగూరిచ్న 

జాఞ్నము సంపాదించుకొనుటకు ఆయనను అనుసరించుదము రండి. ఉదయము తపప్క వచుచ్రీతిని 

ఆయన ఉదయించును; వరష్మువలె ఆయన మనయొదద్కు వచుచ్ను; భూమిని తడుపునటిట్ తొలకరి 

వరష్ము కడవరి వరష్మువలె ఆయన మనయొదద్కు వచుచ్ను. 

జెకరాయ్ 10:1 => కడవరి వానకాలమున వరష్ము దయచేయుమని యెహోవాను వేడుకొనుడి. 

పర్తివాని చేనిలోను పైరు మొలుచునటుల్ యెహోవా మెరుపులను పుటిట్ంచును, ఆయన వానలు 

మెండుగా కురిపించును. 

2 సమూయేలు 19:2 => యుదధ్మందు సిగుగ్తో పారిపోయిన జనులవలె వారు నాడు 

దొంగనడకలతో వచిచ్ పటట్ణములో పర్వేశించిరి; 
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ఎసేత్రు 4:8 => వారిని సంహరించుటకై షూషనులో ఇయయ్బడిన ఆజఞ్ పర్తిని ఎసేత్రునకు చూసి 

తెలుపుమనియు, ఆమె తన జనుల విషయమై రాజును వేడుకొని అతని సముఖమందు వినన్పము 

చేయుటకై అతనియొదద్కు పోవలెనని చెపుప్మనియు దాని నతనికిచెచ్ను. హతాకు వచిచ్ మొరెద్కై యొకక్ 

మాటలను ఎసేత్రుతో చెపెప్ను. 

కీరత్నలు 89:15 => శృంగధవ్నుల నెరుగు పర్జలు ధనుయ్లు యెహోవా, నీ ముఖకాంతిని చూచి వారు 

నడుచుకొనుచునాన్రు. 

సామెతలు 19:6 => అనేకులు గొపప్వారి కటాక్షము వెదకుదురు దాతకు అందరు సేన్హితులే. 

సామెతలు 20:2 => రాజువలని భయము సింహగరజ్న వంటిది రాజునకు కోర్ధము పుటిట్ంచువారు 

తమకు పార్ణమోసము తెచుచ్కొందురు 

పర్సంగి 8:3 => రాజుల సముఖమునుండి అనాలోచనగా వెళల్కుము; వారు తాము కోరినదెలల్ 

నెరవేరుచ్దురు గనుక దుషాక్రయ్ములో పాలుపుచుచ్కొనకుము. 

యోవేలు 2:23 => సీయోను జనులారా, ఉతస్హించి మీ దేవుడైన యెహోవాయందు సంతోషించుడి; 

తన నీతినిబటిట్ ఆయన తొలకరి వరష్మును మీకనుగర్హించును, వాన కురిపించి పూరవ్మందువలె 

తొలకరి వరష్మును కడవరి వరష్మును మీకనుగిర్హించును 

వచనము 19 

గరివ్షుఠ్లతో దోపుడుసొముమ్ పంచుకొనుటకంటె దీనమనసుస్ కలిగి దీనులతో పొతుత్చేయుట మేలు. 

సామెతలు 3:15 => పగడములకంటె అది పిర్యమైనది నీ యిషట్వసుత్వులనిన్యు దానితో 

సమానములు కావు. 

సామెతలు 3:16 => దాని కుడిచేతిలో దీరాఘ్యువును దాని యెడమచేతిలో ధనఘనతలును ఉనన్వి. 

సామెతలు 3:17 => దాని మారగ్ములు రమయ్మారగ్ములు దాని తోర్వలనిన్యు కేష్మకరములు. 

సామెతలు 3:18 => దాని నవలంబించువారికి అది జీవవృక్షము దాని పటుట్కొనువారందరు 

ధనుయ్లు. 
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సామెతలు 4:7 => జాఞ్నము సంపాదించుకొనుటయే జాఞ్నమునకు ముఖాయ్ంశము. నీ సంపాదన 

అంతయు ఇచిచ్ బుదిధ్ సంపాదించుకొనుము. 

సామెతలు 8:10 => వెండికి ఆశపడక నా ఉపదేశము అంగీకరించుడి మేలిమి బంగారు నాశింపక 

తెలివినొందుడి. 

సామెతలు 8:11 => జాఞ్నము ముతయ్ములకనన్ శేర్షఠ్మైనది విలువగల సొతుత్లేవియు దానితో సాటి 

కావు. 

సామెతలు 8:19 => మేలిమి బంగారముకంటెను అపరంజికంటెను నావలన కలుగు ఫలము 

మంచిది పర్శసత్మైన వెండికంటె నావలన కలుగు వచుచ్బడి దొడ డ్ది. 

యోబు 28:13 => నరులు దాని విలువను ఎరుగరు పార్ణులునన్ దేశములో అది దొరకదు. 

యోబు 28:14 => అగాధము అది నాలో లేదనును సముదర్ము నాయొదద్ లేదనును. 

యోబు 28:15 => సువరణ్ము దానికి సాటియైనది కాదు దాని విలువకొరకై వెండి తూచరాదు. 

యోబు 28:16 => అది ఓఫీరు బంగారమునకైనను విలువగల గోమేధికమునకైనను నీలమునకైనను 

కొనబడునది కాదు. 

యోబు 28:17 => సువరణ్మైనను సఫ్టికమైనను దానితో సాటికావు పర్శసత్మైన బంగారు నగలకు 

పర్తిగా అది ఇయయ్బడదు. 

యోబు 28:18 => పగడముల పేరు ముతయ్ముల పేరు దానియెదుట ఎతత్నేకూడదు. 

జాఞ్నసంపాదయ్ము కెంపులకనన్ కోరతగినది 

యోబు 28:19 => కూషుదేశపు పుషయ్రాగము దానితో సాటికాదు. శుదధ్సువరణ్మునకు కొనబడునది 

కాదు. 

యోబు 28:20 => అటెల్ౖన జాఞ్నము ఎకక్డనుండి వచుచ్ను? వివేచన దొరకు సథ్లమెకక్డ నునన్ది? 

యోబు 28:21 => అది సజీవులందరి కనున్లకు మరుగైయునన్ది ఆకాశపకుష్లకు 

మరుగుచేయబడియునన్ది. 

యోబు 28:22 => మేము చెవులార దానిగూరిచ్న వారత్ వింటిమని నాశనమును మరణమును 

అనును. 
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యోబు 28:23 => దేవుడే దాని మారగ్మును గర్హించును దాని సథ్లము ఆయనకే తెలియును. 

యోబు 28:24 => ఆయన భూమయ్ంతములవరకు చూచుచునాన్డు. ఆకాశము కిర్ంది దానినంతటిని 

తెలిసికొనుచునాన్డు. 

యోబు 28:25 => గాలికి ఇంత బరువు ఉండవలెనని ఆయన నియమించినపుప్డు 

పర్మాణమునుబటిట్ జలములకు ఇంత కొలతయని ఆయన వాటిని కొలిచి చూచినపుప్డు 

యోబు 28:26 => వరష్మునకు కటట్డ నియమించినపుప్డు ఉరుముతో కూడిన మెరుపునకు మారగ్ము 

ఏరప్రచినపుప్డు 

యోబు 28:27 => ఆయన దాని చూచి బయలుపరచెను దానిని సాథ్పనచేసి దాని పరిశోధించెను. 

యోబు 28:28 => మరియు యెహోవా యందలి భయభకుత్లే జాఞ్నమనియు దుషట్తవ్ము విడచుటయే 

వివేకమనియు ఆయన నరులకు సెలవిచెచ్ను. 

కీరత్నలు 119:127 => బంగారుకంటెను అపరంజికంటెను నీ ఆజఞ్లు నాకు పిర్యముగానునన్వి. 

పర్సంగి 7:12 => జాఞ్నము ఆశర్యాసప్దము, దర్వయ్ము ఆశర్యాసప్దము; అయితే జాఞ్నము దాని 

పొందిన వారి పార్ణమును రకిష్ంచును; ఇదే జాఞ్నమువలన కలుగు లాభము. 

మతత్యి 16:26 => ఒక మనుషుయ్డు లోకమంతయు సంపాదించుకొని తన పార్ణమును 

పోగొటుట్కొంటే అతనికేమి పర్యోజనము? ఒక మనుషుయ్డు తన పార్ణమునకు పర్తిగా నేమి 

యియయ్గలడు? 

లూకా 12:21 => దేవుని యెడల ధనవంతుడు కాక తనకొరకే సమకూరుచ్కొనువాడు ఆలాగుననే 

యుండునని చెపెప్ను. 

నిరగ్మకాండము 9:20 => ఫరో సేవకులలో యెహోవా మాటకు భయపడినవాడు తన సేవకులను 

తన పశువులను ఇండల్లోనికి తవ్రగా రపిప్ంచెను. 

1 రాజులు 3:9 => ఇంత గొపప్దైన నీ జనమునకు నాయ్యము తీరచ్గలవాడు ఎవవ్డు? కాబటిట్ నేను 

మంచి చెడ డ్లు వివేచించి నీ జనులకు నాయ్యము తీరుచ్నటుల్ నీ దాసుడనైన నాకు వివేకముగల 

హృదయము దయచేయుము. 

యోబు 28:15 => సువరణ్ము దానికి సాటియైనది కాదు దాని విలువకొరకై వెండి తూచరాదు. 
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కీరత్నలు 19:10 => అవి బంగారుకంటెను విసాత్రమైన మేలిమి బంగారుకంటెను కోరదగినవి 

తేనెకంటెను జుంటితేనె ధారలకంటెను మధురమైనవి. 

కీరత్నలు 34:14 => కీడు చేయుట మాని మేలు చేయుము సమాధానము వెదకి దాని వెంటాడుము. 

కీరత్నలు 90:12 => మాకు జాఞ్నహృదయము కలుగునటుల్గా చేయుము మా దినములు లెకిక్ంచుటకు 

మాకు నేరుప్ము. 

కీరత్నలు 119:72 => వేలకొలది వెండి బంగారు నాణములకంటె నీవిచిచ్న ధరమ్శాసత్రము నాకు 

మేలు. 

సామెతలు 1:2 => జాఞ్నమును ఉపదేశమును అభయ్సించుటకును వివేక సలాల్పములను 

గర్హించుటకును  

సామెతలు 2:4 => వెండిని వెదకినటుల్ దాని వెదకినయెడల దాచబడిన ధనమును వెదకినటుల్ దాని 

వెదకినయెడల 

సామెతలు 3:14 => వెండి సంపాదించుటకంటె జాఞ్నము సంపాదించుట మేలు అపరంజి 

సంపాదించుటకంటె జాఞ్నలాభము నొందుట మేలు. 

సామెతలు 20:15 => బంగారును విసాత్రమైన ముతయ్ములును కలవు. తెలివినుచచ్రించు పెదవులు 

అమూలయ్మైన సొతుత్. 

సామెతలు 23:23 => సతయ్మును అమిమ్వేయక దాని కొని యుంచుకొనుము జాఞ్నమును 

ఉపదేశమును వివేకమును కొని యుంచుకొనుము. 

పర్సంగి 2:13 => అంతట చీకటికంటె వెలుగు ఎంత పర్యోజనకరమో బుదిధ్హీనతకంటె జాఞ్నము 

అంత పర్యోజనకరమని నేను తెలిసికొంటిని. 

మతత్యి 6:19 => భూమిమీద మీకొరకు ధనమును కూరుచ్కొనవదుద్; ఇకక్డ చిమెమ్టయు, తుపుప్ను 

తినివేయును, దొంగలు కనన్మువేసి దొంగిలెదరు. 

మతత్యి 13:44 => పరలోకరాజయ్ము, పొలములో దాచబడిన ధనమును పోలియునన్ది. ఒక 

మనుషుయ్డు దాని కనుగొని దాచిపెటిట్, అది దొరికిన సంతోషముతో వెళి ల్, తనకు కలిగినదంతయు 

అమిమ్ ఆ పొలమును కొనును. 
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మారుక్ 10:30 => ఇపుప్డు ఇహమందు హింసలతోపాటు నూరంతలుగా ఇండల్ను అనన్దముమ్లను 

అకక్చెలెల్ండర్ను తలుల్లను పిలల్లను భూములను, రాబోవు లోకమందు నితయ్జీవమును పొందునని 

మీతో నిశచ్యముగా చెపుప్చునాన్ను. 

లూకా 12:15 => మరియు ఆయన వారితో మీరు ఏవిధమైన లోభమునకు ఎడమియయ్క 

జాగర్తత్పడుడి; ఒకని కలిమి విసత్రించుట వాని జీవమునకు మూలము కాదనెను. 

1 కొరిందీయులకు 3:12 => ఎవడైనను ఈ పునాదిమీద బంగారము, వెండి, వెలగల రాళుల్, కఱఱ్, 

గడిడ్, కొయయ్కాలు మొదలైనవాటితో కటిట్నయెడల, 

2 కొరిందీయులకు 6:10 => దుఃఖపడినవారమైనటుల్ండియు ఎలల్పుప్డు సంతోషించువారము; 

దరిదుర్లమైనటుల్ండియు అనేకులకు ఐశవ్రయ్ము కలిగించువారము; ఏమియు లేనివారమైనటుల్ండియు 

సమసత్మును కలిగినవారము. 

1 పేతురు 1:7 => నశించిపోవు సువరణ్ము అగిన్పరీక్షవలన శుదధ్పరచబడుచునన్ది గదా? దానికంటె 

అమూలయ్మైన మీ విశావ్సము ఈ శోధనలచేత పరీక్షకు నిలిచినదై, యేసుకీర్సుత్ పర్తయ్క్షమైనపుప్డు మీకు 

మెపుప్ను మహిమయు ఘనతయు కలుగుటకు కారణమగును. 

వచనము 20 

ఉపదేశమునకు చెవి యొగుగ్వాడు మేలునొందును యెహోవాను ఆశర్యించువాడు ధనుయ్డు. 

సామెతలు 4:24 => మూరఖ్పు మాటలు నోటికి రానియయ్కుము పెదవులనుండి కుటిలమైన మాటలు 

రానియయ్కుము. 

సామెతలు 4:25 => నీ కనున్లు ఇటు అటు చూడక సరిగాను నీ కనురెపప్లు నీ ముందర సూటిగాను 

చూడవలెను. 

సామెతలు 4:26 => నీవు నడచు మారగ్మును సరాళము చేయుము అపుప్డు నీ మారగ్ములనిన్యు 

సిథ్రములగును. 

సామెతలు 4:27 => నీవు కుడితటుట్కైనను ఎడమతటుట్కైనను తిరుగకుము నీ పాదమును కీడునకు 

దూరముగా తొలగించుకొనుము. 
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యెషయా 35:8 => అకక్డ దారిగానునన్ రాజమారగ్ము ఏరప్డును అది పరిశుదధ్ మారగ్మనబడును 

అది అపవితుర్లు పోకూడని మారగ్ము అది మారగ్మున పోవువారికి ఏరప్రచబడును మూఢులైనను 

దానిలో నడచుచు తోర్వను తపప్కయుందురు  

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

నడుచుకొనువానిని ఆయన అంగీకరించును. 

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

ఎలల్పుప్డు నా మనసాస్కిష్ నిరోద్షమైనదిగా ఉండునటుల్ అభాయ్సము చేసికొనుచునాన్ను. 

తీతుకు 2:10 => ఏమియు అపహరింపక, సంపూరణ్మైన మంచి నమమ్కమును కనుపరచుచు, అనిన్ 

కారయ్ములయందు వారిని సంతోషపెటుట్చు, వారికి లోబడియుండవలెనని వారిని హెచచ్రించుము. 

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

తీతుకు 2:12 => మనము భకిత్హీనతను, ఇహలోక సంబంధమైన దురాశలను విసరిజ్ంచి, 

శుభపర్దమైన నిరీక్షణ నిమితత్ము, 

తీతుకు 2:13 => అనగా మహా దేవుడును మన రక్షకుడునైన యేసుకీర్సుత్ మహిమ యొకక్ పర్తయ్క్షత 

కొరకు ఎదురుచూచుచు, ఈ లోకములో సవ్సథ్బుదిధ్తోను నీతితోను, భకిత్తోను బర్దుకుచుండవలెనని 

మనకు బోధించుచునన్ది 

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

సత కిర్యలయందాసకిత్గల పర్జలను తన కోసరము పవితర్పరచుకొని తన సొతుత్గా చేసికొనుటకు 

తనున్తానే మనకొరకు అరిప్ంచుకొనెను. 

సామెతలు 10:9 => యథారథ్ముగా పర్వరిత్ంచువాడు నిరభ్యముగా పర్వరిత్ంచును. కుటిలవరత్నుడు 

బయలుపడును. 

సామెతలు 19:16 => ఆజఞ్ను గైకొనువాడు తనున్ కాపాడుకొనువాడు తన పర్వరత్న విషయమై 

అజాగర్తగా నుండువాడు చచుచ్ను. 

మతత్యి 24:13 => అంతమువరకు సహించినవాడెవడో వాడే రకిష్ంపబడును. 
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హెబీర్యులకు 10:39 => అయితే మనము నశించుటకు వెనుకతీయువారము కాము గాని ఆతమ్ను 

రకిష్ంచుకొనుటకు విశావ్సము కలిగినవారమై యునాన్ము. 

యూదా 1:21 => నితయ్జీవారథ్మైన మన పర్భువగు యేసుకీర్సుత్ కనికరము కొరకు కనిపెటుట్చు, దేవుని 

పేర్మలో నిలుచునటుల్ కాచుకొనియుండుడి. 

యూదా 1:24 => తొటిర్లల్కుండ మిముమ్ను కాపాడుటకును, తన మహిమ యెదుట ఆనందముతో 

మిముమ్ను నిరోద్షులనుగా నిలువబెటుట్టకును, శకిత్గల మన రక్షకుడైన అదివ్తీయ దేవునికి, 

పర్కటన 3:10 => నీవు నా ఓరుప్ విషయమైన వాకయ్మును గైకొంటివి గనుక భూ నివాసులను 

శోధించుటకు లోకమంతటి మీదికి రాబోవు శోధనకాలములో నేనును నినున్ కాపాడెదను. 

2 సమూయేలు 20:13 => శవము మారగ్మునుండి తీయబడిన తరువాత జనులందరు బికిర్ 

కుమారుడగు షెబను తరుముటకై యోవాబు వెంబడి వెళి ల్రి. 

యోబు 2:3 => అందుకు యెహోవా నీవు నా సేవకుడైన యోబు సంగతి ఆలోచించితివా? అతడు 

యథారథ్వరత్నుడును నాయ్యవంతుడునై దేవునియందు భయభకుత్లు కలిగి చెడుతనము 

విసరిజ్ంచినవాడు, భూమిమీద అతనివంటి వాడెవడును లేడు. నిషాక్రణముగా అతనిని 

పాడుచేయుటకు నీవు ననున్ పేర్రేపించినను అతడు ఇంకను తన యథారథ్తను వదలక నిలకడగా 

నునాన్డనగా 

యోబు 28:28 => మరియు యెహోవా యందలి భయభకుత్లే జాఞ్నమనియు దుషట్తవ్ము విడచుటయే 

వివేకమనియు ఆయన నరులకు సెలవిచెచ్ను. 

కీరత్నలు 4:4 => భయమునొంది పాపము చేయకుడి మీరు పడకలమీద నుండగా మీ 

హృదయములలో ధాయ్నము చేసికొని ఊరకుండుడి (సెలా.) 

కీరత్నలు 34:14 => కీడు చేయుట మాని మేలు చేయుము సమాధానము వెదకి దాని వెంటాడుము. 

కీరత్నలు 37:27 => కీడు చేయుట మాని మేలు చేయుము అపుప్డు నీవు నితయ్ము నిలుచుదువు 

కీరత్నలు 37:34 => యెహోవాకొరకు కనిపెటుట్కొని యుండుము ఆయన మారగ్ము ననుసరించుము 

భూమిని సవ్తంతిర్ంచుకొనునటుల్ ఆయన నినున్ హెచిచ్ంచును భకిత్హీనులు నిరూమ్లము కాగా నీవు 

చూచెదవు.  
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సామెతలు 4:27 => నీవు కుడితటుట్కైనను ఎడమతటుట్కైనను తిరుగకుము నీ పాదమును కీడునకు 

దూరముగా తొలగించుకొనుము. 

సామెతలు 11:20 => మూరఖ్చితుత్లు యెహోవాకు హేయులు యథారథ్ముగా పర్వరిత్ంచువారు 

ఆయనకిషు ట్లు. 

సామెతలు 13:14 => జాఞ్నుల ఉపదేశము జీవపు ఊట అది మరణపాశములలోనుండి 

విడిపించును. 

సామెతలు 13:19 => ఆశ తీరుట పార్ణమునకు తీపి చెడుతనమును విడుచుట మూరు ఖ్లకు 

అసహయ్ము. 

సామెతలు 14:2 => యథారథ్ముగా పర్వరిత్ంచువాడు యెహోవాయందు భయభకుత్లు గలవాడు 

కుటిలచితుత్డు ఆయనను తిరసక్రించువాడు, 

సామెతలు 14:16 => జాఞ్నము గలవాడు భయపడి కీడునుండి తొలగును బుదిధ్హీనుడు విఱఱ్వీగి 

నిరభ్యముగా తిరుగును. 

సామెతలు 22:5 => ముండుల్ను ఉరులును మూరు ఖ్ల మారగ్ములో ఉనన్వి తనున్ కాపాడుకొనువాడు 

వాటికి దూరముగా ఉండును. 

యెషయా 56:2 => నేను నియమించిన విశార్ంతిదినమును అపవితర్పరచకుండ దానిని 

అనుసరించుచు ఏ కీడు చేయకుండ తనచేతిని బిగబటుట్వాడు ధనుయ్డు ఆ పర్కారము చేసి దాని రూఢిగా 

గైకొను నరుడు ధనుయ్డు. 

1 పేతురు 3:11 => అతడు కీడునుండి తొలగి మేలు చేయవలెను, సమాధానమును వెదకి దాని 

వెంటాడవలెను. 

వచనము 21 

జాఞ్న హృదయుడు వివేకి యనబడును రుచిగల మాటలు పలుకుటవలన విదయ్ యెకుక్వగును. 

సామెతలు 11:2 => అహంకారము వెంబడి అవమానము వచుచ్ను వినయము గలవారియొదద్ 

జాఞ్నమునన్ది. 
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సామెతలు 17:19 => కలహపిర్యుడు దురామ్రగ్పిర్యుడు తన వాకిండుల్ ఎతుత్చేయువాడు నాశనము 

వెదకువాడు. 

సామెతలు 18:12 => ఆపతుత్ రాకమునుపు నరుని హృదయము అతిశయపడును ఘనతకు ముందు 

వినయముండును. 

సామెతలు 29:23 => ఎవని గరవ్ము వానిని తగిగ్ంచును వినయ మనసుక్డు ఘనతనొందును 

ఎసేత్రు 3:5 => మొరెద్కై వంగకయు నమసక్రింపకయు నుండుట హామాను చూచినపుప్డు బహుగా 

కోపగించి 

ఎసేత్రు 6:6 => రాజు ఘనపరచ నపేకిష్ంచువానికి ఏమి చేయవలెనని రాజు అతని నడుగగా 

హామాను ననున్ గాక మరి ఎవరిని రాజు ఘనపరచ నపేకిష్ంచునని తనలో తాననుకొని రాజుతో 

ఇటల్నెను 

ఎసేత్రు 7:10 => కాగా హామాను మొరెద్కైకి సిదధ్ముచేసిన ఉరి కొయయ్మీద వారు అతనినే ఉరితీసిరి. 

అపుప్డు రాజు యొకక్ ఆగర్హము చలాల్రెను. 

యెషయా 2:11 => నరుల అహంకారదృషిట్ తగిగ్ంపబడును మనుషుయ్ల గరవ్ము అణగదొర్కక్బడును 

ఆ దినమున యెహోవా మాతర్మే ఘనత వహించును.  

యెషయా 2:12 => అహంకారాతిశయముగల పర్తిదానికిని ఔనన్తయ్ము గల పర్తిదానికిని 

విమరిశ్ంచు దినమొకటి సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా నియమించియునాన్డు అవి 

అణగదొర్కక్బడును. 

యెషయా 37:10 => యూదా రాజగు హిజిక్యాతో ఈలాగు చెపుప్డి యెరూషలేము అషూష్రు 

రాజుచేతికి అపప్గింపబడదని చెపిప్ నీవు నముమ్కొనియునన్ నీ దేవునిచేత మోసపోకుము. 

యెషయా 37:11 => అషూష్రు రాజులు సకలదేశములను బొతిత్గా నశింపజేసిన సంగతి నీకు 

వినబడినది గదా; నీవు మాతర్ము తపిప్ంచుకొందువా? 

యెషయా 37:12 => నా పితరులు నిరూమ్లముచేసిన గోజానువారు గాని హారానువారు గాని 

రెజెపులు గాని తెలశాశ్రులోనుండిన ఏదెనీయులు గాని తమ దేవతల సహాయమువలన 

తపిప్ంచుకొనిరా? 
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యెషయా 37:13 => హమాతు రాజు ఏమాయెను? అరాప్దు రాజును సెపరవ్యీము హేన ఇవావ్ 

అను పటట్ణముల రాజులును ఏమైరి? అని వార్సిరి 

యెషయా 37:38 => అతడు నిసోర్కు అను తన దేవత మందిరమందు మొర్కుక్చుండగా అతని 

కుమారులైన అదర్మెమ్లెకును షెరెజెరును ఖడగ్ముతో అతని చంపి ఆరారాతు దేశములోనికి 

తపిప్ంచుకొనిపోయిరి. అపుప్డు అతని కుమారుడైన ఎసరహ్దోద్ను అతనికి మారుగా రాజాయెను. 

దానియేలు 4:30 => రాజు బబులోనను ఈ మహా విశాలపటట్ణము నా బలాధికారమును నా పర్భావ 

ఘనతను కనపరచుటకై నా రాజధాని నగరముగా నేను కటిట్ంచినది కాదా అని తనలో తాననుకొనెను. 

దానియేలు 4:31 => రాజు నోట ఈ మాట యుండగా ఆకాశమునుండి యొక శబద్ము వచెచ్ను, 

ఏదనగా రాజగు నెబుకదెన్జరూ, యిదే నీకు పర్కటన నీ రాజయ్ము నీయొదద్నుండి తొలగిపోయెను. 

దానియేలు 4:32 => తమయొదద్ నుండి మనుషుయ్లు నినున్ తరిమెదరు; నీవు అడవిజంతువుల మధయ్ 

నివాసము చేయుచు పశువులవలె గడిడ్ మేసెదవు; సరోవ్నన్తుడగు దేవుడు మానవుల రాజయ్ముపైన 

అధికారియై యుండి, తానెవనికి దాని అనుగర్హింప నిశచ్యించునో వానికి అనుగర్హించునని నీవు 

తెలిసికొనువరకు ఏడు కాలములు నీకీలాగు జరుగునని చెపెప్ను. 

దానియేలు 4:33 => ఆ గడియలోనే ఆలాగున నెబుకదెన్జరునకు సంభవించెను; మానవులలోనుండి 

అతని తరిమిరి, అతడు పశువులవలె గడిడ్ మేసెను, ఆకాశపుమంచు అతని దేహమును తడపగా అతని 

తలవెండుర్కలు పకిష్రాజు రెకక్ల ఈకెలవంటివియు అతని గోళుల్ పకుష్ల గోళల్వంటివియు నాయెను.  

దానియేలు 4:34 => ఆ కాలము గడచిన పిమమ్ట నెబుకదెన్జరను నేను మరల మానవబుదిధ్ 

గలవాడనై నా కండుల్ ఆకాశముతటుట్ ఎతిత్, చిరంజీవియు సరోవ్నన్తుడునగు దేవుని సోత్తర్ము చేసి 

ఘనపరచి సుత్తించితిని; ఆయన ఆధిపతయ్ము చిరకాలమువరకు ఆయన రాజయ్ము తరతరములకు 

నునన్వి. 

దానియేలు 4:35 => భూనివాసులందరు ఆయన దృషిట్కి ఎనిన్కకు రానివారు; ఆయన పరలోక సేన 

యెడలను భూనివాసుల యెడలను తన చితత్ము చొపుప్న జరిగించువాడు; ఆయన చేయి పటుట్కొని 

నీవేమి చేయుచునాన్వని ఆయనతో చెపుప్టకు ఎవడును సమరుథ్డు కాడు. 
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దానియేలు 4:36 => ఆ సమయమందు నా బుదిధ్ మరల నాకు వచెచ్ను, రాజయ్ సంబంధమగు 

పర్భావమును నా ఘనతయు నా తేజసుస్ను నాకు కలిగెను; నా మంతుర్లును నా కిర్ంది యధిపతులును 

నాయొదద్ ఆలోచన చేయవచిచ్రి. నా రాజయ్ము నాకు సిథ్రపడగా నేను మరి ఎకుక్వ ఘనత నొందితిని.  

దానియేలు 4:37 => ఈలాగు నెబుకదెన్జరను నేను పరలోకపు రాజుయొకక్ కారయ్ములనిన్యు 

సతయ్ములును, ఆయన మారగ్ములు నాయ్యములునై యునన్వనియు, గరవ్ముతో నటించువారిని 

ఆయన అణపశకుత్డనియు, ఆయనను సుత్తించుచు కొనియాడుచు ఘనపరచుచు నునాన్ను. 

దానియేలు 5:22 => బెల ష్సస్రూ, అతని కుమారుడవగు నీవు ఈ సంగతి యంతయు ఎరిగి 

యుండియు , నీ మనసుస్ను అణచుకొనక , పరలోకమందునన్ పర్భువుమీద నినున్ నీవే 

హెచిచ్ంచుకొంటివి. 

దానియేలు 5:24 => కావున ఆయన యెదుటనుండి ఈ యరచేయి వచిచ్ ఈ వార్తను వార్సెను; 

వార్సిన శాసనమేదనగా, మెనే మెనే టెకేల  ఉఫారీస్న . 

ఓబధాయ్ 1:3 => అతుయ్నన్తమైన పరవ్తములమీద ఆసీనుడవైయుండి కొండసందులలో 

నివసించువాడా ననున్ కిర్ందికి పడదోర్యగల వాడెవడని అనుకొనువాడా, నీ హృదయపు గరవ్ముచేత 

నీవు మోసపోతివి. 

ఓబధాయ్ 1:4 => పకిష్రాజు గూడంత యెతుత్న నివాసము చేసికొని నక్షతర్ములలో నీవు దాని కటిట్నను 

అచచ్టనుండియు నేను నినున్ కిర్ందపడవేతును; ఇదే యెహోవా వాకుక్. 

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

అభయ్ంతరపడనని ఆయనతో చెపప్గా 

మతత్యి 26:34 => యేసు అతని చూచి ఈ రాతిర్ కోడి కూయకమునుపే నీవు ననున్ ఎరుగనని 

ముమామ్రు చెపెప్దవని నీతో నిశచ్యముగా చెపుప్చునాన్ననెను. 

మతత్యి 26:35 => పేతురాయనను చూచి నేను నీతోకూడ చావవలసి వచిచ్నను, నినున్ ఎరుగనని 

చెపప్ననెను; అదే పర్కారము శిషుయ్లందరు అనిరి. 

మతత్యి 26:74 => అందుకు అతడు ఆ మనుషుయ్ని నేనెరుగనని చెపిప్ శపించుకొనుటకును 

ఒటుట్పెటుట్కొనుటకును మొదలుపెటెట్ను. వెంటనే కోడి కూసెను 
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రోమీయులకు 11:20 => మంచిది; వారు అవిశావ్సమునుబటిట్ విరిచివేయబడిరి, నీవైతే 

విశావ్సమునుబటిట్ నిలిచియునాన్వు; గరివ్ంపక భయపడుము; 

1 తిమోతి 3:6 => అతడు గరావ్ంధుడై అపవాదికి కలిగిన శికాష్విధికి లోబడకుండునటుల్ కొర్తత్గా 

చేరినవాడై యుండకూడదు. 

ఆదికాండము 43:2 => వారు ఐగుపుత్నుండి తెచిచ్న ధానయ్ము తినివేసిన తరువాత వారి తండిర్ మీరు 

మరల వెళి ల్ మనకొరకు కొంచెము ఆహారము కొనుడని వారితో అనగా 

సంఖాయ్కాండము 16:27 => కాబటిట్ వారు కోరహు దాతాను అబీరాముల నివాసములయొదద్నుండి 

ఇటు అటు లేచిపోగా, దాతాను అబీరాములును వారి భారయ్లును వారి కుమారులును వారి 

పసిపిలల్లును తమ గుడారముల దావ్రమున నిలిచిరి. 

నాయ్యాధిపతులు 11:28 => అయితే అమోమ్నీయులరాజు యెఫాత్ తనతో చెపిప్న మాటలకు 

ఒపుప్కొనలేదు. 

1 సమూయేలు 17:10 => ఈ దినమున నేను ఇశార్యేలీయుల సైనయ్ములను తిరసక్రించుచునాన్ను. 

ఒకని నియమించిన యెడల వాడును నేనును పోటాల్డుదుమని ఆ ఫిలిషీత్యుడు చెపుప్చువచెచ్ను. 

2 సమూయేలు 15:1 => ఇదియైన తరువాత అబాష్లోము ఒక రథమును గుఱఱ్ములను సిదధ్పరచి, 

తనయెదుట పరుగెతుత్టకై యేబదిమంది బంటులను ఏరప్రచుకొనెను. 

2 సమూయేలు 17:23 => అహీతోపెలు తాను చెపిప్న ఆలోచన జరుగకపోవుట చూచి, గాడిదకు 

గంతకటిట్ యెకిక్ తన ఊరనునన్ తన యింటికి పోయి తన యిలుల్ చకక్బెటుట్కొని ఉరిపోసికొని 

చనిపోయెను; జనులు అతని తండిర్ సమాధియందు అతనిని పాతిపెటిట్రి. 

1 రాజులు 1:5 => హగీగ్తు కుమారుడైన అదోనీయా గరివ్ంచినవాడై నేనే రాజునగుదునని అనుకొని, 

రథములను గుఱఱ్పు రౌతులను తనకు ముందుగా పరుగెతుత్టకు ఏబదిమంది మనుషుయ్లను 

ఏరప్రచుకొనెను. 

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

చేయుదును, నా తండిర్ చబుకులతో మిముమ్ను శికిష్ంచెను గాని నేను కొరడాలతో మిముమ్ను 

శికిష్ంచుదును. 
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2 రాజులు 14:10 => నీవు ఎదోమీయులను హతము చేసినందున నీ హృదయమందు నీవు 

అతిశయపడుచునాన్వు సరే; యిపుప్డు నీ నగరునందు నీవుండి నీకునన్ ఘనతనుబటిట్ నీవు 

అతిశయపడుము. నీవు మాతర్ము గాక నీతొకూడ యూదావారును కూలునటుల్గా నీవెందుకు 

అపాయములో దిగుదువని చెపిప్నను 

2 రాజులు 14:13 => మరియు ఇశార్యేలు రాజైన యెహోయాషు అహజాయ్కు పుటిట్న యోవాషు 

కుమారుడైన అమజాయ్ అను యూదా రాజును బేతెష్మెషు దగగ్ర పటుట్కొని యెరూషలేమునకు వచిచ్, 

ఎఫార్యిము గుమమ్ము మొదలుకొని మూలగుమమ్ము వరకు యెరూషలేము పార్కారమును 

నాలుగువందల మూరల పొడుగున పడగొటెట్ను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 25:19 => నేను ఎదోమీయులను ఓడించితిని గదా యని 

నీవనుకొనుచునాన్వు; నీ హృదయము నీవు గరివ్ంచి పర్గలభ్ములాడునటుల్ చేయుచునన్ది; యింటియొదద్ 

నిలిచియుండుము; నీవు నా జోలికి వచిచ్ కీడు తెచుచ్కొనుట యెందుకు? నీవును నీతోకూడ 

యూదావారును అపజయమొందుట యెందుకు? 

2 దినవృతాత్ంతములు 25:23 => అపుప్డు ఇశార్యేలురాజైన యెహోయాషు యెహోయాహాజునకు 

పుటిట్న యోవాషు కుమారుడును యూదారాజునైన అమజాయ్ను బేతెష్మెషులో పటుట్కొని 

యెరూషలేమునకు తీసికొనివచిచ్, యెరూషలేము పార్కారమును ఎఫార్యిము గుమమ్ము మొదలుకొని 

మూలగుమమ్మువరకు నాలుగువందల మూరల పొడుగున పడగొటెట్ను. 

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

చెడిపోయెను. అతడు ధూపపీఠముమీద ధూపము వేయుటకై యెహోవా మందిరములో పర్వేశించి తన 

దేవుడైన యెహోవామీద దోర్హము చేయగా 

2 దినవృతాత్ంతములు 32:21 => యెహోవా ఒక దూతను పంపెను. అతడు అషూష్రు రాజు 

దండులోని పరాకర్మశాలులనందరిని సేనా నాయకులను అధికారులను నాశనము చేయగా 

అషూష్రురాజు సిగుగ్నొందినవాడై తన దేశమునకు తిరిగిపోయెను. అంతట అతడు తన దేవుని గుడిలో 

చొచిచ్నపుప్డు అతని కడుపున పుటిట్నవారే అతని అకక్డ కతిత్చేత చంపిరి. 
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సామెతలు 21:24 => అహంకారియైన గరివ్షుఠ్నికి అపహాసకుడని పేరు అటిట్వాడు అమిత 

గరవ్ముతో పర్వరిత్ంచును. 

యెషయా 3:16 => మరియు యెహోవా సెలవిచిచ్నదేదనగా సీయోను కుమారెత్లు గరివ్షుఠ్రాండైర 

మెడచాచి నడచుచు ఓర చూపులు చూచుచు కులుకుతో నడచుచు, తమ కాళల్గజజ్లను 

మోర్గించుచునాన్రు; 

యెషయా 9:9 => అది ఎఫార్యిముకును షోమోర్ను నివాసులకును పర్జలకందరికి 

తెలియవలసియునన్ది. 

యెషయా 36:4 => అపుప్డు రబాష్కే వారితో ఇటల్నెను ఈ మాట హిజిక్యాతో తెలియజెపుప్డి 

మహారాజైన అషూష్రు రాజు సెలవిచిచ్నదేమనగా నీవీలాగు చెపప్వలెను. నీవు నముమ్కొను ఈ 

ఆశర్యాసప్దుడు ఏపాటి పర్యోజనకారి? 

యిరిమ్యా 13:9 => యెహోవా ఈ మాట సెలవిచుచ్చునాన్డు ఈ విధముగానే యూదావారి 

గరవ్మును యెరూషలేము నివాసుల మహా గరవ్మును నేను భంగపరచుదును. 

యిరిమ్యా 43:2 => హోషేయా కుమారుడైన అజరాయ్యును కారేహ కుమారుడైన యోహానానును 

గరివ్షుఠ్లందరును యిరీమ్యాతో ఇటల్నిరి నీవు అబదధ్ము పలుకుచునాన్వు ఐగుపుత్లో 

కాపురముండుటకు మీరు అకక్డికి వెళల్కూడదని పర్కటించుటకై మన దేవుడైన యెహోవా నినున్ 

పంపలేదు. 

యిరిమ్యా 48:42 => మోయాబు యెహోవాకంటె గొపప్వాడనని అతిశయపడగా అది జనము 

కాకుండ నిరూమ్లమాయెను.  

యిరిమ్యా 49:16 => నీవు భీకరుడవు; కొండసందులలో నివసించువాడా, పరవ్త శిఖరమును 

సావ్ధీనపరచుకొనువాడా, నీ హృదయగరవ్ము నినున్ మోసపుచెచ్ను, నీవు పకిష్రాజువలె నీ గూటిని 

ఉనన్త సథ్లములో కటుట్కొనినను అకక్డనుండి నినున్ కిర్ంద పడదోర్సెదను; ఇదే యెహోవా వాకుక్.  

యిరిమ్యా 50:32 => గరివ్షుఠ్డు తొటిర్లిల్ కూలును అతని లేవనెతుత్వాడెవడును లేకపోవును నేనతని 

పురములలో అగిన్ రాజబెటెట్దను అది అతని చుటుట్పటుట్లనిన్టిని కాలిచ్వేయును. 
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యెహెజేక్లు 7:10 => ఇదిగో యిదే ఆ దినము, అది వచేచ్యునన్ది, ఆ దురిద్నము 

ఉదయించుచునన్ది, ఆ దండము పూచియునన్ది, ఆ గరవ్ము చిగిరించియునన్ది, బలాతాక్రము పుటిట్ 

దుషు ట్లను దండించునదాయెను. 

యెహెజేక్లు 16:49 => నీ చెలెల్లైన సొదొమ చేసిన దోషమేదనగా, దానికిని దాని కుమారెత్లకును 

కలిగిన గరవ్మును ఆహార సమృదిధ్యు నిరివ్చారమైన సుఖసిథ్తియు ననునదియే; అది దీనులకును 

దరిదుర్లకును సహాయము చేయకుండెను.  

యెహెజేక్లు 16:50 => వారు అహంకరించి నా దృషిట్కి హేయకిర్యలు చేసిరి గనుక నేను దాని 

చూచి వారిని వెళల్గొటిట్తిని. 

యెహెజేక్లు 17:6 => అది చిగిరిచ్ పైకి పెరుగక విశాలముగా కొమమ్లతో అలుల్కొని గొపప్ దార్కాష్వలిల్ 

ఆయెను; దాని కొమమ్లు ఆ పకిష్రాజువైపున అలుల్కొనుచుండెను, దాని వేళుల్ కిర్ందికి తనున్చుండెను; 

ఆలాగున ఆ దార్క్షచెటుట్ శాఖోపశాఖలుగా వరిథ్లిల్ రెమమ్లువేసెను. 

యెహెజేక్లు 28:2 => నరపుతుర్డా, తూరు అధిపతితో ఈలాగు పర్కటింపుము పర్భువగు యెహోవా 

సెలవిచుచ్నదేమనగా గరివ్షుఠ్డవై నేనొక దేవతను, దేవతనైనటుట్ సముదర్ము మధయ్ను నేను ఆసీనుడనై 

యునాన్ను అని నీవనుకొనుచునాన్వు; నీవు దేవుడవు కాక మానవుడవై యుండియు దేవునికి తగినంత 

అభిపార్యము కలిగియునాన్వు, నీవు దానియేలునకంటె జాఞ్నవంతుడవు, నీకు మరమ్మైనదేదియు లేదు. 

యెహెజేక్లు 28:17 => నీ సౌందరయ్ము చూచుకొని నీవు గరివ్ంచినవాడవై, నీ తేజసుస్ చూచుకొని నీ 

జాఞ్నమును చెరుపుకొంటివి, కావున నేను నినున్ నేలను పడవేసెదను, రాజులు చూచుచుండగా నినున్ 

హేళనకపప్గించెదను.  

యెహెజేక్లు 29:9 => ఐగుపుత్దేశము నిరామ్నుషయ్మై పాడుగా ఉండును, అపుప్డు నేను యెహోవానై 

యునాన్నని వారు తెలిసికొందురు. నైలునది నాది, నేనే దాని కలుగజేసితినని అతడనుకొనుచునాన్డు 

గనుక 

యెహెజేక్లు 31:10 => కావున పర్భువైన యెహోవా ఈ మాట సెలవిచుచ్చునాన్డు నీ యెతుత్నుబటిట్ 

నీవు అతిశయపడితివి, తన కొన మేఘములకంటజేసి తన యెతుత్నుబటిట్ అతడు గరివ్ం చెను. 
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దానియేలు 5:20 => అయితే అతడు మనసుస్న అతిశయించి, బలాతాక్రము చేయుటకు అతని 

హృదయమును కఠినము చేసికొనగా దేవుడు అతని పర్భుతవ్మునతనియొదద్నుండి తీసివేసి అతని 

ఘనతను పోగొటెట్ను.  

దానియేలు 11:12 => ఆ గొపప్ సైనయ్ము ఓడిపోయినందున దకిష్ణ దేశపు రాజు మనసుస్న 

అతిశయపడును; వేలకొలది సైనికులను హతము చేసినను అతనికి జయము కానేరదు. 

మతత్యి 20:22 => అందుకు యేసు మీరేమి అడుగుచునాన్రో అది మీకు తెలియదు; నేను తార్గబోవు 

గినెన్లోనిది మీరు తార్గగలరా? అని అడుగగా వారు తార్గగలమనిరి. 

మతత్యి 23:12 => తనున్తాను హెచిచ్ంచుకొనువాడు తగిగ్ంపబడును ; తనున్తాను 

తగిగ్ంచుకొనువాడు హెచిచ్ంపబడును. 

మారుక్ 14:31 => అతడు మరి ఖండితముగా నేను నీతోకూడ చావవలసి వచిచ్నను నినున్ ఎరుగనని 

చెపప్నే చెపప్ననెను. అటుల్ వారందరు ననిరి. 

లూకా 11:43 => అయోయ్ పరిసయుయ్లారా, మీరు సమాజమందిరములలో అగర్పీఠములను 

సంతవీధులలో వందనములను కోరుచునాన్రు. 

లూకా 14:9 => నినున్ను అతనిని పిలిచినవాడు వచిచ్ ఇతనికి చోటిమమ్ని నీతో చెపుప్ను, అపుప్డు 

నీవు సిగుగ్పడి కడపటి చోటున కూరుచ్ండసాగుదువు. 

లూకా 18:14 => అతనికంటె ఇతడు నీతిమంతుడుగా తీరచ్బడి తన యింటికి వెళె ల్నని మీతో 

చెపుప్చునాన్ను. తనున్తాను హెచిచ్ంచుకొనువాడు తగిగ్ంపబడుననియు తనున్తాను తగిగ్ంచుకొనువాడు 

హెచిచ్ంపబడుననియు చెపెప్ను 

యోహాను 13:38 => యేసు నాకొరకు నీ పార్ణము పెటుట్దువా? ఆయనను ఎరుగనని నీవు 

ముమామ్రు చెపప్కముందు కోడి కూయదని నీతో నిశచ్యముగా చెపుప్చునాన్ననెను. 

రోమీయులకు 11:18 => నీవు అతిశయించితివా, వేరు నినున్ భరించుచునన్దిగాని నీవు వేరును 

భరించుట లేదు. 

రోమీయులకు 12:3 => తనున్తాను ఎంచుకొనతగిన దానికంటె ఎకుక్వగా ఎంచుకొనక, దేవుడు 

ఒకొక్కనికి విభజించి యిచిచ్న విశావ్స పరిమాణ పర్కారము, తాను సవ్సథ్బుదిధ్ గలవాడగుటకై 
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తగినరీతిగా తనున్ ఎంచుకొనవలెనని, నాకు అనుగర్హింపబడిన కృపనుబటిట్ మీలోనునన్ పర్తి 

వానితోను చెపుప్చునాన్ను. 

1 కొరిందీయులకు 10:12 => తాను నిలుచుచునాన్నని తలంచుకొనువాడు పడకుండునటుల్ 

జాగర్తత్గా చూచుకొనవలెను. 

వచనము 22 

తెలివి గలవానికి వాని తెలివి జీవపు ఊట మూఢులకు వారి మూఢతవ్మే శిక్ష 

కీరత్నలు 34:18 => విరిగిన హృదయముగలవారికి యెహోవా ఆసనున్డు నలిగిన మనసుస్గలవారిని 

ఆయన రకిష్ంచును. 

కీరత్నలు 138:6 => యెహోవా మహోనన్తుడైనను ఆయన దీనులను లక్షయ్పెటుట్ను ఆయన 

దూరమునుండి గరివ్షుఠ్లను బాగుగా ఎరుగును. 

యెషయా 57:15 => మహా ఘనుడును మహోనన్తుడును పరిశుదుధ్డును నితయ్నివాసియునైనవాడు 

ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు నేను మహోనన్తమైన పరిశుదధ్సథ్లములో నివసించువాడను అయినను 

వి న య ము గ ల వా రి పార్ ణ ము ను ఉ జీజ్ విం ప జే యు ట కు ను న లి గి న వా రి పార్ ణ ము ను 

ఉజీజ్వింపజేయుటకును వినయము గలవారియొదద్ను దీనమనసుస్ గలవారియొదద్ను 

నివసించుచునాన్ను. 

మతత్యి 5:3 => ఆతమ్ విషయమై దీనులైనవారు ధనుయ్లు; పరలోకరాజయ్ము వారిది. 

లూకా 1:51 => ఆయన తన బాహువుతో పరాకర్మము చూపెను వారి హృదయముల ఆలోచన 

విషయమై గరివ్షుఠ్లను చెదరగొటెట్ను.  

లూకా 1:52 => సింహాసనములనుండి బలవంతులను పడదోర్సి దీనులనెకిక్ంచెను  

లూకా 1:53 => ఆకలిగొనిన వారిని మంచి పదారథ్ములతో సంతృపిత్ పరచి ధనవంతులను 

వటిట్చేతులతో పంపివేసెను. 

లూకా 18:13 => అయితే సుంకరి దూరముగా నిలుచుండి, ఆకాశమువైపు కనున్లెతుత్టకైనను 

ధైరయ్ము చాలక రొముమ్ కొటుట్కొనుచు దేవా, పాపినైన ననున్ కరుణించుమని పలికెను. 
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లూకా 18:14 => అతనికంటె ఇతడు నీతిమంతుడుగా తీరచ్బడి తన యింటికి వెళె ల్నని మీతో 

చెపుప్చునాన్ను. తనున్తాను హెచిచ్ంచుకొనువాడు తగిగ్ంపబడుననియు తనున్తాను తగిగ్ంచుకొనువాడు 

హెచిచ్ంపబడుననియు చెపెప్ను 

నిరగ్మకాండము 15:9 => తరిమెదను కలిసికొనియెదను దోపుడుసొముమ్ పంచుకొనియెదను 

వాటివలన నా ఆశ తీరుచ్కొనియెదను నా కతిత్ దూసెదను నా చెయియ్ వారిని నాశనము చేయునని 

శతుర్వనుకొనెను. 

యెషయా 9:3 => నీవు జనమును విసత్రింపజేయుచునాన్వు వారి సంతోషమును వృదిధ్పరచుచునాన్వు 

కోతకాలమున మనుషుయ్లు సంతోషించునటుల్ దోపుడుసొముమ్ పంచుకొనువారు సంతోషించునటుల్ 

వారు నీ సనిన్ధిని సంతోషించుచునాన్రు.  

యెషయా 10:6 => భకిత్హీనులగు జనములమీదికి నేను వారిని పంపెదను దోపుడుసొముమ్ 

దోచుకొనుటకును కొలల్పెటుట్టకును వీధులను తొర్కిక్ంచుటకును నా ఉగర్తకు పాతుర్లగు 

జనులనుగూరిచ్ వారికాజాఞ్పించెదను.  

యెషయా 10:13 => అతడు నేను వివేకిని నా బాహుబలముచేతను నాబుదిధ్చేతను ఆలాగు చేసితిని 

నేను జనముల సరిహదుద్లను మారిచ్ వారి ఖజానాలను దోచుకొంటిని మహా బలిషుఠ్డనై 

సింహాసనాసీనులను తోర్సివేసితిని  

యెషయా 10:14 => పకిష్గూటిలో ఒకడు చెయియ్ వేసినటుట్ జనముల ఆసిత్ నాచేత చికెక్ను. ఒకడు 

విడువబడిన గుడల్ను ఏరుకొనునపుప్డు రెకక్ను ఆడించునదియైనను నోరు తెరచునదియైనను 

కిచకిచలాడునదియైనను లేకపోవునటుల్ నిరభయ్ంతరముగా నేను సరవ్లోకమును ఏరుకొనుచునాన్నని 

అనుకొనును.  

యెషయా 10:15 => గొడ డ్లి తనతో నరుకువాని చూచి అతిశయపడునా? రంపము తనతో 

కోయువానిమీద పొగడుకొనునా? కోల తనెన్తుత్వానిని ఆడించినటుల్ను దండము కఱఱ్కానివానిని 

ఎతిత్నటుల్ను ఉండును గదా?  

యెషయా 53:12 => కావున గొపప్వారితో నేనతనికి పాలు పంచిపెటెట్దను ఘనులతో కలిసి అతడు 

కొలల్సొముమ్ విభాగించుకొనును. ఏలయనగా మరణము నొందునటుల్ అతడు తన పార్ణమును 
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ధారపోసెను అతికర్మము చేయువారిలో ఎంచబడినవాడాయెను అనేకుల పాపమును భరించుచు 

తిరుగుబాటు చేసినవారినిగూరిచ్ విజాఞ్పనము చేసెను  

కీరత్నలు 119:162 => విసాత్రమైన దోపుసొముమ్ సంపాదించినవానివలె నీవిచిచ్న మాటనుబటిట్ నేను 

సంతోషించుచునాన్ను. 

సామెతలు 11:2 => అహంకారము వెంబడి అవమానము వచుచ్ను వినయము గలవారియొదద్ 

జాఞ్నమునన్ది. 

సామెతలు 16:32 => పరాకర్మశాలికంటె దీరఘ్శాంతము గలవాడు శేర్షుఠ్డు పటట్ణము 

పటుట్కొనువానికంటె తన మనసుస్ను సావ్ధీనపరచుకొనువాడు శేర్షుఠ్డు 

సామెతలు 25:6 => రాజు ఎదుట డంబము చూపకుము గొపప్వారునన్ చోట నిలువకుము. 

సామెతలు 25:7 => నీ కనున్లు చూచిన పర్ధాని యెదుట ఒకడు నినున్ తగిగ్ంచుటకంటె ఇకక్డికి 

ఎకిక్ రమమ్ని అతడు నీతో చెపుప్ట నీకు మేలు గదా. 

యిరిమ్యా 43:2 => హోషేయా కుమారుడైన అజరాయ్యును కారేహ కుమారుడైన యోహానానును 

గరివ్షుఠ్లందరును యిరీమ్యాతో ఇటల్నిరి నీవు అబదధ్ము పలుకుచునాన్వు ఐగుపుత్లో 

కాపురముండుటకు మీరు అకక్డికి వెళల్కూడదని పర్కటించుటకై మన దేవుడైన యెహోవా నినున్ 

పంపలేదు. 

యెహెజేక్లు 17:6 => అది చిగిరిచ్ పైకి పెరుగక విశాలముగా కొమమ్లతో అలుల్కొని గొపప్ దార్కాష్వలిల్ 

ఆయెను; దాని కొమమ్లు ఆ పకిష్రాజువైపున అలుల్కొనుచుండెను, దాని వేళుల్ కిర్ందికి తనున్చుండెను; 

ఆలాగున ఆ దార్క్షచెటుట్ శాఖోపశాఖలుగా వరిథ్లిల్ రెమమ్లువేసెను. 

మతత్యి 23:12 => తనున్తాను హెచిచ్ంచుకొనువాడు తగిగ్ంపబడును ; తనున్తాను 

తగిగ్ంచుకొనువాడు హెచిచ్ంపబడును. 

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

అభయ్ంతరపడనని ఆయనతో చెపప్గా 

లూకా 6:20 => అంతట ఆయన తన శిషుయ్లతటుట్ పారచూచి ఇటల్నెను బీదలైన మీరు ధనుయ్లు, 

దేవుని రాజయ్ము మీది. 
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రోమీయులకు 12:3 => తనున్తాను ఎంచుకొనతగిన దానికంటె ఎకుక్వగా ఎంచుకొనక, దేవుడు 

ఒకొక్కనికి విభజించి యిచిచ్న విశావ్స పరిమాణ పర్కారము, తాను సవ్సథ్బుదిధ్ గలవాడగుటకై 

తగినరీతిగా తనున్ ఎంచుకొనవలెనని, నాకు అనుగర్హింపబడిన కృపనుబటిట్ మీలోనునన్ పర్తి 

వానితోను చెపుప్చునాన్ను. 

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

వినయముతోను సాతివ్కముతోను నడుచుకొనవలెనని, 

1 తిమోతి 3:6 => అతడు గరావ్ంధుడై అపవాదికి కలిగిన శికాష్విధికి లోబడకుండునటుల్ కొర్తత్గా 

చేరినవాడై యుండకూడదు. 

వచనము 23 

జాఞ్నుని హృదయము వాని నోటికి తెలివి కలిగించును వాని పెదవులకు విదయ్ విసత్రింపజేయును. 

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

కలుగును. 

సామెతలు 13:15 => సుబుదిధ్ దయను సంపాదించును విశావ్సఘాతకుల మారగ్ము కషట్ము. 

సామెతలు 17:2 => బుదిధ్గల దాసుడు సిగుగ్తెచుచ్ కుమారునిమీద ఏలుబడి చేయును 

అనన్దముమ్లతోపాటు వాడు పితార్రిజ్తము పంచుకొనును. 

సామెతలు 19:8 => బుదిధ్ సంపాదించుకొనువాడు తన పార్ణమునకు ఉపకారి వివేచనను లక్షయ్ము 

చేయువాడు మేలుపొందును. 

సామెతలు 24:3 => జాఞ్నము వలన ఇలుల్ కటట్బడును వివేచన వలన అది సిథ్రపరచబడును. 

సామెతలు 24:4 => తెలివిచేత దాని గదులు విలువగల రమయ్మైన సరవ్ సంపదలతో నింపబడును. 

సామెతలు 24:5 => జాఞ్నము గలవాడు బలవంతుడుగా నుండును తెలివి గలవాడు శకిత్మంతుడుగా 

నుండును. 

ఆదికాండము 41:38 => అతడు తన సేవకులను చూచి ఇతనివలె దేవుని ఆతమ్గల మనుషుయ్ని 

కనుగొనగలమా అని యనెను. 
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ఆదికాండము 41:39 => మరియు ఫరో దేవుడు ఇదంతయు నీకు తెలియపరచెను గనుక నీవలె 

వివేకజాఞ్నములు గలవారెవరును లేరు. 

ఆదికాండము 41:40 => నీవు నా యింటికి అధికారివై యుండవలెను, నా పర్జలందరు నీకు 

విధేయులై యుందురు; సింహాసన విషయములో మాతర్మే నేను నీకంటె పైవాడనై యుందునని 

యోసేపుతో చెపెప్ను. 

దానియేలు 1:19 => రాజు వారితో మాటలాడగా వారందరిలో దానియేలు, హననాయ్, మిషాయేలు, 

అజరాయ్ వంటి వారెవరును కనబడలేదు గనుక వారే రాజు సముఖమున నిలిచిరి. 

దానియేలు 1:20 => రాజు వీరియొదద్ విచారణ చేయగా జాఞ్నవివేకముల సంబంధమైన 

పర్తివిషయములో వీరు తన రాజయ్మందంతటనుండు శకునగాండర్కంటెను గారడీవిదయ్గల 

వారందరికంటెను పది యంతలు శేర్షుఠ్లని తెలియబడెను. 

దానియేలు 1:21 => ఈ దానియేలు కోరెషు ఏలుబడిలో మొదటి సంవతస్రము వరకు జీవించెను. 

మతత్యి 10:16 => ఇదిగో తోడేళల్ మధయ్కు గొఱఱ్లను పంపినటుట్ నేను మిముమ్ను పంపుచునాన్ను 

గనుక పాములవలె వివేకులును పావురములవలె నిషక్పటులునై యుండుడి. 

సామెతలు 22:19 => నీవు యెహోవాను ఆశర్యించునటుల్ నీకు నీకే గదా నేను ఈ దినమున వీటిని 

ఉపదేశించియునాన్ను? 

సామెతలు 22:20 => నినున్ పంపువారికి నీవు సతయ్వాకయ్ములతో పర్తుయ్తత్రమిచుచ్నటుల్ 

సతయ్పర్మాణము నీకు తెలియజేయుటకై 

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

నమిమ్కయుంచినందున ఆయన వారి మొఱఱ్ ఆలకించెను 

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

లేనియెడల ఆయన కోపించును అపుప్డు మీరు తోర్వ తపిప్ నశించెదరు . ఆయనను 

ఆశర్యించువారందరు ధనుయ్లు. 

కీరత్నలు 34:8 => యెహోవా ఉతత్ముడని రుచి చూచి తెలిసికొనుడి ఆయనను ఆశర్యించు నరుడు 

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

కొండవలెనుందురు. 

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

ఆశపెటుట్కొనునో వాడు ధనుయ్డు 

యెషయా 26:3 => ఎవనిమనసుస్ నీమీద ఆనుకొనునో వానిని నీవు పూరణ్శాంతిగలవానిగా 

కాపాడుదువు. ఏలయనగా అతడు నీయందు విశావ్సముంచియునాన్డు. 

యెషయా 26:4 => యెహోవా యెహోవాయే నితాయ్శర్యదురగ్ము యుగయుగములు యెహోవాను 

నముమ్కొనుడి. 

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

మిముమ్ను కరుణింపవలెనని ఆయన నిలువబడియునాన్డు యెహోవా నాయ్యముతీరుచ్ దేవుడు ఆయన 

నిమితత్ము కనిపెటుట్కొనువారందరు ధనుయ్లు. 

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

ఉండును. 

యిరిమ్యా 17:8 => వాడు జలములయొదద్ నాటబడిన చెటుట్వలె నుండును; అది కాలువల ఓరను 

దాని వేళుల్ తనున్ను; వెటట్ కలిగినను దానికి భయపడదు, దాని ఆకు పచచ్గానుండును, వరష్ములేని 

సంవతస్రమున చింతనొందదు కాపు మానదు. 

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

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

దేవునికి నమసక్రింపకయు, ఏ దేవుని సేవింపకయు ఉందుమని తమ దేహములను అపప్గించి 

రాజుయొకక్ ఆజఞ్ను వయ్రథ్పరచిరి. 

దానియేలు 6:23 => రాజు ఇందునుగూరిచ్ యతి సంతోషభరితుడై దానియేలును గుహలోనుండి పైకి 

తీయుడని ఆజఞ్ ఇయయ్గా బంటౌర్తులు దానియేలును బయటికి తీసిరి. అతడు తన దేవునియందు 

భకిత్గలవాడైనందున అతనికి ఏ హానియు కలుగలేదు. 
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ఎఫెసీయులకు 1:12 => దేవుడు తన చితత్పర్కారమైన సంకలప్మునుబటిట్ మనలను ముందుగా 

నిరణ్యించి, ఆయనయందు సావ్సథ్య్ముగా ఏరప్రచెను. ఆయన తన చితాత్నుసారముగా చేసిన 

నిరణ్యము చొపుప్న సమసత్కారయ్ములను జరిగించుచునాన్డు. 

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

విశావ్సముంచి, వాగాద్నము చేయబడిన ఆతమ్చేత ముదిర్ంపబడితిరి. 

కీరత్నలు 32:10 => భకిత్హీనులకు అనేక వేదనలు కలుగుచునన్వి యెహోవాయందు 

నమిమ్కయుంచువానిని కృప ఆవరించుచునన్ది.  

సామెతలు 29:25 => భయపడుటవలన మనుషుయ్లకు ఉరి వచుచ్ను యెహోవాయందు నమిమ్క 

యుంచువాడు సురకిష్తముగా నుండును. 

మతత్యి 13:52 => ఆయన అందువలన పరలోకరాజయ్ములో శిషుయ్డుగాచేరిన పర్తి శాసిత్యు తన 

ధననిధిలోనుండి కొర్తత్ పదారథ్ములను పాత పదారథ్ములను వెలుపలికి తెచుచ్ ఇంటి యజమానుని 

పోలియునాన్డని వారితో చెపెప్ను. 

వచనము 24 

ఇంపైన మాటలు తేనెపటుట్వంటివి అవి పార్ణమునకు మధురమైనవి యెముకలకు ఆరోగయ్కరమైనవి. 

సామెతలు 16:23 => జాఞ్నుని హృదయము వాని నోటికి తెలివి కలిగించును వాని పెదవులకు విదయ్ 

విసత్రింపజేయును. 

సామెతలు 10:8 => జాఞ్నచితుత్డు ఉపదేశము నంగీకరించును పనికిమాలిన వదరుబోతు నశించును. 

సామెతలు 23:15 => నా కుమారుడా, నీ హృదయమునకు జాఞ్నము లభించినయెడల నా 

హృదయముకూడ సంతోషించును. 

1 రాజులు 3:12 => నీవు ఈలాగున అడిగినందున నీ మనవి ఆలకించుచునాన్ను; బుదిధ్ వివేకములు 

గల హృదయము నీకిచుచ్చునాన్ను; పూరివ్కులలో నీవంటివాడు ఒకడును లేడు, ఇకమీదట 

నీవంటివాడొకడును ఉండడు. 
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రోమీయులకు 16:19 => మీ విధేయత అందరికిని పర్చురమైనది గనుక మిముమ్నుగూరిచ్ 

సంతోషించుచునాన్ను. మీరు మేలు విషయమై జాఞ్నులును, కీడు విషయమై నిషక్పటులునై 

యుండవలెనని కోరుచునాన్ను. 

యాకోబు 3:17 => అయితే పైనుండి వచుచ్ జాఞ్నము మొటట్మొదట పవితర్మైనది, తరువాత 

సమాధానకరమైనది, మృదువైనది, సులభముగా లోబడునది, కనికరముతోను మంచి ఫలములతోను 

నిండుకొనినది, పక్షపాతమైనను వేషధారణయైనను లేనిదియునైయునన్ది 

సామెతలు 16:24 => ఇంపైన మాటలు తేనెపటుట్వంటివి అవి పార్ణమునకు మధురమైనవి 

యెముకలకు ఆరోగయ్కరమైనవి. 

సామెతలు 15:7 => జాఞ్నుల పెదవులు తెలివిని వెదజలుల్ను బుదిధ్హీనుల మనసుస్ సిథ్రమైనది కాదు 

సామెతలు 27:9 => తైలమును అతత్రును హృదయమును సంతోషపరచునటుల్ చెలికాని 

హృదయములోనుండి వచుచ్ మధురమైన మాటలు హృదయమును సంతోషపరచును. 

కీరత్నలు 45:2 => నరులకంటె నీవు అతిసుందరుడవై యునాన్వు నీ పెదవులమీద దయారసము 

పోయబడియునన్ది కావున దేవుడు నితయ్ము నినున్ ఆశీరవ్దించును.  

పర్సంగి 12:10 => పర్సంగి యింపైన మాటలు చెపుప్టకు పూనుకొనెను, సతయ్మునుగూరిచ్న 

మాటలు యథారథ్భావముతో వార్యుటకు పూనుకొనెను. 

యెషయా 50:4 => అలసినవానిని మాటలచేత ఊరడించు జాఞ్నము నాకు కలుగునటుల్ శిషుయ్నికి 

తగిన నోరు యెహోవా నాకు దయచేసియునాన్డు శిషుయ్లు వినునటుల్గా నేను వినుటకై ఆయన పర్తి 

యుదయమున నాకు విను బుదిధ్ పుటిట్ంచుచునాన్డు.  

లూకా 4:22 => అపుప్డందరును ఆయనను గూరిచ్ సాక్షయ్మిచుచ్చు, ఆయన నోటనుండి వచిచ్న 

దయగల మాటలకాశచ్రయ్పడి ఈయన యోసేపు కుమారుడు కాడా? అని చెపుప్కొనుచుండగా 

యోహాను 7:46 => ఆ బంటౌర్తులు ఆ మనుషుయ్డు మాటలాడినటుల్ ఎవడును ఎనన్డును 

మాటలాడలేదనిరి. 

యోబు 4:3 => అనేకులకు నీవు బుదిధ్ నేరిప్నవాడవు బలహీనమైన చేతులను బలపరచినవాడవు.  
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యోబు 6:25 => యథారథ్మైన మాటలు ఎంతో బలమైనవి అయినను మీ గదిద్ంపు దేనికి 

పర్యోజనము? 

సామెతలు 20:15 => బంగారును విసాత్రమైన ముతయ్ములును కలవు. తెలివినుచచ్రించు పెదవులు 

అమూలయ్మైన సొతుత్. 

సామెతలు 22:18 => నీ అంతరంగమందు వాటిని నిలుపుకొనుట ఎంతో మంచిది పోకుండ అవి నీ 

పెదవులమీద ఉండనిముమ్. 

పర్సంగి 10:12 => జాఞ్నుని నోటిమాటలు ఇంపుగా ఉనన్వి, అయితే బుదిధ్హీనుని నోరు వానినే 

మింగివేయును. 

పరమగీతము 4:3 => నీ పెదవులు ఎరుపునూలును పోలియునన్వి. నీ నోరు సుందరము నీ 

ముసుకుగుండ నీ కణతలు విచిచ్న దాడిమ ఫలమువలె నగపడుచునన్వి. 

మతత్యి 12:35 => సజజ్నుడు తన మంచి ధననిధిలోనుండి సదివ్షయములను తెచుచ్ను; దురజ్నుడు 

తన చెడ డ్ ధననిధిలోనుండి దురివ్షయములను తెచుచ్ను. 

ఎఫెసీయులకు 4:29 => వినువారికి మేలు కలుగునటుల్ అవసరమునుబటిట్ కేష్మాభివృదిధ్కరమైన 

అనుకూల వచనమే పలుకుడి గాని దురాభ్ష యేదైనను మీనోట రానియయ్కుడి. 

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

తెలిసికొనుటకై మీ సంభాషణ ఉపుప్ వేసినటుట్ ఎలల్పుప్డు రుచిగలదిగాను కృపాసహితముగాను 

ఉండనియుయ్డి. 

వచనము 25 

ఒకని మారగ్ము వాని దృషిట్కి యథారథ్ముగా కనబడును అయినను తుదకు అది మరణమునకు చేరును. 

సామెతలు 10:11 => నీతిమంతుని నోరు జీవపు ఊట భకిత్హీనుల నోరు బలాతాక్రము 

మరుగుపరచును. 

సామెతలు 13:14 => జాఞ్నుల ఉపదేశము జీవపు ఊట అది మరణపాశములలోనుండి 

విడిపించును. 
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సామెతలు 14:27 => అటిట్వారి పిలల్లకు ఆశర్యసాథ్నము కలదు. యెహోవాయందు భయభకుత్లు 

కలిగియుండుట జీవపు ఊట అది మరణపాశములలోనుండి విడిపించును 

సామెతలు 18:4 => మనుషుయ్ని నోటి మాటలు లోతు నీటివంటివి అవి నదీపర్వాహమువంటివి 

జాఞ్నపు ఊటవంటివి. 

యోహాను 5:24 => నా మాట విని ననున్ పంపినవానియందు విశావ్సముంచువాడు నితయ్జీవము 

గలవాడు; వాడు తీరుప్లోనికి రాక మరణములోనుండి జీవములోనికి దాటియునాన్డని మీతో 

నిశచ్యముగా చెపుప్చునాన్ను. 

యోహాను 6:63 => ఆతమ్యే జీవింపచేయుచునన్ది; శరీరము కేవలము నిష పర్యోజనము. నేను 

మీతో చెపిప్యునన్ మాటలు ఆతమ్యు జీవమునైయునన్వి గాని 

యోహాను 6:68 => సీమోను పేతురు పర్భువా, యెవనియొదద్కు వెళుల్దుము? నీవే నితయ్జీవపు 

మాటలు గలవాడవు; 

సామెతలు 15:2 => జాఞ్నుల నాలుక మనోహరమైన జాఞ్నాంశములు పలుకును బుదిధ్హీనుల నోరు 

మూఢవాకయ్ములు కుమమ్రించును. 

సామెతలు 15:28 => నీతిమంతుని మనసుస్ యుకత్మైన పర్తుయ్తత్రమిచుచ్టకు పర్యతిన్ంచును 

భకిత్హీనుల నోరు చెడ డ్మాటలు కుమమ్రించును 

మతత్యి 15:14 => వారి జోలికి పోకుడి; వారు గుర్డిడ్వారైయుండి గుర్డిడ్వారికి తోర్వ చూపువారు. 

గుర్డిడ్వాడు గుర్డిడ్వానికి తోర్వ చూపినయెడల వారిదద్రు గుంటలో పడుదురు గదా అనెను. 

మతత్యి 23:16 => అయోయ్, అంధులైన మారగ్దరశ్కులారా, ఒకడు దేవాలయము తోడని 

ఒటుట్పెటుట్కొంటె అందులో ఏమియు లేదు గాని దేవాలయములోని బంగారము తోడని 

ఒటుట్పెటుట్కొంటె వాడు దానికి బదుధ్డని మీరు చెపుప్దురు 

మతత్యి 23:17 => అవివేకులారా, అంధులారా, ఏది గొపప్ది? బంగారమా, బంగారమును 

పరిశుదధ్పరచు దేవాలయమా? 

మతత్యి 23:18 => మరియు బలిపీఠము తోడని యొకడు ఒటుట్పెటుట్కొంటె, అందులో ఏమియు 

లేదు గాని, దాని పైనుండు అరప్ణము తోడని ఒటుట్పెటుట్కొంటె దానికి బదుధ్డని మీరు చెపుప్దురు. 
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మతత్యి 23:19 => అవివేకులారా, అంధులారా, ఏది గొపప్ది? అరప్ణమా, అరప్ణమును 

పరిశుదధ్పరచు బలిపీఠమా? 

మతత్యి 23:20 => బలిపీఠము తోడని ఒటుట్పెటుట్కొనువాడు, దాని తోడనియు దాని పైనుండు 

వాటనిన్టి తోడనియు ఒటుట్పెటుట్కొనుచునాన్డు. 

మతత్యి 23:21 => మరియు దేవాలయము తోడని ఒటుట్పెటుట్కొనువాడు, దాని తోడనియు అందులో 

నివసించువాని తోడనియు ఒటుట్పెటుట్కొనుచునాన్డు. 

మతత్యి 23:22 => మరియు ఆకాశము తోడని ఒటుట్పెటుట్కొనువాడు దేవుని సింహాసనము 

తోడనియు దానిపైని కూరుచ్నన్వాని తోడనియు ఒటుట్పెటుట్కొనుచునాన్డు. 

మతత్యి 23:23 => అయోయ్, వేషధారులైన శాసుత్ర్లారా, పరిసయుయ్లారా, మీరు పుదీనాలోను 

సోపులోను జీలకఱఱ్లోను పదియవ వంతు చెలిల్ంచి, ధరమ్శాసత్రములో పర్ధానమైన విషయములను, 

అనగా నాయ్యమును కనికరమును విశావ్సమును విడిచిపెటిట్తిరి. వాటిని మానక వీటిని 

చేయవలసియుండెను 

మతత్యి 23:24 => అంధులైన మారగ్దరశ్కులారా, దోమ లేకుండునటుల్ వడియగటిట్ ఒంటెను 

మింగువారు మీరే. 

మతత్యి 23:25 => అయోయ్, వేషధారులైన శాసుత్ర్లారా, పరిసయుయ్లారా, మీరు గినెన్యు పళె ల్మును 

వెలుపట శుదిధ్చేయుదురు గాని అవి లోపల దోపుతోను అజితేందిర్యతవ్ముతోను నిండియునన్వి. 

మతత్యి 23:26 => గుర్డిడ్ పరిసయుయ్డా, గినెన్యు పళె ల్మును వెలుపల శుదిధ్యగునటుట్గా ముందు 

వాటిలోపల శుదిధ్చేయుము. 

లూకా 6:39 => మరియు ఆయన వారితో ఈ ఉపమానము చెపెప్ను గుర్డిడ్వాడు గుర్డిడ్వానికి దారి 

చూపగలడా? వారిదద్రును గుంటలో పడుదురు గదా. 

లూకా 6:40 => శిషుయ్డు తన బోధకునికంటె అధికుడు కాడు; సిదుధ్డైన పర్తివాడును తన 

బోధకునివలె ఉండును. 

యోబు 30:8 => వారు మోటువారికిని పేరు పర్తిషఠ్తలు లేనివారికిని పుటిట్నవారు వారు 

దేశములోనుండి తరుమబడినవారు. 
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సామెతలు 11:14 => నాయకులు లేని జనులు చెడిపోవుదురు ఆలోచనకరత్లు అనేకులుండుట 

రక్షణకరము. 

సామెతలు 12:16 => మూఢుడు కోపపడునది నిమిషములోనే బయలుపడును వివేకి నిందను 

వెలల్డిపరచక యూరకుండును. 

సామెతలు 15:15 => బాధపడువాని దినములనిన్యు శర్మకరములు సంతోష హృదయునికి 

నితయ్ము విందు కలుగును. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 1:26 => అంతట వారు వీరినిగూరిచ్ చీటుల్వేయగా మతీత్య పేరట చీటి 

వచెచ్ను గనుక అతడు పదునొకండుమంది అపొసత్లులతో కూడ లెకిక్ంపబడెను. 

వచనము 26 

కషట్ము చేయువాని ఆకలి వానికొరకు వానిచేత కషట్ము చేయించును వాని కడుపు వానిని 

తొందరపెటుట్ను. 

సామెతలు 15:28 => నీతిమంతుని మనసుస్ యుకత్మైన పర్తుయ్తత్రమిచుచ్టకు పర్యతిన్ంచును 

భకిత్హీనుల నోరు చెడ డ్మాటలు కుమమ్రించును 

సామెతలు 22:17 => చెవి యొగిగ్ జాఞ్నుల ఉపదేశము ఆలకింపుము నేను కలుగజేయు తెలివిని 

పొందుటకు మనసుస్నిముమ్. 

సామెతలు 22:18 => నీ అంతరంగమందు వాటిని నిలుపుకొనుట ఎంతో మంచిది పోకుండ అవి నీ 

పెదవులమీద ఉండనిముమ్. 

కీరత్నలు 37:30 => నీతిమంతుల నోరు జాఞ్నమునుగూరిచ్ వచించును వారి నాలుక నాయ్యమును 

పర్కటించును. 

కీరత్నలు 37:31 => వారి దేవుని ధరమ్శాసత్రము వారి హృదయములో నునన్ది వారి అడుగులు జారవు. 

కీరత్నలు 45:1 => ఒక దివయ్మైన సంగతితో నా హృదయము బహుగా ఉపొప్ంగుచునన్ది నేను 

రాజునుగూరిచ్ రచించినదానిని పలికెదను. నా నాలుక తవ్రగా వార్యువాని కలమువలె నునన్ది. 
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మతత్యి 12:34 => సరప్సంతానమా, మీరు చెడ డ్వారైయుండి ఏలాగు మంచి మాటలు పలుకగలరు? 

హృదయమందు నిండియుండు దానినిబటిట్ నోరు మాటలాడును గదా. 

మతత్యి 12:35 => సజజ్నుడు తన మంచి ధననిధిలోనుండి సదివ్షయములను తెచుచ్ను; దురజ్నుడు 

తన చెడ డ్ ధననిధిలోనుండి దురివ్షయములను తెచుచ్ను. 

కొలొసస్యులకు 3:16 => సంగీతములతోను కీరత్నలతోను ఆతమ్సంబంధమైన పదయ్ములతోను 

ఒకనికి ఒకడు బోధించుచు, బుదిధ్ చెపుప్చు కృపాసహితముగా మీ హృదయములలో దేవునిగూరిచ్ 

గానము చేయుచు, సమసత్విధములైన జాఞ్నముతో కీర్సుత్ వాకయ్ము మీలో సమృదిధ్గా నివసింపనియుయ్డి. 

యోబు 4:4 => నీ మాటలు తొటిర్లుల్వానిని ఆదుకొనియుండెను. కుర్ంగిపోయిన మోకాళుల్ గలవానిని 

నీవు బలపరచితివి. 

యోబు 8:10 => వారు నీకు బోధించుదురు గదా వారు నీకు తెలుపుదురు గదా వారు తమ 

అనుభవమునుబటిట్ మాటలాడుదురు గదా. 

సామెతలు 5:2 => అపుప్డు నీవు బుదిధ్కలిగి నడచుకొందువు తెలివినిబటిట్ నీ పెదవులు మాటలాడును. 

సామెతలు 16:21 => జాఞ్న హృదయుడు వివేకి యనబడును రుచిగల మాటలు పలుకుటవలన విదయ్ 

యెకుక్వగును. 

సామెతలు 27:9 => తైలమును అతత్రును హృదయమును సంతోషపరచునటుల్ చెలికాని 

హృదయములోనుండి వచుచ్ మధురమైన మాటలు హృదయమును సంతోషపరచును. 

వచనము 27 

పనికిమాలినవాడు కీడును తర్వివ్ పైకెతుత్ను వాని పెదవులమీద అగిన్ మండుచునన్టుట్నన్ది. 

సామెతలు 12:18 => కతిత్పోటువంటి మాటలు పలుకువారు కలరు జాఞ్నుల నాలుక 

ఆరోగయ్దాయకము. 

సామెతలు 15:23 => సరిగా పర్తుయ్తత్రమిచిచ్నవానికి దానివలన సంతోషము పుటుట్ను 

సమయోచితమైన మాట యెంత మనోహరము! 

Page  of 1274 2507



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   !"త$

సామెతలు 15:26 => దురాలోచనలు యెహోవాకు హేయములు దయగల మాటలు ఆయన దృషిట్కి 

పవితర్ములు. 

సామెతలు 23:16 => నీ పెదవులు యథారథ్మైన మాటలు పలుకుట విని నా అంతరిందిర్యములు 

ఆనందించును. 

సామెతలు 25:11 => సమయోచితముగా పలుకబడిన మాట చితర్మైన వెండి పళె ల్ములలో 

నుంచబడిన బంగారు పండల్వంటిది. 

సామెతలు 25:12 => బంగారు కరణ్భూషణమెటిట్దో అపరంజి ఆభరణమెటిట్దో వినువాని చెవికి 

జాఞ్నముగల ఉపదేశకుడు అటిట్వాడు. 

సామెతలు 27:9 => తైలమును అతత్రును హృదయమును సంతోషపరచునటుల్ చెలికాని 

హృదయములోనుండి వచుచ్ మధురమైన మాటలు హృదయమును సంతోషపరచును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 32:2 => నా ఉపదేశము వానవలె కురియును నా వాకయ్ము మంచువలెను 

లేతగడిడ్మీద పడు చినుకులవలెను పచిచ్కమీద కురియు వరష్మువలెను ఉండును. 

పరమగీతము 4:11 => పార్ణేశవ్రీ, నీ పెదవులు తేనియలొలుకుచునన్టుట్నన్వి నీ జిహవ్కిర్ంద 

మధుకీష్రములు కలవు నీ వసత్రముల సువాసన లెబానోను సువాసనవలె నునన్ది. 

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

కూడియునన్ యింటి తలుపులు మూసికొనియుండగా యేసు వచిచ్ మధయ్ను నిలిచి మీకు సమాధానము 

కలుగునుగాక అని వారితో చెపెప్ను. 

యోహాను 20:20 => ఆయన ఆలాగు చెపిప్ వారికి తన చేతులను పర్కక్ను చూపగా శిషుయ్లు 

పర్భువును చూచి సంతోషించిరి. 

యోహాను 20:21 => అపుప్డు యేసు మరల మీకు సమాధానము కలుగును గాక, తండిర్ ననున్ 

పంపిన పర్కారము నేనును మిముమ్ను పంపుచునాన్నని వారితో చెపెప్ను. 

సామెతలు 24:13 => నా కుమారుడా, తేనె తార్గుము అది రుచిగలది గదా తేనెపటుట్ తినుము అది నీ 

నాలుకకు తీపియే గదా. 
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సామెతలు 24:14 => నీ ఆతమ్కు జాఞ్నము అటిట్దని తెలిసికొనుము అది నీకు దొరికినయెడల 

ముందుకు నీకు మంచిగతి కలుగును నీ ఆశ భంగము కానేరదు. 

కీరత్నలు 19:10 => అవి బంగారుకంటెను విసాత్రమైన మేలిమి బంగారుకంటెను కోరదగినవి 

తేనెకంటెను జుంటితేనె ధారలకంటెను మధురమైనవి. 

కీరత్నలు 119:103 => నీ వాకయ్ములు నా జిహవ్కు ఎంతో మధురములు అవి నా నోటికి తేనెకంటె 

తీపిగా నునన్వి. 

యిరిమ్యా 15:16 => నీ మాటలు నాకు దొరకగా నేను వాటిని భుజించితిని; సైనయ్ములకధిపతివగు 

యెహోవా, దేవా, నీ పేరు నాకు పెటట్బడెను గనుక నీ మాటలు నాకు సంతోషమును నా 

హృదయమునకు ఆనందమును కలుగజేయుచునన్వి. 

సామెతలు 3:8 => అపుప్డు నీ దేహమునకు ఆరోగయ్మును నీ యెముకలకు సతుత్వయు కలుగును. 

సామెతలు 4:22 => దొరికినవారికి అవి జీవమును వారి సరవ్శరీరమునకు ఆరోగయ్మును ఇచుచ్ను. 

యోబు 4:4 => నీ మాటలు తొటిర్లుల్వానిని ఆదుకొనియుండెను. కుర్ంగిపోయిన మోకాళుల్ గలవానిని 

నీవు బలపరచితివి. 

సామెతలు 12:25 => ఒకని హృదయములోని విచారము దాని కుర్ంగజేయును దయగల మాట 

దాని సంతోషపెటుట్ను. 

సామెతలు 15:4 => సాతివ్కమైన నాలుక జీవవృక్షము దానిలో కుటిలత యుండినయెడల ఆతమ్కు 

భంగము కలుగును. 

సామెతలు 16:21 => జాఞ్న హృదయుడు వివేకి యనబడును రుచిగల మాటలు పలుకుటవలన విదయ్ 

యెకుక్వగును. 

సామెతలు 20:15 => బంగారును విసాత్రమైన ముతయ్ములును కలవు. తెలివినుచచ్రించు పెదవులు 

అమూలయ్మైన సొతుత్. 

సామెతలు 31:26 => జాఞ్నము కలిగి తన నోరు తెరచును కృపగల ఉపదేశము ఆమె బోధించును. 

పరమగీతము 7:9 => నీ నోరు శేర్షట్ దార్కాష్రసమువలె నునన్ది ఆ శేర్షఠ్ దార్కాష్రసము నా పిర్యునికి 

మధుర పానీయము అది నిదిర్తుల యధరములు ఆడజేయును. 
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పర్కటన 10:10 => అంతట నేను ఆ చినన్ పుసత్కమును దూతచేతిలోనుండి తీసికొని దానిని 

తినివేసితిని; అది నా నోటికి తేనెవలె మధురముగా ఉండెను గాని నేను దానిని తినివేసిన తరువాత నా 

కడుపుకు చేదాయెను 

వచనము 28 

మూరు ఖ్డు కలహము పుటిట్ంచును కొండెగాడు మితర్భేదము చేయును. 

సామెతలు 12:26 => నీతిమంతుడు తన పొరుగువానికి దారి చూపును భకిత్హీనుల పర్వరత్న వారిని 

దారి తపిప్ంచును. 

సామెతలు 14:12 => ఒకని యెదుట సరియైనదిగా కనబడు మారగ్ము కలదు అయితే తుదకు అది 

మరణమునకు తోర్వతీయును. 

యెషయా 28:15 => మేము మరణముతో నిబంధన చేసికొంటిమి పాతాళముతో ఏకమైతివిు 

ఉపదర్వము పర్వాహమువలె వడిగా దాటునపుప్డు అది మాయొదద్కు రాదు అబదధ్ములను మాకు 

ఆశర్యముగా చేసికొంటిమి మాయకిర్ంద దాగియునాన్ము అని మీరు చెపుప్కొనుచునాన్రే.  

యెషయా 28:16 => పర్భువగు యెహోవా ఈలాగున సెలవిచుచ్చునాన్డు సీయోనులో పునాదిగా 

రాతిని వేసినవాడను నేనే అది పరిశోధింపబడిన రాయి అమూలయ్మైన తలరాయి బహు సిథ్రమైన 

పునాదియైన మూలరాయియై యునన్ది విశవ్సించువాడు కలవరపడడు. 

యెషయా 28:17 => నేను నాయ్యము కొలనూలుగాను నీతి మటట్పుగుండుగాను పెటెట్దను వడగండుల్ 

మీ మాయాశరణయ్మును కొటిట్వేయును దాగియునన్చోటు నీళల్చేత కొటుట్కొనిపోవును.  

యెషయా 28:18 => మరణముతో మీరు చేసికొనిన నిబంధన కొటిట్వేయబడును పాతాళముతో 

మీరు చేసికొనిన ఒడంబడిక నిలువదు పర్వాహమువలె ఉపదర్వము మీ మీదుగా దాటునపుప్డు మీరు 

దానిచేత తొర్కక్బడిన వారగుదురు 

యెషయా 28:19 => వచుచ్నపుప్డెలల్ను అది మిముమ్ను ఈడుచ్కొనిపోవును పర్తి ఉదయము పర్తి 

పగలు పర్తి రాతిర్ అది వచుచ్ను ఇటిట్ పర్కటన గర్హించుటవలన మహా భయము పుటుట్ను.  

యోహాను 7:47 => అందుకు పరిసయుయ్లు మీరుకూడ మోసపోతిరా? 
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యోహాను 7:48 => అధికారులలో గాని పరిసయుయ్లలో గాని యెవడైనను ఆయనయందు 

విశావ్సముంచెనా? 

యోహాను 7:49 => అయితే ధరమ్శాసత్రమెరుగని యీ జనసమూహము శాపగర్సత్మైనదని వారితో 

అనిరి. 

యోహాను 9:40 => ఆయనయొదద్నునన్ పరిసయుయ్లలో కొందరు ఈ మాట విని మేమును 

గుర్డిడ్వారమా అని అడిగిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 26:9 => నజరేయుడైన యేసు నామమునకు విరోధముగా అనేక 

కారయ్ములు చేయవలెనని నేననుకొంటిని; 

2 కొరిందీయులకు 13:5 => మీరు విశావ్సము గలవారై యునాన్రో లేదో మిముమ్ను మీరే 

శోధించుకొని చూచుకొనుడి; మిముమ్ను మీరే పరీకిష్ంచుకొనుడి; మీరు భర్షు ట్లు కానియెడల యేసుకీర్సుత్ 

మీలోనునాన్డని మిముమ్నుగూరిచ్ మీరే యెరుగరా? 

నిరగ్మకాండము 1:10 => వారు విసత్రింపకుండునటుల్ మనము వారియెడల యుకిత్గా జరిగించుదము 

రండి; లేనియెడల యుదధ్ము కలుగునపుప్డు కూడ మన శతుర్వులతో చేరి మనకు విరోధముగా 

యుదధ్ముచేసి యీ దేశములోనుండి, వెళి ల్పోదురేమో అనెను. 

సామెతలు 12:15 => మూఢుని మారగ్ము వాని దృషిట్కి సరియైనది జాఞ్నము గలవాడు ఆలోచన 

నంగీకరించును. 

సామెతలు 16:2 => ఒకని నడతలనిన్యు వాని దృషిట్కి నిరోద్షములుగా కనబడును యెహోవా 

ఆతమ్లను పరిశోధించును. 

సామెతలు 21:2 => ఒకడు తనకేరప్రచుకొనిన మారగ్ము ఎటిట్దైనను తన దృషిట్కది నాయ్యముగానే 

అగపడును యెహోవాయే హృదయములను పరిశీలన చేయువాడు.  

మతత్యి 7:13 => ఇరుకు దావ్రమున పర్వేశించుడి; నాశనమునకు పోవు దావ్రము వెడలుప్ను, ఆ 

దారి విశాలమునై యునన్ది, దాని దావ్రా పర్వేశించువారు అనేకులు.  

లూకా 11:35 => కాబటిట్ నీలోనుండు వెలుగు చీకటియై యుండకుండ చూచుకొనుము. 
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రోమీయులకు 6:21 => అపప్టి కిర్యలవలన మీకేమి ఫలము కలిగెను? వాటిని గురించి మీరిపుప్డు 

సిగుగ్పడుచునాన్రు కారా? వాటి అంతము మరణమే, 

యాకోబు 1:26 => ఎవడైనను నోటికి కళె ల్ము పెటుట్కొనక తన హృదయమును మోసపరచుకొనుచు 

భకిత్ గలవాడనని అనుకొనినయెడల వాని భకిత్ వయ్రథ్మే. 

వచనము 29 

బలాతాక్రి తన పొరుగువానిని లాలనచేయును కానిమారగ్ములో వాని నడిపించును. 

సామెతలు 9:12 => నీవు జాఞ్నివైనయెడల నీ జాఞ్నము నీకే లాభకరమగును నీవు 

అపహసించినయెడల దానిని నీవే భరింపవలెను. 

సామెతలు 14:23 => ఏ కషట్ము చేసినను లాభమే కలుగును వటిట్ మాటలు లేమిడికి కారణములు. 

పర్సంగి 6:7 => మనుషుయ్ల పర్యాసమంతయు వారి నోటికే గదా; అయినను వారి మనసుస్ 

సంతుషిట్నొందదు. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 4:11 => సంఘమునకు వెలుపటివారియెడల మరాయ్దగా నడుచుకొనుచు, 

మీకేమియు కొదువ లేకుండునటుల్ మేము మీకు ఆజాఞ్పించిన పర్కారము మీరు పరుల జోలికి పోక,  

1 దెసస్లోనీకయులకు 4:12 => మీ సొంతకారయ్ములను జరుపుకొనుట యందును మీచేతులతో 

పనిచేయుట యందును ఆశకలిగి యుండవలెననియు, మిముమ్ను హెచచ్రించుచునాన్ము. 

2 దెసస్లోనీకయులకు 3:8 => ఎవనియొదద్ను ఉచితముగా ఆహారము పుచుచ్కొనలేదు; మేము మీలో 

ఎవనికిని భారముగా ఉండకూడదని పర్యాసముతోను కషట్ముతోను రాతిర్ంబగళుల్ పనిచేయుచు 

జీవనము చేసితివిు. 

2 దెసస్లోనీకయులకు 3:9 => మీరు మముమ్ను పోలి నడుచుకొనవలెనని మముమ్ను మేము 

మాదిరిగా కనుపరచుకొనుటకే యీలాగు చేసితివిు గాని, మాకు అధికారము లేదని చేయలేదు. 

2 దెసస్లోనీకయులకు 3:10 => మరియు మేము మీయొదద్ ఉనన్పుప్డు--ఎవడైనను పనిచేయ 

నొలల్నియెడల వాడు భోజనము చేయకూడదని మీకు ఆజాఞ్పించితివిు గదా. 

Page  of 1279 2507



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   !"త$

2 దెసస్లోనీకయులకు 3:11 => మీలో కొందరు ఏ పనియు చేయక పరుల జోలికి పోవుచు, 

అకర్మముగా నడుచుకొనుచునాన్రని వినుచునాన్ము. 

2 దెసస్లోనీకయులకు 3:12 => అటిట్వారు నెమమ్దిగా పని చేయుచు, సొంతముగా 

సంపాదించుకొనిన ఆహారము భుజింపవలెనని మన పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ పేరట వారిని 

ఆజాఞ్పూరవ్కముగా హెచచ్రించుచునాన్ము. 

పర్సంగి 2:22 => సూరుయ్ని కిర్ంద నరునికి తటసిథ్ంచు పర్యాసమంతటిచేతను, వాడు తలపెటుట్ 

కారయ్ములనిన్టిచేతను, వానికేమి దొరుకుచునన్ది? 

వచనము 30 

కృతిర్మములు కలిప్ంపవలెనని కనున్లు మూసికొని తన పెదవులు బిగబటుట్వాడే కీడు పుటిట్ంచువాడు. 

1 సమూయేలు 25:17 => అయితే మా యజమానునికిని అతని ఇంటివారికందరికిని వారు 

కీడుచేయ నిశచ్యించియునాన్రు గనుక ఇపుప్డు నీవు చేయవలసినదానిని బహు జాగర్తత్గా 

ఆలోచించుము. మన యజమానుడు బహు పనికిమాలినవాడు, ఎవనిని తనతో మాటలాడనీయడు 

అనెను. 

2 సమూయేలు 20:1 => బెనాయ్మీనీయుడగు బికిర్ కుమారుడైన షెబయను పనికిమాలినవాడొకడు 

అచచ్టనుండెను. వాడు దావీదునందు మనకు భాగము లేదు, యెషష్యి కుమారునియందు మనకు 

సావ్సథ్య్ము ఎంతమాతర్మును లేదు; ఇశార్యేలు వారలారా, మీరందరు మీ మీ గుడారములకు పొండని 

బాకా ఊది పర్కటన చేయగా 

సామెతలు 2:4 => వెండిని వెదకినటుల్ దాని వెదకినయెడల దాచబడిన ధనమును వెదకినటుల్ దాని 

వెదకినయెడల 

కీరత్నలు 17:14 => లోకుల చేతిలోనుండి ఈ జీవితకాలములోనే తమ పాలు పొందిన యీ లోకుల 

చేతిలోనుండి నీ హసత్బలముచేత ననున్ రకిష్ంపుము. నీవు నీ దానములతో వారి కడుపు నింపుచునాన్వు 

వారు కుమారులు కలిగి తృపిత్నొందుదురు తమ ఆసిత్ని తమ పిలల్లకు విడచిపెటుట్దురు. 
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కీరత్నలు 17:15 => నేనైతే నీతిగలవాడనై నీ ముఖదరశ్నము చేసెదను నేను మేలొక్నునపుప్డు నీ 

సవ్రూపదరశ్నముతో నా ఆశను తీరుచ్కొందును. 

యెషయా 5:18 => భకిత్హీనతయను తార్ళల్తో దోషమును లాగుకొనువారికి శర్మ. బండిమోకులచేత 

పాపమును లాగుకొనువారికి శర్మ వారు ఇటల్నుకొనుచునాన్రు 

హబకూక్కు 2:13 => జనములు పర్యాసపడుదురు గాని అగిన్పాలవుదురు; వయ్రథ్మైనదానికొరకు 

కషట్పడి జనులు కీష్ణించుదురు; ఇది సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవాచేతనే యగునుగదా. 

కీరత్నలు 52:2 => మోసము చేయువాడా, వాడిగల మంగలకతిత్వలె నీ నాలుక నాశనము చేయ 

నుదేద్శించుచునన్ది 

కీరత్నలు 52:3 => మేలుకంటె కీడుచేయుటయు నీతి పలుకుటకంటె అబదధ్ము చెపుప్టయు నీకిషట్ము.

(సెలా.) 

కీరత్నలు 52:4 => కపటమైన నాలుక గలవాడా, అధిక నాశనకరములైన మాటలే నీకిషట్ము. 

కీరత్నలు 57:4 => నా పార్ణము సింహములమధయ్ నునన్ది కోపోదేర్కుల మధయ్ను నేను 

పండుకొనుచునాన్ను వారి దంతములు శూలములు అవి అంబులువారి నాలుక వాడిగల కతిత్.  

యాకోబు 3:6 => నాలుక అగిన్యే, నాలుక మన అవయవములలో ఉంచబడిన పాప పర్పంచమై 

సరవ్శరీరమునకు మాలినయ్ము కలుగజేయుచు, పర్కృతి చకర్మునకు చిచుచ్పెటుట్ను; అది నరకముచేత 

చిచుచ్ పెటట్బడును. 

కీరత్నలు 119:85 => నీ ధరమ్శాసత్రము ననుసరింపని గరివ్షుఠ్లు ననున్ చికిక్ంచుకొనుటకై గుంటలు 

తర్వివ్రి. 

కీరత్నలు 120:4 => తంగేడు నిపుప్లతో కూడిన బాణములను బలాఢుయ్ల వాడిగల బాణములను 

నీమీద వేయును 

సామెతలు 10:12 => పగ కలహమును రేపును పేర్మ దోషములనిన్టిని కపుప్ను. 

సామెతలు 16:30 => కృతిర్మములు కలిప్ంపవలెనని కనున్లు మూసికొని తన పెదవులు 

బిగబటుట్వాడే కీడు పుటిట్ంచువాడు. 
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సామెతలు 18:6 => బుదిధ్హీనుని పెదవులు కలహమునకు సిదధ్ముగా నునన్వి. దెబబ్లు కావలెనని 

వాడు కేకలువేయును.  

వచనము 31 

నెరసిన వెండుర్కలు సొగసైన కిరీటము అవి నీతిపర్వరత్న గలవానికి కలిగియుండును. 

సామెతలు 6:14 => వాని హృదయము అతిమూరఖ్ సవ్భావము గలది వాడెలల్పుప్డు కీడు కలిప్ంచుచు 

జగడములు పుటిట్ంచును. 

సామెతలు 6:19 => లేనివాటిని పలుకు అబదధ్సాకిష్యు అనన్దముమ్లలో జగడములు 

పుటిట్ంచువాడును. 

సామెతలు 15:18 => కోపోదేర్కి యగువాడు కలహము రేపును దీరఘ్శాంతుడు వివాదము 

నణచివేయును. 

సామెతలు 18:8 => కొండెగాని మాటలు రుచిగల భోజయ్ములు అవి లోకడుపులోనికి దిగిపోవును. 

సామెతలు 26:20 => కటెట్లు లేనియెడల అగిన్ ఆరిపోవును కొండెగాడు లేనియెడల జగడము 

చలాల్రును. 

సామెతలు 26:21 => వేడిబూడిదెకు బొగుగ్లు అగిన్కి కటెట్లు కలహములు పుటిట్ంచుటకు 

కలహపిర్యుడు. 

సామెతలు 26:22 => కొండెగాని మాటలు రుచిగల పదారథ్ములవంటివి అవి లోకడుపులోనికి 

దిగిపోవును. 

సామెతలు 29:22 => కోపిషుఠ్డు కలహము రేపును ముంగోపి అధికమైన దుషిర్క్యలు చేయును. 

సామెతలు 30:33 => పాలు తరచగా వెనన్ పుటుట్ను, ముకుక్ పిండగా రకత్ము వచుచ్ను, కోపము 

రేపగా కలహము పుటుట్ను 

1 తిమోతి 6:3 => ఎవడైనను మన పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ యొకక్ హితవాకయ్ములను దైవభకిత్కి 

అనుగుణయ్మైన బోధను అంగీకరింపక, భినన్మైన బోధనుపదేశించినయెడల 
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1 తిమోతి 6:4 => వాడేమియు ఎరుగక తరక్ములనుగూరిచ్యు వాగావ్దములనుగూరిచ్యు 

వయ్రథ్ముగా పర్యాసపడుచు గరావ్ంధుడగును. వీటిమూలముగా అసూయ కలహము దూషణలు 

దురనుమానములును, 

1 తిమోతి 6:5 => చెడిపోయిన మనసుస్కలిగి సతయ్హీనులై దైవభకిత్ లాభసాధనమనుకొను 

మనుషుయ్ల వయ్రథ్ వివాదములును కలుగుచునన్వి. 

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

ఉంచుకొనినవారైతే అతిశయపడవదుద్, సతయ్మునకు విరోధముగా అబదధ్మాడవదుద్. 

యాకోబు 3:15 => ఈ జాఞ్నము పైనుండి దిగివచుచ్నది కాక భూసంబంధమైనదియు పర్కృతి 

సంబంధమైనదియు దయయ్ముల జాఞ్నమువంటిదియునైయునన్ది. 

యాకోబు 3:16 => ఏలయనగా, మతస్రమును వివాదమును ఎకక్డ ఉండునో అకక్డ అలల్రియు 

పర్తి నీచకారయ్మును ఉండును. 

సామెతలు 17:9 => పేర్మను వృదిధ్చేయగోరువాడు తపిప్తములు దాచిపెటుట్ను. జరిగిన సంగతి 

మాటిమాటికి ఎతుత్వాడు మితర్భేదము చేయును. 

ఆదికాండము 3:1 => దేవుడైన యెహోవా చేసిన సమసత్ భూజంతువులలో సరప్ము యుకిత్గలదై 

యుండెను. అది ఆ సతరీతో ఇది నిజమా? ఈ తోట చెటల్లో దేని ఫలములనైనను మీరు తినకూడదని 

దేవుడు చెపెప్నా? అని అడిగెను. 

ఆదికాండము 3:2 => అందుకు సతరీ ఈ తోట చెటల్ ఫలములను మేము తినవచుచ్ను; 

ఆదికాండము 3:3 => అయితే తోట మధయ్నునన్ చెటుట్ ఫలములనుగూరిచ్ దేవుడు మీరు 

చావకుండునటుల్ వాటిని తినకూడదనియు, వాటిని ముటట్కూడదనియు చెపెప్నని సరప్ముతో అనెను. 

ఆదికాండము 3:4 => అందుకు సరప్ము మీరు చావనే చావరు; 

ఆదికాండము 3:5 => ఏలయనగా మీరు వాటిని తిను దినమున మీ కనున్లు తెరవబడుననియు, 

మీరు మంచిచెడ డ్లను ఎరిగినవారై దేవతలవలె ఉందురనియు దేవునికి తెలియునని సతరీతో చెపప్గా 
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ఆదికాండము 3:6 => సతరీ ఆ వృక్షము ఆహారమునకు మంచిదియు, కనున్లకు అందమైనదియు, 

వివేకమిచుచ్ రమయ్మైనదియునై యుండుట చూచినపుప్డు ఆమె దాని ఫలములలో కొనిన్ తీసికొని తిని 

తనతోపాటు తన భరత్కును ఇచెచ్ను, అతడుకూడ తినెను; 

ఆదికాండము 3:7 => అపుప్డు వారిదద్రి కనున్లు తెరవబడెను; వారు తాము దిగంబరులమని 

తెలిసికొని అంజూరపు ఆకులు కుటిట్ తమకు కచచ్డములను చేసికొనిరి. 

ఆదికాండము 3:8 => చలల్పూటను ఆదామును అతని భారయ్యు తోటలో సంచరించుచునన్ దేవుడైన 

యెహోవా సవ్రమును విని, దేవుడైన యెహోవా ఎదుటికి రాకుండ తోటచెటల్మధయ్ను దాగుకొనగా 

ఆదికాండము 3:9 => దేవుడైన యెహోవా ఆదామును పిలిచి నీవు ఎకక్డ ఉనాన్వనెను. 

ఆదికాండము 3:10 => అందుకతడు నేను తోటలో నీ సవ్రము వినినపుప్డు దిగంబరినిగా 

నుంటినిగనుక భయపడి దాగుకొంటిననెను. 

ఆదికాండము 3:11 => అందుకాయన నీవు దిగంబరివని నీకు తెలిపినవాడెవడు? నీవు తినకూడదని 

నేను నీకాజాఞ్పించిన వృక్షఫలములు తింటివా? అని అడిగెను. 

ఆదికాండము 3:12 => అందుకు ఆదాము నాతో నుండుటకు నీవు నాకిచిచ్న ఈ సతరీయే ఆ 

వృక్షఫలములు కొనిన్ నాకియయ్గా నేను తింటిననెను. 

ఆదికాండము 3:13 => అపుప్డు దేవుడైన యెహోవా సతరీతో నీవు చేసినది యేమిటని అడుగగా సతరీ 

సరప్ము ననున్ మోసపుచిచ్నందున తింటిననెను. 

1 సమూయేలు 24:9 => సౌలుతో ఇటల్నెను దావీదు నీకు కీడుచేయ నుదేద్శించుచునాన్డని జనులు 

చెపిప్న మాటలు నీవెందుకు వినుచునాన్వు? 

రోమీయులకు 1:29 => అటిట్వారు సమసత్మైన దురీన్తి చేతను, దుషట్తవ్ము చేతను, లోభము చేతను, 

ఈరష్య్ చేతను నిండుకొని, మతస్రము నరహతయ్ కలహము కపటము వైరమనువాటితో నిండినవారై 

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

ఉండరేమో అనియు, నేను మీకిషు ట్డనుగా ఉండనేమో అనియు, ఒకవేళ కలహమును అసూయయు 

కోర్ధములును కక్షలును కొండెములును గుసగుసలాడుటలును ఉపొప్ంగుటలును అలల్రులును 

ఉండునేమో అనియు, 
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కీరత్నలు 41:7 => ననున్ దేవ్షించువారందరు కూడి నామీద గుసగుస లాడుచునాన్రు 

నశింపజేయవలెనని వారు నాకు కీడుచేయ నాలోచించుచునాన్రు. 

సామెతలు 2:12 => అది దుషు ట్ల మారగ్ము నుండియు మూరఖ్ముగా మాటలాడువారి చేతిలో 

నుండియు నినున్ రకిష్ంచును. 

సామెతలు 18:6 => బుదిధ్హీనుని పెదవులు కలహమునకు సిదధ్ముగా నునన్వి. దెబబ్లు కావలెనని 

వాడు కేకలువేయును.  

వచనము 32 

పరాకర్మశాలికంటె దీరఘ్శాంతము గలవాడు శేర్షుఠ్డు పటట్ణము పటుట్కొనువానికంటె తన మనసుస్ను 

సావ్ధీనపరచుకొనువాడు శేర్షుఠ్డు 

సామెతలు 1:10 => నా కుమారుడా, పాపులు నినున్ పేర్రేపింపగా ఒపప్కుము. 

సామెతలు 1:11 => మాతోకూడ రముమ్ మనము పార్ణము తీయుటకై పొంచియుందము నిరోద్షియైన 

యొకని పటుట్కొనుటకు దాగియుందము 

సామెతలు 1:12 => పాతాళము మనుషుయ్లను మింగివేయునటుల్ వారిని జీవముతోనే 

మింగివేయుదము సమాధిలోనికి దిగువారు మింగబడునటుల్ వారు పూరణ్ బలముతోనుండగా మనము 

వారిని మింగివేయుదము రముమ్ అని వారు చెపుప్నపుప్డు ఒపప్కుము.  

సామెతలు 1:13 => పలువిధములైన మంచి సొతుత్లు మనకు దొరుకును మన యిండల్ను 

దోపుడుసొముమ్తో నింపుకొందము 

సామెతలు 1:14 => నీవు మాతో పాలివాడవై యుండుము మనకందరికిని సంచి ఒకక్టే యుండును 

అని వారు నీతో చెపుప్దురు. 

సామెతలు 2:12 => అది దుషు ట్ల మారగ్ము నుండియు మూరఖ్ముగా మాటలాడువారి చేతిలో 

నుండియు నినున్ రకిష్ంచును. 

సామెతలు 2:13 => అటిట్వారు చీకటి తోర్వలలో నడువవలెనని యథారథ్ మారగ్ములను 

విడిచిపెటెట్దరు 
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సామెతలు 2:14 => కీడుచేయ సంతోషించుదురు అతిమూరు ఖ్ల పర్వరత్నయందు ఉలల్సించుదురు. 

సామెతలు 2:15 => వారు నడుచుకొను తోర్వలు వంకరవి వారు కుటిలవరత్నులు 

సామెతలు 3:31 => బలాతాక్రము చేయువాని చూచి మతస్రపడకుము వాడు చేయు కిర్యలను 

ఏమాతర్మును చేయగోరవదుద్ 

1 సమూయేలు 19:11 => ఉదయమున అతని చంపవలెనని పొంచియుండి దావీదును 

పటుట్కొనుటకై సౌలు అతని యింటికి దూతలను పంపగా దావీదు భారయ్యైన మీకాలు ఈ రాతిర్ నీ 

పార్ణమును నీవు దకిక్ంచుకొంటేనే గాని రేపు నీవు చంపబడుదువని చెపిప్ 

1 సమూయేలు 19:17 => అపుప్డు సౌలు తపిప్ంచుకొని పోవునటుల్గా నీవు నా శతుర్వుని పంపివేసి 

ననీన్లాగున ఎందుకు మోసపుచిచ్తివని మీకాలు నడుగగా మీకాలు నెనెందుకు నినున్ చంపవలెను? 

ననున్ పోనిమమ్ని దావీదు తనతో చెపిప్నందుకని సౌలుతో అనెను. 

1 సమూయేలు 22:7 => సౌలు తనచుటుట్ నిలిచియునన్ సేవకులతో ఇటల్నెను బెనాయ్మీనీయులారా 

ఆలకించుడి. యెషష్యి కుమారుడు మీకు పొలమును దార్క్షతోటలను ఇచుచ్నా? మిముమ్ను 

సహసార్ధిపతులుగాను శతాధిపతులుగాను చేయునా? 

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

కుమారునితో నిబంధన చేసిన సంగతి మీలో ఎవడును నాకు తెలియజేయలేదే. నేడు జరుగునటుల్ నా 

కొరకు పొంచియుండునటుల్గా నా కుమారుడు నా సేవకుని పురికొలిపినను నా నిమితత్ము మీలో 

ఎవనికిని చింతలేదే. 

1 సమూయేలు 22:9 => అపుప్డు ఎదోమీయుడగు దోయేగు సౌలు సేవకుల దగగ్ర నిలిచియుండి 

యెషష్యి కుమారుడు పారిపోయి నోబులోని అహీటూబు కుమారుడైన అహీమెలెకు దగగ్రకురాగా నేను 

చూచితిని. 

1 సమూయేలు 23:19 => జీఫీయులు బయలుదేరి గిబియాలోనునన్ సౌలునొదద్కు వచిచ్ 

యెషీమోనుకు దకిష్ణమున నునన్ హకీలా మనయ్ములోని అరణయ్మున కొండ సథ్లములయందు మా 

మధయ్ దావీదు దాగియునాన్డే. 
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1 సమూయేలు 23:20 => రాజా, నీ మనోభీషట్మంతటి చొపుప్న దిగిరముమ్; రాజవైన నీచేతికి 

అతనిని అపప్గించుట మా పని అని చెపప్గా 

1 సమూయేలు 23:21 => సౌలు వారితో ఇటల్నెను మీరు నాయందు కనికరపడినందుకై మీకు 

యెహోవా ఆశీరావ్దము కలుగును గాక. 

నెహెమాయ్ 6:13 => ఇందువలన నాకు భయము పుటట్గా, నేను అతడు చెపిప్నటుల్ చేసి పాపములో 

పడుదునని అనుకొని, నామీద నింద మోపునటుల్గా ననున్గూరిచ్ చెడువారత్ పుటిట్ంచుటకు వారతనికి 

లంచమిచిచ్ యుండిరి. 

2 పేతురు 3:17 => పిర్యులారా, మీరు ఈ సంగతులు ముందుగా తెలిసికొనియునాన్రు గనుక 

మీరు నీతివిరోధుల తపుప్బోధవలన తొలగింపబడి, మీకు కలిగిన సిథ్రమనసుస్ను విడిచి పడిపోకుండ 

కాచుకొనియుండుడి. 

నెహెమాయ్ 5:9 => మరియు నేను మీరు చేయునది మంచిది కాదు, మన శతుర్వులైన అనుయ్ల 

నిందనుబటిట్ మన దేవునికి భయపడి మీరు పర్వరిత్ంపకూడదా? 

సామెతలు 3:29 => నీ పొరుగువాడు నీయొదద్ నిరభ్యముగా నివసించునపుడు వానికి అపకారము 

కలిప్ంపవదుద్.  

సామెతలు 20:19 => కొండెగాడై తిరుగులాడువాడు పరుల గుటుట్ బయటపెటుట్ను కావున 

వదరుబోతుల జోలికి పోకుము. 

యెషయా 65:2 => తమ ఆలోచనల ననుసరించి చెడుమారగ్మున నడచుకొనుచు లోబడనొలల్ని 

పర్జలవైపు దినమంతయు నాచేతులు చాపుచునాన్ను.  

వచనము 33 

చీటుల్ ఒడిలో వేయబడును వాటివలని తీరుప్ యెహోవా వశము. 

సామెతలు 6:12 => కుటిలమైన మాటలు పలుకువాడు పనికిమాలినవాడును దుషు ట్డునైయునాన్డు 

సామెతలు 6:13 => వాడు కనున్ గీటుచు కాళల్తో సైగ చేయును వేర్ళల్తో గురుతులు చూపును. 
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సామెతలు 6:14 => వాని హృదయము అతిమూరఖ్ సవ్భావము గలది వాడెలల్పుప్డు కీడు కలిప్ంచుచు 

జగడములు పుటిట్ంచును. 

సామెతలు 10:10 => కనుసైగ చేయువాడు వయ్ధ పుటిట్ంచును పనికిమాలిన వదరుబోతు నశించును. 

యెషయా 6:10 => వారు కనున్లతో చూచి, చెవులతో విని, హృదయముతో గర్హించి, మనసుస్ 

మారుచ్కొని సవ్సథ్త పొందకపోవునటుల్ ఈ జనుల హృదయము కొర్వవ్చేసి వారి చెవులు మందపరచి 

వారి కనున్లు మూయించుమని చెపెప్ను. 

మతత్యి 13:15 => గనుక మీరు వినుటమటుట్కు విందురుగాని గర్హింపనే గర్హంపరు, 

చూచుటమటుట్కు చూతురుగాని యెంత మాతర్మును తెలిసికొనరు అని యెషయా చెపిప్న పర్వచనము 

వీరి విషయమై నెరవేరుచునన్ది. 

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

దుష కిర్యలుగా కనబడకుండునటుల్ వెలుగునొదద్కు రాడు. 

సామెతలు 16:27 => పనికిమాలినవాడు కీడును తర్వివ్ పైకెతుత్ను వాని పెదవులమీద అగిన్ 

మండుచునన్టుట్నన్ది. 

మీకా 7:3 => రెండుచేతులతోను కీడు చేయ పూనుకొందురు, అధిపతులు బహుమానము 

కోరుదురు, నాయ్యాధిపతులు లంచము పుచుచ్కొందురు, గొపప్వారు తమ మోసపు కోరికను 

తెలియజేయుదురు. ఆలాగున వారు ఏకపటుట్గానుండి దాని ముగింతురు. 

మతత్యి 14:7 => గనుక ఆమె ఏమి అడిగినను ఇచెచ్దనని అతడు పర్మాణపూరవ్కముగా వాగాద్నము 

చేసెను. 

మతత్యి 14:8 => అపుప్డామె తనతలిల్చేత పేర్రేపింపబడినదై బాపిత్సమ్మిచుచ్ యోహాను తలను ఇకక్డ 

పళె ల్ములో పెటిట్ నాకిపిప్ంచుమని యడిగెను. 

మతత్యి 27:23 => అధిపతి ఎందుకు? ఇతడు ఏ దుషాక్రయ్ము చేసెనని అడుగగా వారు సిలువ 

వేయుమని మరి ఎకుక్వగా కేకలువేసిరి. 
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మతత్యి 27:24 => పిలాతు అలల్రి ఎకుక్వగుచునన్దే గాని తనవలన పర్యోజనమేమియు లేదని 

గర్హించి, నీళుల్ తీసికొని జనసమూహము ఎదుట చేతులు కడుగుకొని ఈ నీతిమంతుని 

రకత్మునుగూరిచ్ నేను నిరపరాధిని, మీరే చూచుకొనుడని చెపెప్ను. 

మతత్యి 27:25 => అందుకు పర్జలందరు వాని రకత్ము మా మీదను మా పిలల్లమీదను 

ఉండుగాకనిరి. 

మతత్యి 27:26 => అపుప్డతడు వారు కోరినటుట్ బరబబ్ను వారికి విడుదల చేసి, యేసును 

కొరడాలతో కొటిట్ంచి సిలువవేయ నపప్గించెను. 

సామెతలు 3:29 => నీ పొరుగువాడు నీయొదద్ నిరభ్యముగా నివసించునపుడు వానికి అపకారము 

కలిప్ంపవదుద్.  
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వచనము 1 

రుచియైన భోజన పదారథ్ములునన్ను కలహముతో కూడియుండిన ఇంటనుండుటకంటె నెమమ్ది 

కలిగియుండి వటిట్ రొటెట్ముకక్ తినుట మేలు. 

సామెతలు 20:29 => యౌవనసుథ్ల బలము వారికి అలంకారము తలనెరపు వృదుధ్లకు సౌందరయ్ము 

లేవీయకాండము 19:32 => తల నెరసినవాని యెదుట లేచి ముసలివాని ముఖమును ఘనపరచి నీ 

దేవునికి భయపడవలెను; నేను యెహోవాను. 

యోబు 32:6 => కావున బూజీయుడైన బరకెయేలు కుమారుడగు ఎలీహు ఈలాగు 

మాటలాడసాగెను నేను పినన్వయసుస్ గలవాడను మీరు బహు వృదుధ్లు ఆ హేతువుచేతను నేను 

భయపడి నా తాతప్రయ్ము మీకు తెలుపుటకు తెగింపలేదు. 

యోబు 32:7 => వృదాధ్పయ్ము మాటలాడదగును అధిక సంఖయ్గల యేండుల్ జాఞ్నము బోధింపతగునని 

నేననుకొంటిని; 

ఆదికాండము 47:7 => మరియు యోసేపు తన తండిర్యైన యాకోబును లోపలికి తీసికొని వచిచ్ 

ఫరో సమక్షమందు అతని నుంచగా యాకోబు ఫరోను దీవించెను. 

ఆదికాండము 47:8 => ఫరో నీవు జీవించిన సంవతస్రములెనిన్ అని యాకోబు నడిగినందుకు 

ఆదికాండము 47:9 => యాకోబు నేను యాతర్చేసిన సంవతస్రములు నూట ముపప్ది, నేను 

జీవించిన సంవతస్రములు కొంచెము గాను దుఃఖసహితమైనవిగా ఉనన్వి. అవి నా పితరులు 

యాతర్చేసిన దినములలో వారు జీవించిన సంవతస్రములనిన్ కాలేదని ఫరోతో చెపిప్ 

ఆదికాండము 47:10 => ఫరోను దీవించి ఫరో యెదుటనుండి వెళి ల్పోయెను. 

1 సమూయేలు 12:2 => రాజు మీ కారయ్ములను జరిగించును. నేను తలనెరిసిన ముసలివాడను, నా 

కుమారులు, మీ మధయ్నునాన్రు; బాలయ్ము నాటినుండి నేటివరకు నేను మీ కారయ్ములను జరిగించుచు 

వచిచ్తిని. 

1 సమూయేలు 12:3 => ఇదిగో నేనునాన్ను, నేనెవని యెదుద్నైన తీసికొంటినా? ఎవని గారద్భమునైన 

పటుట్కొంటినా? ఎవనికైన అనాయ్యము చేసితినా? ఎవనినైన బాధపెటిట్తినా? నాయ్యము నాకు 
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అగపడకుండ ఎవనియొదద్నైన లంచము పుచుచ్కొంటినా? ఆలాగు చేసినయెడల యెహోవా సనిన్ధిని 

ఆయన అభిషేకము చేయించినవాని యెదుటను వాడు నా మీద సాక్షయ్ము పలుకవలెను, అపుప్డు నేను 

మీ యెదుట దానిని మరల నితుత్ననెను. 

1 సమూయేలు 12:4 => నీవు మాకు ఏ అనాయ్యమైనను ఏ బాధనైనను చేయలేదు; ఏ మనుషుయ్ని 

యొదద్గాని నీవు దేనినైనను తీసికొనలేదని వారు చెపప్గా 

1 సమూయేలు 12:5 => అతడు అటిట్ది నాయొదద్ ఏదియు మీకు దొరకదని యెహోవాయును ఆయన 

అభిషేకము చేయించినవాడును ఈ దినమున మీ మీద సాకుష్లైయునాన్రు అని చెపిప్నపుప్డు సాకుష్లే 

అని వారు పర్తుయ్తత్రమిచిచ్రి. 

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

పూరణ్ముగా ఉండగా యెహోవాకు ఇటుల్ సోత్తర్ములు చెలిల్ంచెను మాకు తండిర్గానునన్ ఇశార్యేలీయుల 

దేవా యెహోవా, నిరంతరము నీవు సోత్తార్రు హ్డవు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 29:11 => యెహోవా, భూమాయ్కాశములయందుండు సమసత్మును నీ 

వశము; మహాతమ్య్మును పరాకర్మమును పర్భావమును తేజసుస్ను ఘనతయు నీకే చెందుచునన్వి; 

యెహోవా, రాజయ్ము నీది, నీవు అందరిమీదను నినున్ అధిపతిగా హెచిచ్ంచుకొనియునాన్వు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 29:12 => ఐశవ్రయ్మును గొపప్తనమును నీవలన కలుగును, నీవు 

సమసత్మును ఏలువాడవు, బలమును పరాకర్మమును నీ దానములు, హెచిచ్ంచువాడవును అందరికి 

బలము ఇచుచ్వాడవును నీవే. 

1 దినవృతాత్ంతములు 29:13 => మా దేవా, మేము నీకు కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచుచునాన్ము, 

పర్భావముగల నీ నామమును కొనియాడుచునాన్ము. 

1 దినవృతాత్ంతములు 29:14 => ఈ పర్కారము మనఃపూరవ్కముగా ఇచుచ్ సామరథ్య్ము 

మాకుండుటకు నేనెంత మాతర్పువాడను? నా జనులెంత మాతర్పువారు? సమసత్మును నీవలననే 

కలిగెను గదా? నీ సవ్సంపాదయ్ములో కొంత మేము నీకిచిచ్యునాన్ము. 
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1 దినవృతాత్ంతములు 29:15 => మా పితరులందరివలెనే మేమును నీ సనిన్ధిని అతిథులమును 

పరదేశులమునై యునాన్ము , మా భూనివాసకాలము నీడయంత అసిథ్రము , సిథ్రముగా 

ఉనన్వాడొకడును లేడు 

1 దినవృతాత్ంతములు 29:16 => మా దేవా యెహోవా, నీ పరిశుదధ్ నామముయొకక్ ఘనతకొరకు 

మందిరమును కటిట్ంచుటకై మేము సమకూరిచ్న యీ వసుత్ సముదాయమును నీవలన కలిగినదే, 

అంతయు నీదియైయునన్ది. 

1 దినవృతాత్ంతములు 29:17 => నా దేవా , నీవు హృదయ పరిశోధనచేయుచు 

యథారథ్వంతులయందు ఇషట్పడుచునాన్వని నేనెరుగుదును; నేనైతే యథారథ్హృదయము గలవాడనై 

యివి యనిన్యు మనఃపూరవ్కముగా ఇచిచ్యునాన్ను; ఇపుప్డు ఇకక్డనుండు నీ జనులును నీకు 

మనఃపూరవ్కముగా ఇచుచ్ట చూచి సంతోషించుచునాన్ను. 

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

యెహోవా, నీ జనులు హృదయపూరవ్కముగా సంకలిప్ంచిన యీ ఉదేద్శమును నితయ్ము కాపాడుము; 

వారి హృదయమును నీకు అనుకూలపరచుము. 

1 దినవృతాత్ంతములు 29:19 => నా కుమారుడైన సొలొమోను నీ యాజఞ్లను నీ శాసనములను నీ 

కటట్డలను గైకొనుచు వాటిననిన్టిని అనుసరించునటుల్ను నేను కటట్దలచిన యీ ఆలయమును 

కటిట్ంచునటుల్ను అతనికి నిరోద్షమైన హృదయము దయచేయుము. 

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

యెహోవాను సుత్తించుడని సమాజకులందరితో చెపప్గా, వారందరును తమ పితరుల దేవుడైన 

యెహోవాను సుత్తించి యెహోవా సనిన్ధిని రాజు ముందరను తలవంచి నమసాక్రము చేసిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 29:21 => తరువాత వారు యెహోవాకు బలులు అరిప్ంచిరి. మరునాడు 

దహనబలిగా వెయియ్ యెదుద్లను వెయియ్ గొఱఱ్పొటే ట్ళల్ను వెయియ్ గొఱఱ్పిలల్లను వాటి పానారప్ణలతో కూడ 

ఇశార్యేలీయులందరి సంఖయ్కు తగునటుట్గా అరిప్ంచిరి. 
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1 దినవృతాత్ంతములు 29:22 => ఆ దినమున వారు యెహోవా సనిన్ధిని బహు సంతోషముతో 

అనన్పానములు పుచుచ్కొనిరి. దావీదు కుమారుడైన సొలొమోనునకు రెండవసారి పటాట్భిషేకముచేసి, 

యెహోవా సనిన్ధిని అతని అధిపతిగాను సాదోకును యాజకునిగాను అభిషేకించిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 29:23 => అపుప్డు సొలొమోను తన తండిర్యైన దావీదునకు మారుగా 

యెహోవా సింహాసనమందు రాజుగా కూరుచ్ండి వరిధ్లుల్చుండెను. ఇశార్యేలీయులందరును అతని 

యాజఞ్కు బదుధ్లైయుండిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 29:24 => అధిపతులందరును యోధులందరును రాజైన దావీదు 

కుమారులందరును రాజైన సొలొమోనునకు లోబడిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 29:25 => యెహోవా సొలొమోనును ఇశార్యేలీయులందరి యెదుటను 

బహుగా ఘనపరచి, అతనికి ముందుగా ఇశార్యేలీయులను ఏలిన యే రాజునకైనను కలుగని 

రాజయ్పర్భావమును అతని కనుగర్హించెను. 

పర్సంగి 4:13 => మూఢతవ్ముచేత బుదిధ్ మాటలకిక చెవియొగగ్లేని ముసలి రాజుకంటె బీదవాడైన 

జాఞ్నవంతుడగు చినన్వాడే శేర్షుఠ్డు. 

లూకా 1:6 => వీరిదద్రు పర్భువు యొకక్ సకలమైన ఆజఞ్ల చొపుప్నను నాయ్యవిధుల చొపుప్నను 

నిరపరాధులుగా నడుచుకొనుచు దేవుని దృషిట్కి నీతిమంతులై యుండిరి. 

లూకా 2:29 => నాథా, యిపుప్డు నీ మాటచొపుప్న సమాధానముతో నీ దాసుని పోనిచుచ్చునాన్వు;  

లూకా 2:30 => అనయ్జనులకు నినున్ బయలుపరచుటకు వెలుగుగాను నీ పర్జలైన ఇశార్యేలుకు 

మహిమగాను  

లూకా 2:31 => నీవు సకల పర్జలయెదుట సిదధ్పరచిన 

లూకా 2:32 => నీ రక్షణ నేను కనున్లార చూచితిని. 

లూకా 2:33 => యోసేపును ఆయన తలిల్యు ఆయననుగూరిచ్ చెపప్బడిన మాటలను విని 

ఆశచ్రయ్పడిరి. 
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లూకా 2:34 => సుమెయోను వారిని దీవించి ఇదిగో అనేక హృదయాలోచనలు బయలుపడునటుల్, 

ఇశార్యేలులో అనేకులు పడుటకును తిరిగి లేచుటకును వివాదాసప్దమైన గురుతుగా ఈయన 

నియమింపబడియునాన్డు; 

లూకా 2:35 => మరియు నీ హృదయములోనికి ఒక ఖడగ్ము దూసికొనిపోవునని ఆయన తలిల్యైన 

మరియతో చెపెప్ను. 

లూకా 2:36 => మరియు ఆషేరు గోతిర్కురాలును పనూయేలు కుమారెత్యునైన అనన్ అను ఒక 

పర్వకిత్ర్ యుండెను. ఆమె కనాయ్తవ్ము మొదలు ఏడేండుల్ పెనిమిటితో సంసారముచేసి బహుకాలము 

గడిచినదై, 

లూకా 2:37 => యెనుబది నాలుగు సంవతస్రములు విధవరాలైయుండి, దేవాలయము విడువక 

ఉపవాస పార్రథ్నలతో రేయింబగళుల్ సేవ చేయుచుండెను. 

లూకా 2:38 => ఆమె కూడ ఆ గడియలోనే లోపలికి వచిచ్ దేవుని కొనియాడి, యెరూషలేములొ 

విమోచనకొరకు కనిపెటుట్చునన్ వారందరితో ఆయననుగూరిచ్ మాటలాడుచుండెను. 

ఫిలేమోనుకు 1:9 => వృదుధ్డను ఇపుప్డు కీర్సుత్యేసు ఖైదీనైయునన్ పౌలను నేను పేర్మనుబటిట్ 

వేడుకొనుట మరి మంచిదనుకొని, 

2 సమూయేలు 19:32 => బరిజ్లల్యి యెనుబది సంవతస్రముల వయసుస్కలిగి బహు ముసలివాడై 

యుండెను. అతడు అధిక ఐశవ్రయ్వంతుడు గనుక రాజు మహనయీములో నుండగా అతనికి భోజన 

పదారథ్ములను పంపించుచు వచెచ్ను. 

1 రాజులు 3:11 => దేవుడు అతనికి ఈలాగు సెలవిచెచ్ను దీరాఘ్యువునైనను ఐశవ్రయ్మునైనను నీ 

శతుర్వుల పార్ణమునైనను అడుగక, నాయ్యములను గర్హించుటకు వివేకము అనుగర్హించుమని నీవు 

అడిగితివి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 29:28 => అతడు వృదాధ్పయ్ము వచిచ్నవాడై ఐశవ్రయ్ పర్భావములు కలిగి, 

మంచి ముదిమిలో మరణమొందెను. అతని తరువాత అతని కుమారుడైన సొలొమోను అతనికి 

మారుగా రాజాయెను. 
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యోబు 15:10 => నెరసిన వెండుర్కలు గలవారును చాలా వయసుస్ మీరిన పురుషులును మాలో 

నునాన్రు నీ తండిర్కంటెను వారు చాల పెదద్వారు. 

యోబు 29:8 => యౌవనులు ననున్ చూచి దాగుకొనిరి ముసలివారు లేచి నిలువబడిరి. 

యోబు 41:32 => అది తాను నడచిన తోర్వను తన వెనుక పర్కాశింపజేయును చూచినవారికి 

సముదర్ము నెరసిన వెండుర్కలుగా తోచును. 

సామెతలు 4:9 => అది నీ తలకు అందమైన మాలికకటుట్ను పర్కాశమానమైన కిరీటమును నీకు 

దయచేయును. 

పర్సంగి 12:5 => ఎతుత్ చోటులకు భయపడుదురు. మారగ్ములయందు భయంకరమైనవి కనబడును, 

బాదము వృక్షము పువువ్లు పూయును, మిడుత బరువుగా ఉండును, బుడ డ్బుడుసరకాయ పగులును, 

ఏలయనగా ఒకడు తన నితయ్మైన ఉనికిపటుట్నకు పోవుచునాన్డు. వాని నిమితత్ము పర్లాపించువారు 

వీధులలో తిరుగుదురు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 21:16 => మరియు కైసరయనుండి కొందరు శిషుయ్లు, మొదటనుండి 

శిషుయ్డుగా ఉండిన కుపీర్యుడైన మాన్సోను ఇంట మేము దిగవలెనను ఉదేద్శముతో అతనిని 

వెంటబెటుట్కొని మాతో కూడ వచిచ్రి. 

తీతుకు 2:2 => ఏలాగనగా వృదుధ్లు మితానుభవము గలవారును, మానుయ్లును, సవ్సథ్బుదిధ్ 

గలవారును, విశావ్స పేర్మ సహనములయందు లోపము లేనివారునై యుండవలెననియు, 

2 పేతురు 2:21 => వారు నీతిమారగ్మును అనుభవపూరవ్కముగా తెలిసికొని, తమకు 

అపప్గింపబడిన పరిశుదధ్మైన ఆజఞ్నుండి తొలగిపోవుటకంటె ఆ మారగ్ము అనుభవపూరవ్కముగా 

తెలియక యుండుటయే వారికి మేలు. 

వచనము 2 

బుదిధ్గల దాసుడు సిగుగ్తెచుచ్ కుమారునిమీద ఏలుబడి చేయును అనన్దముమ్లతోపాటు వాడు 

పితార్రిజ్తము పంచుకొనును. 
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సామెతలు 14:29 => దీరఘ్శాంతము గలవాడు మహా వివేకి ముంగోపి మూఢతవ్మును 

బహుమానముగా పొందును. 

సామెతలు 15:18 => కోపోదేర్కి యగువాడు కలహము రేపును దీరఘ్శాంతుడు వివాదము 

నణచివేయును. 

సామెతలు 19:11 => ఒకని సుబుదిధ్ వానికి దీరఘ్శాంతమునిచుచ్ను తపుప్లు క్షమించుట అటిట్వానికి 

ఘనతనిచుచ్ను. 

కీరత్నలు 103:8 => యెహోవా దయాదాకిష్ణయ్పూరుణ్డు దీరఘ్శాంతుడు కృపాసమృదిధ్గలవాడు. 

ఎఫెసీయులకు 5:1 => కావున మీరు పిర్యులైన పిలల్లవలె దేవునిపోలి నడుచుకొనుడి. 

యాకోబు 1:19 => నా పిర్య సహోదరులారా, మీరీసంగతి ఎరుగుదురు గనుక పర్తి మనుషుయ్డు 

వినుటకు వేగిరపడువాడును, మాటలాడుటకు నిదానించువాడును, కోపించుటకు నిదా నించువాడునై 

యుండవలెను. 

సామెతలు 16:19 => గరివ్షుఠ్లతో దోపుడుసొముమ్ పంచుకొనుటకంటె దీనమనసుస్ కలిగి దీనులతో 

పొతుత్చేయుట మేలు. 

సామెతలు 25 :28 => పార్కారము లేక పాడైన పురము ఎంతో తన మనసుస్ను 

అణచుకొనలేనివాడును అంతే. 

రోమీయులకు 12:21 => కీడువలన జయింపబడక, మేలుచేత కీడును జయించుము. 

పర్కటన 3:21 => నేను జయించి నా తండిర్తో కూడ ఆయన సింహాసనమునందు కూరుచ్ండియునన్ 

పర్కారము జయించువానిని నాతోకూడ నా సింహాసనమునందు కూరుచ్ండనిచెచ్దను. 

నాయ్యాధిపతులు 8:3 => అతడు ఆ మాట అనన్పుప్డు అతనిమీది వారి కోపము తగెగ్ను. 

1 సమూయేలు 25:13 => అంతట దావీదు వారితో మీరందరు మీ కతుత్లను ధరించుకొనుడనగా 

వారు కతుత్లు ధరించుకొనిరి, దావీదు కూడను కతిత్ ఒకటి ధరించెను. దావీదు వెనుక దాదాపు నాలుగు 

వందలమంది బయలుదేరగా రెండువందల మంది సామాను దగగ్ర నిలిచిరి. 

కీరత్నలు 37:8 => కోపము మానుము ఆగర్హము విడిచిపెటుట్ము వయ్సనపడకుము అది కీడుకే 

కారణము 
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సామెతలు 14:17 => తవ్రగా కోపపడువాడు మూఢతవ్ము చూపును. దురోయ్చనలు గలవాడు 

దేవ్షింపబడును. 

సామెతలు 17:14 => కలహారంభము నీటిగటుట్న పుటుట్ ఊట వివాదము అధికము కాకమునుపే 

దాని విడిచిపెటుట్ము. దుషు ట్లు నిరోద్షులని తీరుప్ తీరుచ్వాడు  

సామెతలు 17:27 => మితముగా మాటలాడువాడు తెలివిగలవాడు శాంతగుణము గలవాడు 

వివేకము గలవాడు. 

సామెతలు 18:19 => బలమైన పటట్ణమును వశపరచుకొనుటకంటె ఒకనిచేత అనాయ్యమునొందిన 

సహోదరుని వశపరచుకొనుట కషట్తరము. వివాదములు నగరు తలుపుల అడ డ్గడియలంత సిథ్రములు. 

సామెతలు 20:3 => కలహమునకు దూరముగా నుండుట నరులకు ఘనత మూరు ఖ్డైన పర్తివాడును 

పోరునే కోరును. 

పర్సంగి 7:8 => కారాయ్రంభముకంటె కారాయ్ంతము మేలు; అహంకారము గలవానికంటె శాంతము 

గలవాడు శేర్షుఠ్డు 

పర్సంగి 7:9 => ఆతర్పడి కోపపడవదుద్; బుదిధ్హీనుల అంతరిందిర్యములందు కోపము 

సుఖనివాసము చేయును. 

తీతుకు 1:7 => ఎందుకనగా అధయ్కుష్డు దేవుని గృహనిరావ్హకునివలె నిందారహితుడై 

యుండవలెను. అతడు సేవ్చాఛ్పరుడును, ముకోక్పియు, మదయ్పానియు, కొటుట్వాడును, దురాల్భము 

అపేకిష్ంచువాడును కాక, 

వచనము 3 

వెండికి మూస తగినది, బంగారునకు కొలిమి తగినది హృదయ పరిశోధకుడు యెహోవాయే. 

సంఖాయ్కాండము 26:55 => చీటుల్వేసి ఆ భూమిని పంచిపెటట్వలెను. వారు తమ తమ పితరుల 

గోతర్ముల జనసంఖయ్చొపుప్న సావ్సథ్య్మును పొందవలెను. 

సంఖాయ్కాండము 26:56 => ఎకుక్వమందికేమి తకుక్వమందికేమి చీటుల్వేసి యెవరి సావ్సథ్య్మును 

వారికి పంచిపెటట్వలెను. 
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సంఖాయ్కాండము 26:57 => వారివారి వంశములలో లెకిక్ంపబడిన లేవీయులు వీరు. గెరో ష్నీయులు 

గెరో ష్ను వంశసుథ్లు; కహాతీయులు కహాతు వంశసుథ్లు; మెరారీయులు మెరారి వంశసుథ్లు. 

సంఖాయ్కాండము 26:58 => లేవీయుల వంశములు ఏవనగా, లిబీన్యుల వంశము హెబోర్నీయుల 

వంశము మహలీయుల వంశము మూషీయుల వంశము కోరహీయుల వంశము. 

సంఖాయ్కాండము 26:59 => కహాతు అమార్మును కనెను; అమార్ము భారయ్పేరు యోకెబెదు. ఆమె 

లేవీ కుమారెత్; ఐగుపుత్లో ఆమె లేవీకి పుటెట్ను. ఆమె అమార్మువలన అహరోనును మోషేను వీరి 

సహోదరియగు మిరాయ్మును కనెను. 

సంఖాయ్కాండము 26:60 => అహరోనువలన నాదాబు అబీహు ఎలియాజరు ఈతామారు పుటిట్రి. 

సంఖాయ్కాండము 26:61 => నాదాబు అబీహులు యెహోవా సనిన్ధికి అనాయ్గిన్ తెచిచ్నపుప్డు 

చనిపోయిరి. 

సంఖాయ్కాండము 26:62 => వారిలో నెల మొదలుకొని పై పార్యము కలిగి లెకిక్ంపబడినవారందరు 

ఇరువది మూడువేలమంది . వారు ఇశార్యేలీయులలో లెకిక్ంపబడినవారు కారుగనుక 

ఇశార్యేలీయులలో వారికి సావ్సథ్య్మియయ్బడలేదు. 

సంఖాయ్కాండము 26:63 => యెరికో పార్ంతములయందలి యొరాద్నునొదద్నునన్ మోయాబు 

మైదానములలో మోషేయు యాజకుడగు ఎలియాజరును ఇశార్యేలీయుల జనసంఖయ్ చేసినపుప్డు 

లెకిక్ంపబడినవారు వీరు. 

సంఖాయ్కాండము 26:64 => మోషే అహరోనులు సీనాయి అరణయ్ములో ఇశార్యేలీయుల సంఖయ్ను 

చేసినపుప్డు లెకిక్ంపబడినవారిలో ఒకక్డైనను వీరిలో ఉండలేదు. 

సంఖాయ్కాండము 26:65 => ఏలయనగా వారు నిశచ్యముగా అరణయ్ములో చనిపోవుదురని 

యెహోవా వారినిగూరిచ్ సెలవిచెచ్ను. యెపునెన్ కుమారుడైన కాలేబును నూను కుమారుడైన 

యెహోషువయు తపప్ వారిలో ఒకక్డైనను మిగిలియుండలేదు. 

యెహోషువ 7:14 => ఉదయమున మీ గోతర్ముల వరుసనుబటిట్ మీరు రపిప్ంపబడుదురు; అపుప్డు 

యెహోవా ఏ గోతర్మును సూచించునో అది వంశముల వరుస పర్కారము దగగ్రకు రావలెను; 
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యెహోవా సూచించు వంశము కుటుంబముల పర్కారము దగగ్రకు రావలెను; యెహోవా సూచించు 

కుటుంబము పురుషుల వరుస పర్కారము దగగ్రకు రావలెను. 

యెహోషువ 18:5 => వారు ఏడు వంతులుగా దాని పంచుకొందురు. యూదా వంశసుథ్లు 

దకిష్ణదికుక్న తమ సరిహదుద్ లోపల నిలిచియుండవలెను. యోసేపు పుతుర్లు ఉతత్ర దికుక్న తమ 

సరిహదుద్ లోపల నిలిచియుండవలెను. 

యెహోషువ 18:10 => వారికొరకు యెహోషువ షిలోహులో యెహోవా సనిన్ధిని వంతుచీటుల్ వేసి 

వారి వారి వంతులచొపుప్న ఇశార్యేలీయులకు దేశమును పంచిపెటెట్ను. 

1 సమూయేలు 14:41 => అపుప్డు సౌలు ఇశార్యేలీయులకు దేవుడవైన యెహోవా, దోషిని 

కనుపరచుమని పార్రిథ్ంపగా సౌలు పేరటను యోనాతాను పేరటను చీటిపడెను గాని జనులు 

తపిప్ంచుకొనిరి. 

1 సమూయేలు 14:42 => నాకును నా కుమారుడైన యోనాతానునకును చీటుల్ వేయుడని సౌలు ఆజఞ్ 

ఇయయ్గా యోనాతాను పేరట చీటి పడెను. 

నెహెమాయ్ 11:1 => జనుల అధికారులు యెరూషలేములో నివాసము చేసిరి. మిగిలిన జనులు 

పరిశుదధ్ పటట్ణమగు యెరూషలేమునందు పదిమందిలో ఒకడు నివసించునటుల్ను, మిగిలిన 

తొమమ్ండుగురు వేరు పటట్ణములలో నివసించునటుల్ను చీటుల్ వేసిరి. 

యోనా 1:7 => అంతలో ఓడ వారు ఎవనినిబటిట్ ఇంత కీడు మనకు సంభవించినది తెలియుటకై 

మనము చీటుల్ వేతము రండని యొకరితో ఒకరు చెపుప్కొని, చీటుల్ వేయగా చీటి యోనామీదికి వచెచ్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 1:26 => అంతట వారు వీరినిగూరిచ్ చీటుల్వేయగా మతీత్య పేరట చీటి 

వచెచ్ను గనుక అతడు పదునొకండుమంది అపొసత్లులతో కూడ లెకిక్ంపబడెను. 

ఆదికాండము 24:44 => నీవు తార్గుము నీ ఒంటెలకును చేది పోయుదునని యెవతె చెపుప్నో 

ఆమెయే నా యజమానుని కుమారునికి యెహోవా నియమించిన పిలల్యై యుండును గాకని 

మనవిచేసికొంటిని. 

లేవీయకాండము 16:8 => అపుప్డు అహరోను యెహోవా పేరట ఒక చీటిని, విడిచిపెటే ట్ మేక పేరట 

ఒక చీటిని ఆ రెండు మేకలమీద రెండు చీటల్ను వేయవలెను. 
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యెహోషువ 14:2 => మోషే దావ్రా యెహోవా ఆజాఞ్పించినటుల్ యాజకుడైన ఎలియాజరును నూను 

కుమారుడైన యెహోషువయు ఇశార్యేలీయుల గోతర్ములయొకక్ పితరుల కుటుంబముల 

పర్ధానులును చీటుల్ వేసి, తొమిమ్ది గోతర్ములవారికిని అరధ్గోతర్పు వారికిని ఆ సావ్సథ్య్ములను 

పంచిపెటిట్రి. 

యెహోషువ 18:6 => మీరు ఏడు వంతులుగా దేశ వివరమును వార్సి నాయొదద్కు తీసికొనిరావలెను. 

నేను ఇకక్డ మన దేవుడైన యెహోవా సనిన్ధిని మీ నిమితత్ము వంతుచీటుల్ వేసెదను. 

యెహోషువ 21:8 => యెహోవా మోషే దావ్రా ఆజాఞ్పించినటుల్ ఇశార్యేలీయులు వంతు చీటల్వలన 

ఆ పటట్ణములను వాటి పొలములను లేవీయులకిచిచ్రి. 

నాయ్యాధిపతులు 20:9 => మనము గిబియాయెడల జరిగింపవలసిన దానిని నెరవేరుచ్టకై చీటుల్వేసి 

దానిమీదికి పోదుము. జనులు బెనాయ్మీనీయుల గిబియాకు వచిచ్ 

1 దినవృతాత్ంతములు 24:5 => ఎలియాజరు సంతతిలోని వారును, ఈతామారు సంతతివారిలో 

కొందరును దేవునికి పర్తిషిఠ్తులగు అధికారులై యుండిరి గనుక తాము పరిశుదధ్ సథ్లమునకు 

అధికారులుగా ఉండుటకై చీటుల్వేసి వంతులు పంచుకొనిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 25:8 => తాము చేయు సేవ విషయములో పినన్యని పెదద్యని గురువని 

శిషుయ్డని భేదము లేకుండ వంతులకొరకై చీటుల్ వేసిరి. 

ఎసేత్రు 3:7 => రాజైన అహషేవ్రోషు యొకక్ యేలుబడియందు పండెర్ండవ సంవతస్రమున నీసాను 

మాసమున, అనగా, పర్థమ మాసమున వారు హామాను ఎదుట పూరు, అనగా చీటిని 

దినదినమునకును నెలనెలకును అదారు అను పండెర్ండవ నెలవరకు వేయుచు వచిచ్రి. 

సామెతలు 18:18 => చీటుల్ వేయుటచేత వివాదములు మానును అది పరాకర్మశాలులను 

సమాధానపరచును. 

యెహెజేక్లు 21:21 => బాటలు చీలుచోట రెండు మారగ్ములు చీలు సథ్లమున శకునము 

తెలిసికొనుటకు బబులోను రాజు నిలుచుచునాన్డు; అతడు బాణములను ఇటు అటు ఆడించుచు, 

విగర్హములచేత విచారణ చేయుచు, కారయ్మునుబటిట్ శకునము చూచుచునాన్డు.  
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యెహెజేక్లు 47:14 => నేను పర్మాణముచేసి మీ పితరులకు ఈ దేశము ఇచిచ్తిని గనుక ఏమియు 

భేదములేకుండ మీలో పర్తివాడును దానిలో సావ్సథ్య్మునొందును; ఈలాగున అది మీకు 

సావ్సథ్య్మగును. 

వచనము 4 

చెడునడవడి గలవాడు దోషపు మాటలు వినును నాలుక హానికరమైన మాటలు పలుకుచుండగా 

అబదిధ్కుడు చెవి యొగుగ్ను. 

సామెతలు 15:17 => పగవాని యింట కొర్వివ్నయెదుద్ మాంసము తినుటకంటె పేర్మగలచోట 

ఆకుకూరల భోజనము తినుట మేలు. 

కీరత్నలు 37:16 => నీతిమంతునికి కలిగినది కొంచెమైనను బహుమంది భకిత్హీనులకునన్ 

ధనసమృదిధ్కంటె శేర్షట్ము. 

సామెతలు 7:14 => సమాధానబలులను నేను అరిప్ంపవలసియుంటిని నేడు నా మొర్కుక్బళుల్ 

చెలిల్ంచియునాన్ను 

సామెతలు 21:9 => గయాయ్ళితో పెదద్యింట నుండుటకంటె మిదెద్మీద నొక మూలను నివసించుట 

మేలు. 

సామెతలు 21:19 => పార్ణము విసికించు జగడగొండి దానితో కాపురము చేయుటకంటె 

అరణయ్భూమిలో నివసించుట మేలు. 

1 సమూయేలు 20:24 => కాబటిట్ దావీదు పొలములో దాగుకొనెను; అమావాసయ్ వచిచ్నపుప్డు రాజు 

భోజనము చేయ కూరుచ్ండగా 

పర్సంగి 4:6 => శర్మయును గాలికైన యతన్ములును రెండుచేతులనిండ నుండుటకంటె 

ఒకచేతినిండ నెమమ్దికలిగి యుండుట మేలు. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 4:11 => సంఘమునకు వెలుపటివారియెడల మరాయ్దగా నడుచుకొనుచు, 

మీకేమియు కొదువ లేకుండునటుల్ మేము మీకు ఆజాఞ్పించిన పర్కారము మీరు పరుల జోలికి పోక,  
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2 దెసస్లోనీకయులకు 3:12 => అటిట్వారు నెమమ్దిగా పని చేయుచు, సొంతముగా 

సంపాదించుకొనిన ఆహారము భుజింపవలెనని మన పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ పేరట వారిని 

ఆజాఞ్పూరవ్కముగా హెచచ్రించుచునాన్ము. 

యాకోబు 5:5 => మీరు భూమిమీద సుఖముగా జీవించి భోగాసకుత్లై వధ దినమునందు మీ 

హృదయములను పోషించుకొంటిరి. 

వచనము 5 

బీదలను వెకిక్రించువాడు వారి సృషిట్కరత్ను నిందించువాడు. ఆపదను చూచి సంతోషించువాడు 

నిరోద్షిగా ఎంచబడడు. 

సామెతలు 11:29 => తన ఇంటివారిని బాధపెటుట్వాడు గాలిని సవ్తంతిర్ంచుకొనును మూఢుడు 

జాఞ్నహృదయులకు దాసుడగును. 

సామెతలు 14:35 => బుదిధ్గల సేవకుడు రాజులకిషు ట్డు అవమానకరముగా నడచువానిమీద రాజు 

కోపించును 

ఆదికాండము 24:4 => నా సవ్దేశమందునన్ నా బంధువులయొదద్కు వెళి ల్ ఇసాస్కను నా కుమారునికి 

భారయ్ను తెచుచ్నటుల్ ఆకాశముయొకక్ దేవుడును భూమియొకక్ దేవుడునైన యెహోవా తోడని నీచేత 

పర్మాణము చేయించెదననెను. 

ఆదికాండము 24:5 => ఆ దాసుడు ఈ దేశమునకు నా వెంట వచుచ్టకు ఒకవేళ ఆ సతరీ 

ఇషట్పడనియెడల నీవు బయలుదేరి వచిచ్న ఆ దేశమునకు నేను నీ కుమారుని తీసికొని పోవలెనా అని 

అడుగగా 

ఆదికాండము 24:6 => అబార్హాము అకక్డికి నా కుమారుని తీసికొని పోకూడదు సుమీ. 

ఆదికాండము 24:7 => నా తండిర్ యింటనుండియు నేను పుటిట్న దేశమునుండియు ననున్ తెచిచ్ 

నాతో మాటలాడి నీ సంతానమునకు ఈ దేశమునిచెచ్దనని పర్మాణము చేసి నాతో చెపిప్న పరలోకపు 

దేవుడగు యెహోవా తన దూతను నీకు ముందుగా పంపును; అకక్డనుండి నీవు నా కుమారునికి 

భారయ్ను తీసికొనివచెచ్దవు. 
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ఆదికాండము 24:8 => అయితే నీ వెంట వచుచ్టకు ఆ సతరీ ఇషట్పడనియెడల ఈ పర్మాణము నుండి 

విడుదల పొందెదవు గాని నీవు నా కుమారుని అకక్డికి తీసికొని పోకూడదని అతనితో చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 24:9 => ఆ దాసుడు తన యజమానుడగు అబార్హాము తొడకిర్ంద తన చెయియ్ పెటిట్ 

యీ సంగతి విషయమై పర్మాణము చేసెను. 

ఆదికాండము 24:10 => అతడు తన యజమానుని ఒంటెలలో పది ఒంటెలను తన యజమానుని 

ఆసిత్లో శేర్షట్మైన నానా విధములగు వసుత్వులను తీసికొనిపోయెను. అతడు లేచి అరామన్హరాయిము 

లోనునన్ నాహోరు పటట్ణము చేరి 

ఆదికాండము 24:11 => సాయంకాలమందు సతరీలు నీళుల్ చేదుకొనవచుచ్ వేళకు ఆ ఊరి 

బయటనునన్ నీళల్బావియొదద్ తన ఒంటెలను మోకరింపచేసి యిటల్నెను 

ఆదికాండము 24:12 => నా యజమానుడగు అబార్హాము దేవుడవైన యెహోవా, నేను వచిచ్న 

కారయ్మును తవ్రలో సఫలముచేసి నా యజమానుడగు అబార్హాము మీద అనుగర్హము చూపుము. 

ఆదికాండము 24:13 => చితత్గించుము, నేను ఈ నీళల్ ఊటయొదద్ నిలుచుచునాన్ను; ఈ ఊరివారి 

పిలల్లు నీళుల్ చేదుకొనుటకు వచుచ్చునాన్రు. 

ఆదికాండము 24:14 => కాబటిట్ నేను తార్గునటుల్ నీవు దయచేసి నీ కడవను వంచుమని నేను 

చెపప్గా నీవు తార్గుము నీ ఒంటెలకును నీళుల్ పెటెట్దనని యే చినన్ది చెపుప్నో ఆమెయే నీ సేవకుడైన 

ఇసాస్కు కొరకు నీవు నియమించినదై యుండును గాక, అందువలన నీవు నా యజమానునిమీద 

అనుగర్హము చూపితివని తెలిసికొందుననెను. 

ఆదికాండము 24:15 => అతడు మాటలాడుట చాలింపకముందే అబార్హాము సహోదరుడైన 

నాహోరు భారయ్యగు మిలాక్ కుమారుడైన బెతూయేలుకు పుటిట్న రిబాక్ కడవ భుజము మీద 

పెటుట్కొనివచెచ్ను. 

ఆదికాండము 24:16 => ఆ చినన్ది మికిక్లి చకక్నిది; ఆమె కనయ్క, ఏ పురుషుడును ఆమెను 

కూడలేదు; ఆమె ఆ బావిలోనికి దిగిపోయి కడవను నీళల్తో నింపుకొని యెకిక్ రాగా 

ఆదికాండము 24:17 => ఆ సేవకుడు ఆమెను ఎదురొక్నుటకు పరుగెతిత్ నీ కడవలో నీళుల్ కొంచెము 

దయచేసి ననున్ తార్గనిమమ్ని అడిగెను. 
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ఆదికాండము 24:18 => అందుకామె అయాయ్ తార్గుమని చెపిప్ తవ్రగా తన కడవనుచేతిమీదికి 

దించుకొని అతనికి దాహమిచెచ్ను. 

ఆదికాండము 24:19 => మరియు ఆమె అతనికి దాహమిచిచ్న తరువాత నీ ఒంటెలు తార్గుమటుట్కు 

వాటికిని నీళుల్ చేది పోయుదునని చెపిప్ 

ఆదికాండము 24:20 => తవ్రగా గాడిలో తన కడవ కుమమ్రించి తిరిగి చేదుటకు ఆ బావికి 

పరుగెతుత్కొనిపోయి అతని ఒంటెలనిన్టికి నీళుల్ చేదిపోసెను. 

ఆదికాండము 24:21 => ఆ మనుషుయ్డు ఆమెను తేరి చూచి తన పర్యాణమును యెహోవా 

సఫలముచేసెనో లేదో తెలిసికొనవలెనని ఊరకుండెను. 

ఆదికాండము 24:22 => ఒంటెలు తార్గుటయైన తరువాత ఆ మనుషుయ్డు అరతులము ఎతుత్గల 

బంగారపు ముకుక్ కమిమ్ని, ఆమెచేతులకు పది తులముల ఎతుత్ గల రెండు బంగారు కడియములను 

తీసి 

ఆదికాండము 24:23 => నీవు ఎవరి కుమారెత్వు? దయచేసి నాతో చెపుప్ము; నీ తండిర్ యింట మేము 

ఈ రాతిర్ బసచేయుటకు సథ్లమునన్దా అని అడిగెను. 

ఆదికాండము 24:24 => అందుకామె నేను నాహోరుకు మిలాక్కనిన కుమారుడగు బెతూయేలు 

కుమారెత్ననెను. 

ఆదికాండము 24:25 => మరియు ఆమె మాయొదద్ చాలా గడిడ్యు మేతయు రాతిర్ బసచేయుటకు 

సథ్లమును ఉనన్వనగా 

ఆదికాండము 24:26 => ఆ మనుషుయ్డు తన తలవంచి యెహోవాకు మొర్కిక్  

ఆదికాండము 24:27 => అబార్హామను నా యాజమానుని దేవుడైన యెహోవా సుత్తింపబడును గాక; 

ఆయన నా యజమానునికి తన కృపను తన సతయ్మును చూపుట మానలేదు; నేను తోర్వలో నుండగానే 

యెహోవా నా యజమానుని బంధువుల యింటికి ననున్ నడిపించెననెను 

ఆదికాండము 24:28 => అంతట ఆ చినన్ది పరుగెతిత్కొనిపోయి యీ మాటలు తన తలిల్ 

యింటివారికి తెలిపెను. 
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ఆదికాండము 24:29 => రిబాక్కు లాబానను నొక సహోదరుడుండెను. అపుప్డు లాబాను ఆ 

బావిదగగ్ర వెలుపటనునన్ ఆ మనుషుయ్నియొదద్కు పరుగెతిత్కొనిపోయెను. 

ఆదికాండము 24:30 => అతడు ఆ ముకుక్కమిమ్ని తన సహోదరిచేతులనునన్ ఆ కడియములను 

చూచి ఆ మనుషుయ్డు ఈలాగు నాతో మాటలాడెనని తన సహోదరియైన రిబాక్ చెపిప్న మాటలు విని ఆ 

మనుషుయ్నియొదద్కు వచెచ్ను. అతడు ఆ బావియొదద్ ఒంటెల దగగ్ర నిలిచియుండగా 

ఆదికాండము 24:31 => లాబాను యెహోవావలన ఆశీరవ్దింపబడినవాడా, లోపలికి రముమ్; నీవు 

బయట నిలువనేల? ఇలుల్ను ఒంటెలకు సథ్లమును నేను సిదధ్ము చేయించితిననెను. 

ఆదికాండము 24:32 => ఆ మనుషుయ్డు ఇంటికి వచిచ్నపుప్డు లాబాను ఒంటెల గంతలు విపిప్ 

ఒంటెలకు గడిడ్యు మేతయు కాళుల్ కడుగుకొనుటకు అతనికిని అతనితో కూడ నునన్వారికిని నీళుల్ ఇచిచ్ 

ఆదికాండము 24:33 => అతనికి భోజనము పెటిట్ంచెను గాని అతడు నేను వచిచ్న పనిచెపప్క 

మునుపు భోజనము చేయననగా లాబాను చెపుప్మనెను. 

ఆదికాండము 24:34 => అంతట అతడిటల్నెను నేను అబార్హాము దాసుడను, 

ఆదికాండము 24:35 => యెహోవా నా యజమానుని బహుగా ఆశీరవ్దించెను గనుక అతడు 

గొపప్వాడాయెను; అతనికి గొఱఱ్లను గొడల్ను వెండి బంగారములను దాసదాసీ జనమును ఒంటెలను 

గాడిదలను దయచేసెను. 

ఆదికాండము 24:36 => నా యజమానుని భారయ్యైన శారా వృదాధ్పయ్ములో నా యజమానునికి 

కుమారుని కనెను; నా యజమానుడు తనకు కలిగినది యావతుత్ను అతనికిచిచ్యునాన్డు; 

ఆదికాండము 24:37 => మరియు నా యజమానుడు నాతో నేను ఎవరి దేశమందు 

నివసించుచునాన్నో ఆ కనానీయుల పిలల్లలో ఒక పిలల్ను నా కుమారునికి పెండిల్చేయవదుద్. 

ఆదికాండము 24:38 => అయితే నా తండిర్ యింటికిని నా వంశసుథ్లయొదద్కును వెళి ల్ నా 

కుమారునికి పెండిల్ చేయుటకు ఒక పిలల్ను తీసి కొనిరావలెనని నాచేత పర్మాణము చేయించెను. 

ఆదికాండము 24:39 => అపుప్డు నేను నా యజమానునితో ఆ సతరీ నావెంట రాదేమో అని 

చెపిప్నందుకు  

Page  of 1306 2507



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   !"త$

ఆదికాండము 24:40 => అతడు ఎవని సనిన్ధిలో నేను జీవించుచునాన్నో ఆ యెహోవా నీతో కూడ 

తన దూతను పంపి నీ పర్యాణము సఫలము చేయును గనుక నీవు నా వంశసుథ్లలో నా తండిర్ 

యింటనుండి నా కుమారునికి భారయ్ను తీసికొని వచెచ్దవు 

ఆదికాండము 24:41 => నీవు నా వంశసుథ్లయొదద్కు వెళి ల్తివా యీ పర్మాణము విషయములో ఇక 

నీకు బాధయ్త ఉండదు, వారు ఆమెను ఇయయ్నియెడలకూడ ఈ పర్మాణము విషయములో నీకు బాధయ్త 

ఉండదని చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 24:42 => నేను నేడు ఆ బావియొదద్కు వచిచ్ అబార్హామను నా యజమానుని 

దేవుడవైన యెహోవా, నా పర్యాణమును నీవు సఫలము చేసినయెడల 

ఆదికాండము 24:43 => నేను ఈ నీళల్ బావియొదద్ నిలిచియుండగా నీళుల్ చేదుకొనుటకు వచిచ్న 

చినన్దానితో నేను నీవు దయచేసి నీ కడవలో నీళుల్ కొంచెము ననున్ తార్గనిమమ్ని చెపుప్నపుప్డు 

ఆదికాండము 24:44 => నీవు తార్గుము నీ ఒంటెలకును చేది పోయుదునని యెవతె చెపుప్నో 

ఆమెయే నా యజమానుని కుమారునికి యెహోవా నియమించిన పిలల్యై యుండును గాకని 

మనవిచేసికొంటిని. 

ఆదికాండము 24:45 => నేను నా హృదయములో అటుల్ అనుకొనుట చాలింపకముందే రిబాక్ 

భుజముమీద తన కడవను పెటుట్కొనివచిచ్ ఆ బావిలోనికి దిగిపోయి నీళుల్ చేదుకొని వచెచ్ను; అపుప్డు 

నాకు దాహమిమమ్ని నేనామెను అడుగగా 

ఆదికాండము 24:46 => ఆమె తవ్రగా తన కడవను దించి తార్గుము, నీ ఒంటెలకును నీళుల్ 

పెటెట్దనని చెపెప్ను గనుక నేను తార్గితిని; ఆమె ఒంటెలకును నీళుల్ పెటెట్ను. 

ఆదికాండము 24:47 => అపుప్డు నేను నీవు ఎవరి కుమారెత్వని యడిగినందుకు ఆమె మిలాక్ 

నాహోరునకు కనిన కుమారుడగు బెతూయేలు కుమారెత్నని చెపిప్నపుప్డు, నేనామె ముకుక్కు 

కమిమ్యును ఆమెచేతులకు కడియములను పెటిట్ 

ఆదికాండము 24:48 => నా తలవంచి యెహోవాకు మొర్కిక్, అబార్హామను నా యజమానుని 

దేవుడైన యెహోవాను సోత్తర్ము చేసితిని; ఏలయనగా ఆయన నా యజమానుని యొకక్ సహోదరుని 

కుమారెత్ను అతని కుమారునికి తీసికొనునటుల్ సరియైన మారగ్మందు ననున్ నడిపించెను. 
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ఆదికాండము 24:49 => కాబటిట్ నా యజమానునియెడల మీరు దయను నమమ్కమును 

కనుపరచినయెడల అదియైనను నాకు తెలియచెపుప్డి, లేనియెడల అదియైనను తెలియచెపుప్డి; అపుప్డు 

నేనెటు పోవలెనో అటు పోయెదననగా 

ఆదికాండము 24:50 => లాబానును బెతూయేలును ఇది యెహోవావలన కలిగిన కారయ్ము; మేమైతే 

అవునని గాని కాదని గాని చెపప్జాలము; 

ఆదికాండము 24:51 => ఇదిగో రిబాక్ నీ యెదుట నునన్ది, ఆమెను తీసికొనిపొముమ్; యెహోవా 

సెలవిచిచ్న పర్కారము ఈమె నీ యజమానుని కుమారునికి భారయ్ అగును గాకని ఉతత్రమిచిచ్రి. 

ఆదికాండము 24:52 => అబార్హాము సేవకుడు వారి మాటలు విని యెహోవాకు సాషాట్ంగ 

నమసాక్రము చేసెను. 

ఆదికాండము 24:53 => తరువాత ఆ సేవకుడు వెండి నగలను బంగారు నగలను, వసత్రములను తీసి 

రిబాక్కు ఇచెచ్ను; మరియు అతడు ఆమె సహోదరునికి తలిల్కిని విలువగల వసుత్వులు ఇచెచ్ను. 

ఆదికాండము 24:54 => అతడును అతనితోకూడ నునన్ మనుషుయ్లును అనన్పానములు పుచుచ్కొని 

అకక్డ ఆ రాతిర్యంతయు నుండిరి. ఉదయమున వారు లేచినపుప్డు అతడు నా యజమానునియొదద్కు 

ననున్ పంపించుడని చెపప్గా 

ఆదికాండము 24:55 => ఆమె సహోదరుడును ఆమె తలిల్యుఈ చినన్దాని పదిదినములైనను 

మాయొదద్ ఉండనిముమ్, ఆ తరువాత ఆమె వెళల్వచుచ్ననిరి. 

ఆదికాండము 24:56 => అపుప్డతడు యెహోవా నా పర్యాణమును సఫలము చేసెను గనుక నాకు 

తడవుకానీయక ననున్ పంపించుడి, నా యజమానునియొదద్కు వెళె ల్దనని చెపిప్నపుప్డు 

ఆదికాండము 24:57 => వారు ఆ చినన్దానిని పిలిచి, ఆమె యేమనునో తెలిసికొందమని చెపుప్కొని 

ఆదికాండము 24:58 => రిబాక్ను పిలిచి ఈ మనుషుయ్నితోకూడ వెళె ల్దవా అని ఆమె నడిగినపుప్డు 

వెళె ల్దననెను. 

ఆదికాండము 24:59 => కాబటిట్ వారు తమ సహోదరియైన రిబాక్ను ఆమె దాదిని అబార్హాము 

సేవకుని అతనితో వచిచ్న మనుషుయ్లను సాగనంపినపుప్డు 
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ఆదికాండము 24:60 => వారు రిబాక్తో మా సహోదరీ, నీవు వేలవేలకు తలిల్వగుదువు గాక, నీ 

సంతతివారు తమ పగవారి గవినిని సావ్ధీనపరచుకొందురు గాక అని ఆమెను దీవింపగా 

ఆదికాండము 24:61 => రిబాక్యు ఆమె పనికతెత్లును లేచి ఒంటెలనెకిక్ ఆ మనుషుయ్ని 

వెంబడివెళి ల్రి. అటుల్ ఆ సేవకుడు రిబాక్ను తోడుకొనిపోయెను.  

ఆదికాండము 24:62 => ఇసాస్కు బెయేర  లహాయిరోయి మారగ్మున వచిచ్ దకిష్ణ దేశమందు 

కాపురముండెను. 

ఆదికాండము 24:63 => సాయంకాలమున ఇసాస్కు పొలములో ధాయ్నింప బయలువెళి ల్ కనున్లెతిత్ 

చూచినపుప్డు ఒంటెలు వచుచ్చుండెను, 

ఆదికాండము 24:64 => రిబాక్ కనున్లెతిత్ ఇసాస్కును చూచి ఒంటెమీదనుండి దిగి 

ఆదికాండము 24:65 => మనలనెదురొక్నుటకు పొలములో నడుచుచునన్ ఆ మనుషుయ్డెవరని 

దాసుని నడుగగా అతడు ఇతడు నా యజమానుడని చెపెప్ను గనుక ఆమె ముసుకు వేసికొనెను.  

ఆదికాండము 24:66 => అపుప్డా దాసుడు తాను చేసిన కారయ్ములనిన్యు ఇసాస్కుతో వివరించి 

చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 24:67 => ఇసాస్కు తలిల్యైన శారా గుడారములోనికి ఆమెను తీసికొనిపోయెను. అటుల్ 

అతడు రిబాక్ను పరిగర్హింపగా ఆమె అతనికి భారయ్ ఆయెను; అతడు ఆమెను పేర్మించెను. అపుప్డు 

ఇసాస్కు తన తలిల్ విషయమై దుఃఖనివారణ పొందెను. 

పర్సంగి 4:13 => మూఢతవ్ముచేత బుదిధ్ మాటలకిక చెవియొగగ్లేని ముసలి రాజుకంటె బీదవాడైన 

జాఞ్నవంతుడగు చినన్వాడే శేర్షుఠ్డు. 

సామెతలు 10:5 => వేసవికాలమున కూరుచ్వాడు బుదిధ్గల కుమారుడు కోతకాలమందు 

నిదిర్ంచువాడు సిగుగ్పరచు కుమారుడు. 

సామెతలు 19:26 => తండిర్కి కీడుచేసి తలిల్ని తరిమివేయువాడు అవమానమును అపకీరిత్ని 

కలుగజేయువాడు. 

సామెతలు 29:15 => బెతత్మును గదిద్ంపును జాఞ్నము కలుగజేయును అదుపులేని బాలుడు తన తలిల్కి 

అవమానము తెచుచ్ను. 
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ఆదికాండము 15:2 => అందుకు అబార్ము పర్భువైన యెహోవా నాకేమి యిచిచ్ననేమి? నేను 

సంతానము లేనివాడనై పోవుచునాన్నే; దమసుక్ ఎలీయెజెరే నాయింటి ఆసిత్కరత్యగును గదా 

ఆదికాండము 39:4 => యోసేపు మీద అతనికి కటాక్షము కలిగెను గనుక అతనియొదద్ పరిచరయ్ 

చేయువాడాయెను. మరియు అతడు తన యింటిమీద విచారణకరత్గా అతని నియమించి తనకు 

కలిగినదంతయు అతనిచేతికపప్గించెను. 

ఆదికాండము 41:41 => మరియు ఫరోచూడుము, ఐగుపుత్ దేశమంతటి మీద నినున్ 

నియమించియునాన్నని యోసేపుతో చెపెప్ను. 

సామెతలు 12:24 => శర్దధ్గా పని చేయువారు ఏలుబడి చేయుదురు సోమరులు వెటిట్పనులు 

చేయవలసి వచుచ్ను. 

సామెతలు 16:20 => ఉపదేశమునకు చెవి యొగుగ్వాడు మేలునొందును యెహోవాను 

ఆశర్యించువాడు ధనుయ్డు. 

సామెతలు 27:18 => అంజూరపు చెటుట్ను పెంచువాడు దాని ఫలము తినును తన యజమానుని 

మనిన్ంచువాడు ఘనతనొందును. 

వచనము 6 

కుమారుల కుమారులు వృదుధ్లకు కిరీటము తండుర్లే కుమారులకు అలంకారము. 

సామెతలు 27:21 => మూసచేత వెండిని కొలిమిచేత బంగారును తాను పొందిన కీరిత్చేత నరుని 

పరిశోధింపవచుచ్ను. 

కీరత్నలు 26:2 => యెహోవా, ననున్ పరిశీలించుము, ననున్ పరీకిష్ంచుము నా అంతరిందిర్యములను 

నా హృదయమును పరిశోధించుము. 

కీరత్నలు 66:10 => దేవా, నీవు మముమ్ను పరిశీలించియునాన్వు. వెండిని నిరమ్లము చేయురీతిగా 

మముమ్ను నిరమ్లులను చేసియునాన్వు. 

యెషయా 48:10 => నేను నినున్ పుటము వేసితిని వెండిని వేసినటుల్ కాదు ఇబబ్ంది కొలిమిలో నినున్ 

పరీకిష్ంచితిని 
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యిరిమ్యా 17:10 => ఒకని పర్వరత్ననుబటిట్ వాని కిర్యల ఫలముచొపుప్న పర్తికారము చేయుటకు 

యెహోవా అను నేను హృదయమును పరిశోధించువాడను, అంతరిందిర్యములను పరీకిష్ంచువాడను.  

జెకరాయ్ 13:9 => ఆ మూడవ భాగమును నేను అగిన్లోనుండి వెండిని తీసి శుదధ్పరచినటుల్ 

శుదధ్పరతును. బంగారమును శోధించినటుల్ వారిని శోధింతును; వారు నా నామమునుబటిట్ 

మొఱఱ్పెటట్గా నేను వారి మొఱఱ్ను ఆలకింతును. వీరు నా జనులని నేను చెపుప్దును, యెహోవా మా 

దేవుడని వారు చెపుప్దురు. 

మలాకీ 3:2 => అయితే ఆయన వచుచ్ దినమును ఎవరు సహింపగలరు? ఆయన అగుపడగా ఎవరు 

ఓరవ్గలరు? ఆయన కంసాలి అగిన్వంటివాడు, చాకలివాని సబుబ్వంటివాడు; 

మలాకీ 3:3 => వెండిని శోధించి నిరమ్లము చేయువాడైనటుల్ కూరుచ్ని యుండును. లేవీయులు నీతిని 

అనుసరించి యెహోవాకు నైవేదయ్ములు చేయునటుల్ వెండి బంగారములను నిరమ్లము చేయురీతిని 

ఆయన వారిని నిరమ్లులను చేయును. 

1 పేతురు 1:7 => నశించిపోవు సువరణ్ము అగిన్పరీక్షవలన శుదధ్పరచబడుచునన్ది గదా? దానికంటె 

అమూలయ్మైన మీ విశావ్సము ఈ శోధనలచేత పరీక్షకు నిలిచినదై, యేసుకీర్సుత్ పర్తయ్క్షమైనపుప్డు మీకు 

మెపుప్ను మహిమయు ఘనతయు కలుగుటకు కారణమగును. 

పర్కటన 2:23 => దాని పిలల్లను నిశచ్యముగా చంపెదను. అందువలన అంతరిందిర్యములను 

హృదయములను పరీకిష్ంచువాడను నేనే అని సంఘములనిన్యు తెలిసికొనును. మరియు మీలో 

పర్తివానికి వాని వాని కిర్యల చొపుప్న పర్తిఫలము ఇచెచ్దను. 

ఆదికాండము 22:1 => ఆ సంగతులు జరిగిన తరువాత దేవుడు అబార్హామును పరిశోధించెను. 

ఎటల్నగా ఆయన అబార్హామా, అని పిలువగా అతడు చితత్ము పర్భువా అనెను. 

నిరగ్మకాండము 15:25 => అతడు యెహోవాకు మొఱపెటెట్ను. అంతట యెహోవా అతనికి ఒక 

చెటుట్ను చూపెను. అది ఆ నీళల్లో వేసిన తరువాత నీళుల్ మధురములాయెను. అకక్డ ఆయన వారికి 

కటట్డను విధిని నిరణ్యించి, అకక్డ వారిని పరీకిష్ంచి 
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దివ్తీయోపదేశకాండము 8:2 => మరియు నీవు ఆయన ఆజఞ్లను గైకొందువో లేదో నినున్ శోధించి నీ 

హృదయములోనునన్ది తెలుసుకొనుటకు నినున్ అణచు నిమితత్మును అరణయ్ములో ఈ నలువది 

సంవతస్రములు నీ దేవుడైన యెహోవా నినున్ నడిపించిన మారగ్మంతటిని జాఞ్పకము చేసికొనుము.  

నాయ్యాధిపతులు 2:22 => యెహోషువ చనిపోయిన కాలమున శేషించిన జనములలో ఏ జనమును 

వారి యెదుటనుండి నేను వెళల్గొటట్ను. 

నాయ్యాధిపతులు 3:1 => ఇశార్యేలీయులకును కనానీయులకును జరిగిన యుదధ్ములనిన్టిని 

చూడనివారందరిని శోధించి 

1 దినవృతాత్ంతములు 28:9 => సొలొమోనా, నా కుమారుడా, నీ తండిర్యొకక్ దేవుడైన యెహోవా 

అందరి హృదయములను పరిశోధించువాడును, ఆలోచనలనిన్టిని సంకలప్ములనిన్టిని ఎరిగినవాడునై 

యునాన్డు. నీవు ఆయనను తెలిసికొని హృదయపూరవ్కముగాను మనఃపూరవ్కముగాను ఆయనను 

సేవించుము,ఆయనను వెదకినయెడల ఆయన నీకు పర్తయ్క్షమగును, నీవు ఆయనను విసరిజ్ంచినయెడల 

ఆయన నినున్ నితయ్ముగా తోర్సివేయును. 

2 దినవృతాత్ంతములు 32:31 => అతని దేశము ఆశచ్రయ్ముగా వృదిధ్నొందుటనుగూరిచ్ విచారించి 

తెలిసికొనుటకై బబులోను అధిపతులు అతనియొదద్కు పంపిన రాయబారుల విషయములో అతని 

శోధించి, అతని హృదయములోని ఉదేధ్శమంతయు తెలిసికొనవలెనని దేవుడతని విడచిపెటెట్ను. 

యోబు 23:10 => నేను నడచుమారగ్ము ఆయనకు తెలియును ఆయన ననున్ శోధించిన తరువాత 

నేను సువరణ్మువలె కనబడుదును. 

యోబు 28:1 => వెండికి గని గలదు పుటమువేయు సువరణ్మునకు సథ్లము గలదు. 

కీరత్నలు 7:4 => నాచేత పాపము జరిగినయెడల నాతో సమాధానముగా నుండినవానికి నేను 

కీడుచేసినయెడల 

కీరత్నలు 139:23 => దేవా, ననున్ పరిశోధించి నా హృదయమును తెలిసికొనుము ననున్ పరీకిష్ంచి 

నా ఆలోచనలను తెలిసికొనుము 

సామెతలు 25:4 => వెండిలోని మషు ట్ తీసివేసినయెడల పుటము వేయువాడు పాతర్యొకటి 

సిదధ్పరచును. 
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యిరిమ్యా 6:29 => కొలిమితితిత్ బహుగా బుసలు కొటుట్చునన్ది గాని అగిన్లోనికి సీసమే 

వచుచ్చునన్ది; వయ్రథ్ముగానే చొకక్ము చేయుచు వచెచ్ను. దుషు ట్లు చొకక్మునకు రారు.  

యెహెజేక్లు 22:18 => నరపుతుర్డా, ఇశార్యేలీయులు నా దృషిట్కి మషు ట్వంటివారైరి, అందరును 

కొలిమిలోని ఇతత్డియు తగరమును ఇనుమును సీసమునైరి, వారు వెండి మషు ట్వంటివారైరి. 

దానియేలు 11:35 => నిరణ్యకాలము ఇంక రాలేదు గనుక అంతయ్కాలము వరకు జనులను 

పరిశీలించుటకును పవితర్పరచుటకును బుదిధ్మంతులలో కొందరు కూలుదురు. 

రోమీయులకు 8:27 => మరియు హృదయములను పరిశోధించువాడు ఆతమ్యొకక్ మనసుస్ ఏదో 

యెరుగును; ఏలయనగా ఆయన దేవుని చితత్పర్కారము పరిశుదుద్లకొరకు విజాఞ్పనము చేయుచునాన్డు. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 2:4 => సువారత్ను మాకు అపప్గించుటకు యోగుయ్లమని దేవునివలన 

ఎంచబడినవారమై, మనుషుయ్లను సంతోషపెటుట్వారము కాక మన హృదయములను పరీకిష్ంచు 

దేవునినే సంతోషపెటుట్వారమై బోధించుచునాన్ము. 

హెబీర్యులకు 11:17 => అబార్హాము శోధింపబడి విశావ్సమునుబటిట్ ఇసాస్కును బలిగా 

అరిప్ంచెను. 

యాకోబు 1:12 => శోధన సహించువాడు ధనుయ్డు; అతడు శోధనకు నిలిచినవాడై పర్భువు తనున్ 

పేర్మించువారికి వాగాద్నము చేసిన జీవకిరీటము పొందును. 

వచనము 7 

అహంకారముగా మాటలాడుట బుదిధ్లేనివానికి తగదు అబదధ్మాడుట అధిపతికి బొతిత్గా తగదు. 

సామెతలు 28:4 => ధరమ్శాసత్రమును తోర్సివేయువారు దుషు ట్లను పొగడుచుందురు ధరమ్శాసత్రము 

ననుసరించువారు వారితో పోరాడుదురు. 

1 సమూయేలు 22:7 => సౌలు తనచుటుట్ నిలిచియునన్ సేవకులతో ఇటల్నెను బెనాయ్మీనీయులారా 

ఆలకించుడి. యెషష్యి కుమారుడు మీకు పొలమును దార్క్షతోటలను ఇచుచ్నా? మిముమ్ను 

సహసార్ధిపతులుగాను శతాధిపతులుగాను చేయునా? 
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1 సమూయేలు 22:8 => మీరెందుకు నామీద కుటర్ చేయుచునాన్రు? నా కుమారుడు యెషష్యి 

కుమారునితో నిబంధన చేసిన సంగతి మీలో ఎవడును నాకు తెలియజేయలేదే. నేడు జరుగునటుల్ నా 

కొరకు పొంచియుండునటుల్గా నా కుమారుడు నా సేవకుని పురికొలిపినను నా నిమితత్ము మీలో 

ఎవనికిని చింతలేదే. 

1 సమూయేలు 22:9 => అపుప్డు ఎదోమీయుడగు దోయేగు సౌలు సేవకుల దగగ్ర నిలిచియుండి 

యెషష్యి కుమారుడు పారిపోయి నోబులోని అహీటూబు కుమారుడైన అహీమెలెకు దగగ్రకురాగా నేను 

చూచితిని. 

1 సమూయేలు 22:10 => అహీమెలెకు అతని పక్షముగా యెహోవా యొదద్ విచారణ చేసి, 

ఆహారమును ఫిలిషీత్యుడైన గొలాయ్తు ఖడగ్మును అతనికిచెచ్నని చెపప్గా 

1 సమూయేలు 22:11 => రాజు యాజకుడును అహీటూబు కుమారుడునగు అహీమెలెకును 

నోబులోనునన్ అతని తండిర్ యింటివారైన యాజకులనందరిని పిలువనంపించెను. వారు రాజునొదద్కు 

రాగా 

1 రాజులు 22:6 => ఇశార్యేలురాజు దాదాపు నాలుగు వందలమంది పర్వకత్లను పిలిపించి 

యుదధ్ము చేయుటకు రామోతిగ్లాదుమీదికి పోదునా పోకుందునా అని వారినడిగెను. అందుకు 

యెహోవా దానిని రాజైన నీచేతికి అపప్గించును గనుక 

1 రాజులు 22:7 => పొండని వారు చెపిప్రి గాని యెహోషాపాతు విచారణ చేయుటకై వీరు తపప్ 

యెహోవా పర్వకత్లలో ఒకడైనను ఇకక్డ లేడా అని అడిగెను. 

1 రాజులు 22:8 => అందుకు ఇశార్యేలు రాజు ఇవూ ల్ కుమారుడైన మీకాయా అను ఒకడునాన్డు; 

అతనిదావ్రా మనము యెహోవాయొదద్ విచారణ చేయవచుచ్ను గాని, అతడు ననున్గూరిచ్ మేలు 

పర్కటింపక కీడే పర్కటించును గనుక అతనియందు నాకు దేవ్షము కలదని యెహోషాపాతుతో అనగా 

యెహోషాపాతురాజైన మీరు ఆలాగనవదద్నెను. 

1 రాజులు 22:9 => అపుప్డు ఇశార్యేలు రాజు తన పరివారములో ఒకనిని పిలిచి ఇవూ ల్ 

కుమారుడైన మీకాయాను శీఘర్ముగా ఇకక్డికి రపిప్ంచుమని సెలవిచెచ్ను. 
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1 రాజులు 22:10 => ఇశార్యేలు రాజును యూదారాజగు యెహోషాపాతును రాజవసత్రములు 

ధరించుకొని, షోమోర్ను గవిని దగగ్రనునన్ విశాలసథ్లమందు గదెద్లమీద ఆసీనులైయుండి, 

పర్వకత్లందరును వారి సమక్షమందు పర్కటన చేయుచుండగా 

1 రాజులు 22:11 => కెనయనా కుమారుడైన సిదిక్యా యినుప కొముమ్లు చేయించుకొని వచిచ్ 

వీటిచేత నీవు సిరియనులను పొడిచి నాశనము చేతువని యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డని చెపెప్ను. 

1 రాజులు 22:12 => పర్వకత్లందరును ఆ చొపుప్ననే పర్కటన చేయుచు యెహోవా రామోతిగ్లాదును 

రాజవైన నీచేతికి అపప్గించును గనుక నీవు దానిమీదికి పోయి జయమొందుదువు అని చెపిప్రి. 

1 రాజులు 22:13 => మీకాయాను పిలువబోయిన దూత పర్వకత్లు ఏకముగా రాజుతో మంచి 

మాటలు పలుకుచునాన్రు గనుక నీ మాట వారి మాటకు అనుకూలపరచుమని అతనితో అనగా 

1 రాజులు 22:14 => మీకాయా యెహోవా నాకు సెలవిచుచ్నదేదో ఆయన జీవముతోడు నేను 

దానినే పలుకుదుననెను. 

1 రాజులు 22:15 => అతడు రాజునొదద్కు వచిచ్నపుప్డు రాజు మీకాయా, నీవేమందువు? యుదధ్ము 

చేయుటకు మేము రామోతిగ్లాదుమీదికి పోదుమా పోకుందుమా అని యడుగగా అతడు యెహోవా 

దానిని రాజవైన నీచేతికి నపప్గించును గనుక నీవు దానిమీదికిపోయి జయమొందుదువని రాజుతో 

అనెను. 

1 రాజులు 22:16 => అందుకు రాజు నీచేత పర్మాణము చేయించి యెహోవా నామమునుబటిట్ 

నిజమైన మాటలే నీవు నాతో పలుకవలసినదని నేనెనిన్ మారులు నీతో చెపిప్తిని అని రాజు 

సెలవియయ్గా 

1 రాజులు 22:17 => అతడు ఇశార్యేలీయులందరును కాపరిలేని గొఱఱ్లవలెనే కొండలమీద 

చెదరియుండుట నేను చూచితిని వారికి యజమానుడు లేడు; ఎవరి యింటికి వారు సమాధానముగా 

వెళల్వలసినదని యెహోవా సెలవిచెచ్ను అని చెపెప్ను. 

1 రాజులు 22:18 => అపుప్డు ఇశార్యేలు రాజు యెహోషాపాతును చూచి ఇతడు ననున్గూరిచ్ 

మేలు పలుకక కీడే పర్వచించునని నేను నీతో చెపప్లేదా అనగా 
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1 రాజులు 22:19 => మీకాయా యిటల్నెను యెహోవా సెలవిచిచ్న మాట ఆలకించుము; యెహోవా 

సింహాసనాసీనుడై యుండగా పరలోకసైనయ్మంతయు ఆయన కుడి పారశ్వ్మునను ఎడమ 

పారశ్వ్మునను నిలిచియుండుట నేను చూచితిని 

1 రాజులు 22:20 => అహాబు రామోతిగ్లాదుమీదికి పోయి అకక్డ ఓడిపోవునటుల్గా ఎవడు అతనిని 

పేర్రేపించునని యెహోవా సెలవియయ్గా, ఒకడు ఈ విధముగాను మరియొకడు ఆ విధముగాను 

యోచన చెపుప్చుండిరి. 

1 రాజులు 22:21 => అంతలో ఒక ఆతమ్ యెదుటికి వచిచ్ యెహోవా సనిన్ధిని నిలువబడి నేను 

అతనిని పేర్రేపించెదననగా యెహోవా ఏ పర్కారము నీవతని పేర్రేపించుదువని అతని నడిగెను. 

1 రాజులు 22:22 => అందుకతడు నేను బయలుదేరి అతని పర్వకత్ల నోట అబదధ్మాడు ఆతమ్గా 

ఉందునని చెపప్గా ఆయన నీవు అతని పేర్రేపించి జయము నొందుదువు; పోయి ఆ పర్కారము 

చేయుమని అతనికి సెలవిచెచ్ను. 

1 రాజులు 22:23 => యెహోవా నినున్గూరిచ్ కీడు యోచించి నీ పర్వకత్ల నోట అబదధ్మాడు ఆతమ్ను 

ఉంచియునాన్డు. 

1 రాజులు 22:24 => మీకాయా యిటల్నగా, కెనయనా కుమారుడైన సిదిక్యా అతని దగగ్రకు వచిచ్ 

నీతో మాటలాడుటకు యెహోవా ఆతమ్ నాయొదద్నుండి ఏవైపుగా పోయెనని చెపిప్ మీకాయాను 

చెంపమీద కొటెట్ను. 

1 రాజులు 22:25 => అందుకు మీకాయా దాగుకొనుటకై నీవు ఆ యా గదులలోనికి చొరబడునాడు 

అది నీకు తెలియవచుచ్నని అతనితో చెపెప్ను. 

1 రాజులు 22:26 => అపుప్డు ఇశార్యేలు రాజు మీకాయాను పటుట్కొని తీసికొనిపోయి పటట్ణపు 

అధికారియైన ఆమోనునకును రాజకుమారుడైన యోవాషునకును అపప్గించి 

1 రాజులు 22:27 => బందీగృహములో ఉంచి, మేము కేష్మముగా తిరిగివచుచ్వరకు అతనికి 

కషట్మైన అనన్ము నీళుల్ ఈయుడని ఆజఞ్ ఇచెచ్ను. 
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1 రాజులు 22:28 => అపుప్డు మీకాయా ఈలాగు చెపెప్ను సకలజనులారా, నా మాట 

ఆలకించుడని చెపెప్ను రాజవైన నీవు ఏమాతర్మైనను కేష్మముగా తిరిగి వచిచ్నయెడల యెహోవా 

నాచేత పలుకలేదు. 

యెషయా 30:10 => దరశ్నము చూడవదద్ని దరశ్నము చూచువారితో చెపుప్వారును యుకత్ 

వాకయ్ములను మాతో పర్వచింపకుడి మృదువైన మాటలనే మాతో పలుకుడి మాయా దరశ్నములను 

కనుడి  

యిరిమ్యా 5:31 => పర్వకత్లు అబదధ్పర్వచనములు పలికెదరు, యాజకులు వారి పక్షమున ఏలుబడి 

చేసెదరు, ఆలాగు జరుగుట నా పర్జలకు ఇషట్ము; దాని ఫలము నొందునపుప్డు మీరేమి చేయుదురు? 

2 తిమోతి 4:3 => ఎందుకనగా జనులు హితబోధను సహింపక, దురదచెవులు గలవారై తమ 

సవ్కీయ దురాశలకు అనుకూలమైన బోధకులను తమకొరకు పోగుచేసికొని, 

2 తిమోతి 4:4 => సతయ్మునకు చెవినియయ్క కలప్నాకథలవైపునకు తిరుగుకాలము వచుచ్ను. 

1 యోహాను 4:5 => వారు లోక సంబంధులు గనుక లోకసంబంధులైనటుట్ మాటలాడుదురు, 

లోకము వారి మాట వినును. 

పర్కటన 13:3 => దాని తలలలో ఒకదానికి చావుదెబబ్ తగిలినటుట్ండెను; అయితే ఆ చావుదెబబ్ 

మానిపోయెను గనుక భూజనులందరు మృగము వెంట వెళుళ్చు ఆశచ్రయ్పడుచుండిరి. 

పర్కటన 13:4 => ఆ మృగమునకు అధికారమిచిచ్నందున వారు ఘటసరప్మునకు నమసాక్రము 

చేసిరి. మరియు వారు ఈ మృగముతో సాటి యెవడు? దానితో యుదధ్ము చేయగల వాడెవడు? అని 

చెపుప్కొనుచు ఆ మృగమునకు నమసాక్రము చేసిరి. 

పర్కటన 13:5 => డంబపు మాటలను దేవదూషణలను పలుకు ఒక నోరు దానికి ఇయయ్బడెను. 

మరియు నలువదిరెండు నెలలు తన కారయ్ము జరుపనధికారము దానికి ఏరాప్టాయెను 

పర్కటన 13:6 => గనుక దేవుని దూషించుటకును, ఆయన నామమును, ఆయన గుడారమును, 

పరలోక నివాసులను దూషించుటకును అది తన నోరు తెరచెను. 
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పర్కటన 13:7 => మరియు పరిశుదుధ్లతో యుదధ్ము చేయను వారిని జయింపను దానికి 

అధికారమియయ్బడెను. పర్తి వంశము మీదను పర్తి పర్జ మీదను ఆ యా భాషలు మాటలాడువారి 

మీదను పర్తి జనము మీదను అధికారము దానికియయ్బడెను. 

పర్కటన 13:8 => భూనివాసులందరును, అనగా జగదుతప్తిత్ మొదలుకొని వధింపబడియునన్ 

గొఱఱ్పిలల్ యొకక్ జీవగర్ంథమందు ఎవరి పేరు వార్యబడలేదో వారు, ఆ మృగమునకు నమసాక్రము 

చేయుదురు. 

నిరగ్మకాండము 23:1 => లేనివారత్ను పుటిట్ంపకూడదు; అనాయ్యపు సాక్షయ్మును పలుకుటకై 

దుషు ట్నితో నీవు కలియకూడదు; 

1 సమూయేలు 24:9 => సౌలుతో ఇటల్నెను దావీదు నీకు కీడుచేయ నుదేద్శించుచునాన్డని జనులు 

చెపిప్న మాటలు నీవెందుకు వినుచునాన్వు? 

సామెతలు 6:12 => కుటిలమైన మాటలు పలుకువాడు పనికిమాలినవాడును దుషు ట్డునైయునాన్డు 

వచనము 8 

లంచము దృషిట్కి మాణికయ్మువలె నుండును అటిట్వాడు ఏమి చేసినను దానిలో యుకిత్గా పర్వరిత్ంచును. 

సామెతలు 14:21 => తన పొరుగువాని తిరసక్రించువాడు పాపము చేయువాడు బీదలను 

కటాకిష్ంచువాడు ధనుయ్డు. 

సామెతలు 14:31 => దరిదుర్ని బాధించువాడు వాని సృషిట్కరత్ను నిందించువాడు బీదను 

కనికరించువాడు ఆయనను ఘనపరచువాడు. 

కీరత్నలు 69:9 => నీ యింటినిగూరిచ్న ఆసకిత్ ననున్ భకిష్ంచియునన్ది నినున్ నిందించినవారి నిందలు 

నామీద పడియునన్వి. 

1 యోహాను 3:17 => ఈ లోకపు జీవనోపాధి గలవాడైయుండి, తన సహోదరునికి లేమి కలుగుట 

చూచియు, అతనియెడల ఎంతమాతర్మును కనికరము చూపనివానియందు దేవుని పేర్మ యేలాగు 

నిలుచును? 
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సామెతలు 24:17 => నీ శతుర్వు పడినపుప్డు సంతోషింపకుము వాడు తొటిర్లిల్నపుప్డు నీవు 

మనసుస్న నులల్సింపకుము. 

సామెతలు 24:18 => యెహోవా అది చూచి అసహియ్ంచుకొని వానిమీదనుండి తన కోపము 

తిర్పుప్కొనునేమో. 

యోబు 31:29 => ననున్ దేవ్షించినవానికి కలిగిన నాశనమునుబటిట్ నేను సంతోషించినయెడలను 

అతనికి కీడు కలుగుట చూచి నేను ఉలల్సించినయెడలను 

యిరిమ్యా 17:16 => నేను నినున్ అనుసరించు కాపరినైయుండుట మానలేదు, ఘోరమైన దినమును 

చూడవలెనని నేను కోరలేదు, నీకే తెలిసియునన్ది. నా నోటనుండి వచిచ్న మాట నీ సనిన్ధిలోనునన్ది.  

ఓబధాయ్ 1:11 => నీవు పగవాడవై నిలిచిన దినమందు, పరదేశులు వారి ఆసిత్ని పటుట్కొనిపోయిన 

దినమందు, అనుయ్లు వారి గుమమ్ములలోనికి చొరబడి యెరూషలేముమీద చీటుల్వేసిన దినమందు 

నీవును వారితో కలిసికొంటివి గదా. 

ఓబధాయ్ 1:12 => నీ సహోదరుని శర్మానుభవదినము చూచి నీవు ఆనందమొంద తగదు; 

యూదావారి నాశనదినమున వారి సిథ్తిని చూచి నీవు సంతోషింపతగదు; 

ఓబధాయ్ 1:13 => నా జనుల ఆపదిద్నమున నీవు వారి గుమమ్ములలోనికి చొరబడ దగదు; వారి 

ఆపదిద్నమున నీవు సంతోషపడుచు వారి బాధను చూడతగదు; వారి ఆపదిద్నమున నీవు వారి ఆసిత్ని 

పటుట్కొనతగదు; 

ఓబధాయ్ 1:16 => మీరు నా పరిశుదధ్మైన కొండమీద తార్గినటుల్ అనయ్జనులందరును నితయ్ము 

తార్గుదురు; తాము ఇకనెనన్డు నుండని వారైనటుల్ వారేమియు మిగులకుండ తార్గుదురు. 

రోమీయులకు 12:15 => సంతోషించు వారితో సంతోషించుడి; 

సామెతలు 16:5 => గరవ్ హృదయులందరు యెహోవాకు హేయులు నిశచ్యముగా వారు శిక్ష 

నొందుదురు. 

లేవీయకాండము 14:21 => వాడు బీదవాడై పైచెపిప్నదంతయు తేజాలనియెడల తన నిమితత్ము 

పార్యశిచ్తత్ము కలుగుటకై వాడు అలాల్డించుటకు అపరాధపరిహారారథ్బలిగా ఒక గొఱఱ్పిలల్ను 

నైవేదయ్ముగా తూములో పదియవవంతు నూనెతో కలిసిన గోధుమపిండిని ఒక అరధ్సేరు నూనెను 
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లేవీయకాండము 25:35 => పరవాసియైనను అతిథియైనను నీ సహోదరుడొకడు బీదవాడై 

నిరాధారుడై నీయొదద్కు వచిచ్నయెడల నీవు వానికి సహాయము చేయవలెను; అతడు నీవలన 

బర్దుకవలెను. 

యోబు 30:25 => బాధలోనునన్వారి నిమితత్ము నేను ఏడవలేదా? దరిదుర్ల నిమితత్ము నేను 

దుఖింపలేదా? 

కీరత్నలు 35:15 => నేను కూలియుండుట చూచి వారు సంతోషించి గుంపుకూడిరి నీచులును 

నేనెరుగనివారును నా మీదికి కూడివచిచ్ మానక ననున్ నిందించిరి.  

సామెతలు 28:20 => నమమ్కమైనవానికి దీవెనలు మెండుగా కలుగును. ధనవంతుడగుటకు 

ఆతురపడువాడు శిక్షనొందకపోడు. 

యిరిమ్యా 25:29 => నా పేరు పెటట్బడిన పటట్ణమునకు నేను కీడుచేయ మొదలుపెటట్గా మీకు 

శిక్షలేకుండ పోవునా? మీరు శికిష్ంపబడకపోరు. భూలోక నివాసులందరిమీదికి నేను ఖడగ్మును 

రపిప్ంచుచునాన్ను; ఇదే సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా వాకుక్. 

యిరిమ్యా 49:12 => యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు నాయ్యముచేత ఆ పాతర్లోనిది తార్గను 

రానివారు నిశచ్యముగా దానిలోనిది తార్గుచునాన్రే, నీవు మాతర్ము బొతిత్గా శిక్ష నొందకపోవుదువా? 

శిక్ష తపిప్ంచుకొనక నీవు నిశచ్యముగా తార్గుదువు. 

యిరిమ్యా 50:11 => నా సావ్సథ్య్మును దోచుకొనువారలారా, సంతోషించుచు ఉతస్హించుచు 

నురిపిడిచేయుచు పెయయ్వలె గంతులువేయుచు బలమైన గుఱఱ్ములవలె మీరు సకిలించుచునాన్రే?  

యెహెజేక్లు 25:3 => అమోమ్నీయులారా, పర్భువైన యెహోవా మాట ఆలకించుడి. పర్భువైన 

యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా నా పరిశుదధ్సథ్లము అపవితర్పరచబడినపుప్డు, ఇశార్యేలీయుల 

దేశము పాడుచేయబడిన కాలమున యూదావారు చెరలోనికి పోయినపుప్డు, మీరు సంతోషమని 

చెపుప్కొనుచు వచిచ్తిరి గనుక  

యెహెజేక్లు 35:15 => ఇశార్యేలీయుల సావ్సథ్య్ము పాడైపోవుట చూచి నీవు సంతోషించితివి గనుక 

నీకును ఆ పర్కారముగానే చేసెదను; శేయీరు పరవ్తమా, నీవు పాడవుదువు, ఎదోము దేశము 

యావతుత్ను పాడైపోవును, అపుప్డు నేను యెహోవానై యునాన్నని వారు తెలిసికొందురు. 
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యెహెజేక్లు 36:5 => పర్భువైన యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా సంతుషట్ హృదయులై నా దేశమును 

హీనముగా చూచి దోపుడు సొముమ్గా ఉండుటకై తమకు అది సావ్సథ్య్మని దాని సావ్ధీనపరచుకొనిన 

ఎదోమీయులనందరినిబటిట్యు, శేషించిన అనయ్జనులనుబటిట్యు నారోషాగిన్తో యథారథ్ముగా మాట 

ఇచిచ్యునాన్ను.  

ఓబధాయ్ 1:12 => నీ సహోదరుని శర్మానుభవదినము చూచి నీవు ఆనందమొంద తగదు; 

యూదావారి నాశనదినమున వారి సిథ్తిని చూచి నీవు సంతోషింపతగదు; 

మతత్యి 25:45 => అందుకాయన మికిక్లి అలుప్లైన వీరిలో ఒకనికైనను మీరు ఈలాగు చేయలేదు 

గనుక నాకు చేయలేదని మీతో నిశచ్యముగా చెపుప్చునాన్నని వారితో అనును. 

రోమీయులకు 12:16 => ఏడుచ్వారితో ఏడువుడి; ఒకనితోనొకడు మనసుస్ కలిసియుండుడి. 

హెచుచ్వాటియందు మనసుస్ంచక తగుగ్వాటియందు ఆసకుత్లై యుండుడి . మీకు మీరే 

బుదిధ్మంతులమని అనుకొనవదుద్. 

రోమీయులకు 15:26 => ఏలయనగా యెరూషలేములో ఉనన్ పరిశుదుధ్లలో బీదలైన వారి 

నిమితత్ము మాసిదోనియవారును అకయవారును కొంత సొముమ్ చందా వేయ నిషట్పడిరి. 

1 కొరిందీయులకు 11:22 => ఇదేమి? అనన్పానములు పుచుచ్కొనుటకు మీకు ఇండుల్లేవా? దేవుని 

సంఘమును తిరసక్రించి పేదలను సిగుగ్పరచుదురా? మీతో ఏమి చెపుప్దును? దీనినిగూరిచ్ మిముమ్ను 

మెచుచ్దునా? మెచచ్ను. 

యాకోబు 1:9 => దీనుడైన సహోదరుడు తనకు కలిగిన ఉనన్తదశయందు అతిశయింపవలెను, 

ధనవంతుడైన సహోదరుడు తనకు కలిగిన దీనదశయందు అతిశయింపవలెను. 

యాకోబు 2:6 => అయితే మీరు దరిదుర్లను అవమానపరచుదురు. ధనవంతులు మీమీద 

కఠినముగా అధికారము చూపుదురు; మిముమ్ను నాయ్యసభలకు ఈడుచ్చునన్వారు వీరే గదా? 

వచనము 9 

పేర్మను వృదిధ్చేయగోరువాడు తపిప్తములు దాచిపెటుట్ను. జరిగిన సంగతి మాటిమాటికి ఎతుత్వాడు 

మితర్భేదము చేయును. 
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ఆదికాండము 50:23 => యోసేపు ఎఫార్యిము యొకక్ మూడవతరము పిలల్లను చూచెను; మరియు 

మనషేష్ కుమారుడైన మాకీరునకు కుమారులు పుటిట్ యోసేపు ఒడిలో ఉంచబడిరి. 

యోబు 42:16 => అటుతరువాత యోబు నూట నలువది సంవతస్రములు బర్దికి, తన 

కుమారులను కుమారుల కుమారులను నాలుగు తరములవరకు చూచెను. పిమమ్ట యోబు కాలము 

నిండిన వృదుధ్డై మృతినొందెను. 

యోబు 42:17 => పిమమ్ట యోబు కాలము నిండిన వృదుధ్డై మృతినొందెను  

కీరత్నలు 127:3 => కుమారులు యెహోవా అనుగర్హించు సావ్సథ్య్ము గరభ్ఫలము ఆయన యిచుచ్ 

బహుమానమే 

కీరత్నలు 127:4 => యౌవనకాలమందు పుటిట్న కుమారులు బలవంతుని చేతిలోని 

బాణములవంటివారు. 

కీరత్నలు 127:5 => వారితో తన అంబులపొది నింపుకొనినవాడు ధనుయ్డు అటిట్వారు సిగుగ్పడక 

గుమమ్ములో తమ విరోధులతో వాదించుదురు. 

కీరత్నలు 128:3 => నీ లోగిట నీ భారయ్ ఫలించు దార్కాష్వలిల్వలె నుండును నీ భోజనపు బలల్చుటుట్ నీ 

పిలల్లు ఒలీవ మొకక్లవలె నుందురు. 

కీరత్నలు 128:4 => యెహోవాయందు భయభకుత్లు గలవాడు ఈలాగు ఆశీరవ్దింపబడును. 

కీరత్నలు 128:5 => సీయోనులోనుండి యెహోవా నినున్ ఆశీరవ్దించును నీ జీవితకాలమంతయు 

యెరూషలేమునకు కేష్మము కలుగుట చూచెదవు  

కీరత్నలు 128:6 => నీ పిలల్ల పిలల్లను నీవు చూచెదవు. ఇశార్యేలుమీద సమాధానముండును గాక. 

నిరగ్మకాండము 3:14 => అందుకు దేవుడు నేను ఉనన్వాడను అను వాడనై యునాన్నని మోషేతో 

చెపెప్ను. మరియు ఆయన ఉండుననువాడు మీయొదద్కు ననున్ పంపెనని నీవు ఇశార్యేలీయులతో 

చెపప్వలెననెను. 

నిరగ్మకాండము 3:15 => మరియు దేవుడు మోషేతో నిటల్నెను మీ పితరుల దేవుడైన యెహోవా, 

అనగా అబార్హాము దేవుడు ఇసాస్కు దేవుడు యాకోబు దేవుడునైన యెహోవా మీయొదద్కు ననున్ 
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పంపెనని నీవు ఇశార్యేలీయులతో చెపప్వలెను. నిరంతరము నా నామము ఇదే, తరతరములకు ఇది 

నా జాఞ్పకారథ్క నామము. 

1 రాజులు 11:12 => అయినను నీ తండిర్యైన దావీదు నిమితత్ము నీ దినములయందు నేను 

ఆలాగున చేయక నీ కుమారునిచేతిలోనుండి దాని తీసివేసెదను. 

1 రాజులు 15:4 => దావీదు హితీత్యుడైన ఊరియా సంగతియందు తపప్ తన జీవిత 

దినములనిన్యు యెహోవా దృషిట్కి యథారథ్ముగా నడుచుకొనుచు, యెహోవా అతనికిచిచ్న ఆజఞ్లలో 

దేని విషయమందును తపిప్పోకుండెను గనుక 

1 రాజులు 1:48 => నేను సజీవినై యుండగా ఈ దినమున జరిగినటుల్ నా సింహాసనముమీద 

ఆసీనుడగుటకు ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన యెహోవా ఒకని నాకు దయచేసినందుకు ఆయనకు 

సోత్తర్ము కలుగునుగాక అనెను. 

యోబు 21:8 => వారుండగానే వారితోకూడ వారి సంతానమువారు చూచుచుండగా వారి 

కుటుంబము సిథ్రపరచబడుచునన్ది. 

యోబు 29:5 => సరవ్శకుత్డు ఇంకను నాకు తోడైయుండెను నా పిలల్లు నా చుటుట్నుండిరి 

కీరత్నలు 107:41 => అటిట్ దరిదుర్ల బాధను పొగొటిట్ వారిని లేవనెతెత్ను వాని వంశమును మందవలె 

వృదిధ్చేసెను. 

కీరత్నలు 127:4 => యౌవనకాలమందు పుటిట్న కుమారులు బలవంతుని చేతిలోని 

బాణములవంటివారు. 

పర్సంగి 6:3 => ఒకడు నూరుమంది పిలల్లను కని దీరాఘ్యుషమ్ంతుడై చిరకాలము జీవించినను, 

అతడు సుఖానుభవము నెరుగకయు తగిన రీతిని సమాధి చేయబడకయు నుండినయెడల వాని 

గతికంటె పడిపోయిన పిండము యొకక్ గతి మేలని నేననుకొనుచునాన్ను 

యెషయా 49:18 => కనున్లెతిత్ నలుదిశల చూడుము వీరందరు కూడుకొనుచు నీయొదద్కు 

వచుచ్చునాన్రు నీవు వీరినందరిని ఆభరణముగా ధరించుకొందువు పెండిల్కుమారెత్ ఒడా డ్ణము 

ధరించుకొనునటుల్ నీవు వారిని అలంకారముగా ధరించుకొందువు నా జీవముతోడని పర్మాణము 

చేయుచునాన్నని యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డు.  
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యిరిమ్యా 8:8 => మేము జాఞ్నులమనియు, యెహోవా ధరమ్శాసత్రము మాయొదద్ నునన్దనియు మీరేల 

అందురు? నిజమేగాని శాసుత్ర్ల కలల్కలము అబదధ్ముగా దానికి అపారథ్ము చేయుచునన్ది. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 2:19 => ఏలయనగా మా నిరీక్షణయైనను ఆనందమైనను అతిశయ 

కీరీటమైనను ఏది? మన పర్భువైన యేసుయొకక్ రాకడ సమయమున ఆయన యెదుట మీరే గదా. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 2:20 => నిశచ్యముగా మీరే మా మహిమయు ఆనందమునై యునాన్రు. 

వచనము 10 

బుదిధ్హీనునికి నూరుదెబబ్లు నాటునంతకంటె బుదిధ్మంతునికి ఒక గదిద్ంపుమాట లోతుగా నాటును. 

సామెతలు 26:7 => కుంటివాని కాళుల్ పటుట్లేక యునన్టుల్ మూరు ఖ్ల నోట సామెత పాటి లేకుండును 

కీరత్నలు 50:16 => భకిత్హీనులతో దేవుడు ఇటుల్ సెలవిచుచ్చునాన్డు నా కటట్డలు వివరించుటకు నీ 

కేమి పని? నా నిబంధన నీనోట వచించెదవేమి?  

కీరత్నలు 50:17 => దిదుద్బాటు నీకు అసహయ్ముగదా నీవు నా మాటలను నీ వెనుకకు తోర్సివేసెదవు. 

మతత్యి 7:5 => వేషధారీ, మొదట నీ కంటిలోనునన్ దూలమును తీసివేసికొనుము, అపుప్డు నీ 

సహోదరుని కంటిలోనునన్ నలుసును తీసివేయుటకు నీకు తేటగా కనబడును. 

సామెతలు 16:10 => దేవోకిత్ పలుకుట రాజు వశము నాయ్యము విధించుటయందు అతని మాట 

నాయ్యము తపప్దు. 

సామెతలు 16:11 => నాయ్యమైన తార్సును తూనికరాళుల్ను యెహోవా యొకక్ యేరాప్టులు 

సంచిలోని గుండల్నిన్యు ఆయన నియమించెను. 

సామెతలు 16:12 => రాజులు దుషట్కిర్యలు చేయుట హేయమైనది నీతివలన సింహాసనము 

సిథ్రపరచబడును. 

సామెతలు 16:13 => నీతిగల పెదవులు రాజులకు సంతోషకరములు యథారథ్వాదులు వారికి 

పిర్యులు. 

సామెతలు 29:12 => అబదధ్ముల నాలకించు రాజునకు ఉదోయ్గసుథ్లందరు దుషు ట్లుగా నుందురు 
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2 సమూయేలు 23:3 => ఇశార్యేలీయుల దేవుడు సెలవిచుచ్చునాన్డు ఇశార్యేలీయులకు 

ఆశర్యదురగ్మగువాడు నాదావ్రా మాటలాడుచునాన్డు. మనుషుయ్లను ఏలు నొకడు పుటుట్ను అతడు 

నీతిమంతుడై దేవునియందు భయభకుత్లు గలిగి యేలును. 

యోబు 34:12 => దేవుడు ఏ మాతర్మును దుషాక్రయ్ము చేయడు సరవ్శకుత్డు నాయ్యము తపప్డు. 

కీరత్నలు 101:3 => నా కనున్లయెదుట నేను ఏ దుషాక్రయ్మును ఉంచుకొనను భకిత్మారగ్ము 

తొలగినవారి కిర్యలు నాకు అసహయ్ములు అవి నాకు అంటనియయ్ను  

కీరత్నలు 101:4 => మూరఖ్చితుత్డు నాయొదద్నుండి తొలగిపోవలెను దౌషట్య్మును నేననుసరింపను. 

కీరత్నలు 101:5 => తమ పొరుగువారిని చాటున దూషించువారిని నేను సంహరించెదను అహంకార 

దృషిట్గలవారిని గరివ్ంచిన హృదయము గలవారిని నేను సహింపను 

సామెతలు 12:19 => నిజమాడు పెదవులు నితయ్ము సిథ్రమైయుండును అబదధ్మాడు నాలుక 

క్షణమాతర్మే యుండును. 

నాయ్యాధిపతులు 16:7 => సమోస్ను ఏడు నిరవంజి చువవ్లతో ననున్ బంధించినయెడల నేను 

బలహీనుడనై సామానయ్ మనుషుయ్లలో ఒకనివలె అవుదునని ఆమెతో చెపెప్ను. 

వచనము 11 

తిరుగుబాటు చేయువాడు కీడుచేయుటకే కోరును అటిట్వానివెంట కూర్రదూత పంపబడును. 

సామెతలు 17:23 => నాయ్యవిధులను చెరుపుటకై దుషు ట్డు ఒడిలోనుండి లంచము పుచుచ్కొనును. 

కీరత్నలు 18:16 => ఉనన్త సథ్లమునుండి చెయియ్ చాపి ఆయన ననున్ పటుట్కొనెను ననున్ పటుట్కొని 

మహా జలరాసులలోనుండి తీసెను. 

కీరత్నలు 19:6 => అతడు ఆకాశమున ఈ దికుక్నుండి బయలుదేరి ఆ దికుక్వరకు దానిచుటుట్ తిరిగి 

వచుచ్చునాన్డు అతని వేడిమికి మరుగైనది ఏదియు లేదు. 

కీరత్నలు 21:13 => యెహోవా, నీ బలమునుబటిట్ నినున్ హెచిచ్ంచుకొనుము మేము గానము 

చేయుచు నీ పరాకర్మమును కీరిత్ంచెదము. 

కీరత్నలు 29:4 => యెహోవా సవ్రము బలమైనది యెహోవా సవ్రము పర్భావము గలది. 
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నిరగ్మకాండము 23:8 => లంచము తీసికొనకూడదు; లంచము దృషిట్గలవానికి గుర్డిడ్తనము 

కలుగజేసి, నీతిమంతుల మాటలకు అపారథ్ము చేయించును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 16:19 => నీవు నాయ్యము తపిప్ తీరుప్ తీరచ్కూడదు; పక్షపాతము 

చేయకూడదు; లంచము పుచుచ్కొనకూడదు. ఏలయనగా లంచము జాఞ్నుల కనున్లకు గుర్డిడ్తనము 

కలుగజేయును నీతిమంతుల మాటలకు అపారథ్ము పుటిట్ంచును. 

ఆదికాండము 33:9 => అపుప్డు ఏశావు సహోదరుడా, నాకు కావలసినంత ఉనన్ది, నీది నీవే 

ఉంచుకొమమ్ని చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 33:10 => అపుప్డు యాకోబు అటుల్ కాదు; నీ కటాక్షము నామీద నునన్యెడల 

చితత్గించి నాచేత ఈ కానుక పుచుచ్కొనుము, దేవుని ముఖము చూచినటుల్ నీ ముఖము చూచితిని; నీ 

కటాక్షము నామీద వచిచ్నది గదా 

ఆదికాండము 33:11 => నేను నీయొదద్కు తెచిచ్న కానుకను చితత్గించి పుచుచ్కొనుము; దేవుడు ననున్ 

కనికరించెను; మరియు నాకు కావలసినంత ఉనన్దని చెపిప్ అతని బలవంతము చేసెను గనుక అతడు 

దాని పుచుచ్కొని  

ఆదికాండము 43:11 => వారి తండిర్యైన ఇశార్యేలు వారితొ అటల్యిన మీరీలాగు చేయుడి; ఈ 

దేశమందు పర్సిదధ్ములైనవి, అనగా కొంచెము మసత్కి కొంచెము తేనె సుగంధ దర్వయ్ములు బోళము 

పిసాత్చకాయలు బాదము కాయలు మీ గోనెలలో వేసికొని ఆ మనుషుయ్నికి కానుకగా తీసికొనిపోవుడి. 

1 సమూయేలు 25:35 => తనయొదద్కు ఆమె తెచిచ్న వాటిని ఆమెచేత తీసికొని నీ మాటలు నేను 

ఆలకించి నీ మనవి నంగీకరించితిని, సమాధానముగా నీ యింటికి పొమమ్ని ఆమెతో చెపెప్ను. 

2 సమూయేలు 16:1 => దావీదు కొండ శిఖరము అవతల కొంచెము దూరము వెళి ల్న తరువాత 

మెఫీబోషెతు సేవకుడైన సీబా గంతలు కటిట్న రెండు గాడిదలను తీసికొనివచెచ్ను; రెండు వందల 

రొటెట్లును నూరు దార్క్ష గెలలును నూరు అంజూరపు అడలును దార్కాష్రసపు తితిత్ ఒకటియు వాటిమీద 

వేసియుండెను. 
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2 సమూయేలు 16:2 => రాజు ఇవి ఎందుకు తెచిచ్తివని సీబాను అడుగగా సీబా గాడిదలు రాజు 

ఇంటివారు ఎకుక్టకును, రొటెట్లును అంజూరపు అడలును పనివారు తినుటకును, దార్కాష్రసము 

అరణయ్మందు అలసటనొందినవారు తార్గుటకును తెచిచ్తిననగా 

2 సమూయేలు 16:3 => రాజు నీ యజమానుని కుమారుడు ఎకక్డనునాన్డని అడిగెను. అందుకు 

సీబా చితత్గించుము, ఈవేళ ఇశార్యేలీయులు తన తండిర్ రాజయ్మును తనకు తిరిగి యిపిప్ంతురనుకొని 

అతడు యెరూషలేములో నిలిచియునాన్డనెను. 

2 సమూయేలు 16:4 => అందుకు రాజు మెఫీబోషెతునకు కలిగినదంతయు నీదేయని సీబాతో 

చెపప్గా సీబా నా యేలినవాడా రాజా, నీ దృషిట్యందు నేను అనుగర్హము పొందుదునుగాక, నేను నీకు 

నమసాక్రము చేయుచునాన్ననెను.  

మీకా 7:3 => రెండుచేతులతోను కీడు చేయ పూనుకొందురు, అధిపతులు బహుమానము 

కోరుదురు, నాయ్యాధిపతులు లంచము పుచుచ్కొందురు, గొపప్వారు తమ మోసపు కోరికను 

తెలియజేయుదురు. ఆలాగున వారు ఏకపటుట్గానుండి దాని ముగింతురు. 

ఆదికాండము 21:27 => అబార్హాము గొఱఱ్లను గొడల్ను తెపిప్ంచి అబీమెలెకుకిచెచ్ను. వారిదద్రు ఇటుల్ 

ఒక నిబంధన చేసికొనిరి. 

ఆదికాండము 24:31 => లాబాను యెహోవావలన ఆశీరవ్దింపబడినవాడా, లోపలికి రముమ్; నీవు 

బయట నిలువనేల? ఇలుల్ను ఒంటెలకు సథ్లమును నేను సిదధ్ము చేయించితిననెను. 

ఆదికాండము 32:13 => అతడు అకక్డ ఆ రాతిర్ గడిపి తాను సంపాదించిన దానిలో తన అనన్యైన 

ఏశావు కొరకు ఒక కానుకను 

సామెతలు 18:16 => ఒకడు ఇచుచ్ కానుక వానికి వీలు కలుగజేయును అది గొపప్వారియెదుటికి 

వానిని రపిప్ంచును 

సామెతలు 19:6 => అనేకులు గొపప్వారి కటాక్షము వెదకుదురు దాతకు అందరు సేన్హితులే. 

సామెతలు 21:14 => చాటున ఇచిచ్న బహుమానము కోపమును చలాల్రుచ్ను ఒడిలోనుంచబడిన 

కానుక మహా కోర్ధమును శాంతిపరచును. 
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దానియేలు 11:24 => అతడు సమాధాన కేష్మముగల దేశమునకు వచిచ్, తన పితరులు కాని తన 

పితరుల పితరులు గాని చేయని దానిని చేయును; ఏదనగా అచచ్ట ఆసిత్ని, దోపుడు సొముమ్ను, 

ధనమును విభజించి తనవారికి పంచిపెటుట్ను. అంతట కొంతకాలము పార్కారములను పటుట్కొనుటకు 

కుటర్చేయును 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 24:26 => తరువాత పౌలువలన తనకు దర్వయ్ము దొరుకునని ఆశించి, 

మాటిమాటికి అతనిని పిలిపించి అతనితో సంభాషణ చేయుచుండెను. 

వచనము 12 

పిలల్లను పోగొటుట్కొనిన యెలుగుబంటిని ఎదురొక్నవచుచ్ను గాని మూరఖ్పు పనులు చేయుచునన్ 

మూరు ఖ్ని ఎదురొక్నరాదు 

సామెతలు 10:12 => పగ కలహమును రేపును పేర్మ దోషములనిన్టిని కపుప్ను. 

కీరత్నలు 32:1 => తన అతికర్మములకు పరిహారమునొందినవాడు తన పాపమునకు పార్యశిచ్తత్ము 

నొందినవాడు ధనుయ్డు.  

1 పేతురు 4:8 => పేర్మ అనేక పాపములను కపుప్ను గనుక అనిన్టికంటె ముఖయ్ముగా ఒకనియెడల 

ఒకడు మికక్టమైన పేర్మ గలవారై యుండుడి. 

సామెతలు 16:28 => మూరు ఖ్డు కలహము పుటిట్ంచును కొండెగాడు మితర్భేదము చేయును. 

సామెతలు 12:16 => మూఢుడు కోపపడునది నిమిషములోనే బయలుపడును వివేకి నిందను 

వెలల్డిపరచక యూరకుండును. 

సామెతలు 28:13 => అతికర్మములను దాచిపెటుట్వాడు వరిధ్లల్డు వాటిని ఒపుప్కొని విడిచిపెటుట్వాడు 

కనికరము పొందును. 

వచనము 13 

మేలుకు పర్తిగా కీడు చేయువాని యింటనుండి కీడు తొలగిపోదు. 
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సామెతలు 9:8 => అపహాసకుని గదిద్ంపకుము గదిద్ంచినయెడల వాడు నినున్ దేవ్షించును. జాఞ్నము 

గలవానిని గదిద్ంపగా వాడు నినున్ పేర్మించును. 

సామెతలు 9:9 => జాఞ్నము గలవానికి ఉపదేశము చేయగా వాడు మరింత జాఞ్నము నొందును 

నీతిగలవానికి బోధచేయగా వాడు జాఞ్నాభివృదిధ్ నొందును. 

సామెతలు 13:1 => తండిర్ శికిష్ంచిన కుమారుడు జాఞ్నము గలవాడగును. అపహాసకుడు గదిద్ంపునకు 

లోబడడు. 

సామెతలు 15:5 => మూఢుడు తన తండిర్చేయు శిక్షను తిరసక్రించును గదిద్ంపునకు లోబడువాడు 

బుదిధ్మంతుడగును. 

సామెతలు 19:25 => అపహాసకులు దండింపబడగా చూచి జాఞ్నము లేనివారు జాఞ్నము నొందుదురు 

వివేకులను గదిద్ంచినయెడల వారు జాఞ్నవృదిధ్ నొందుదురు. 

సామెతలు 27:22 => మూఢుని రోటిలోని గోధుమలలో వేసి రోకట దంచినను వాని మూఢత వాని 

వదలిపోదు. 

సామెతలు 29:19 => దాసుడు వాగద్ండనచేత గుణపడడు తాతప్రయ్ము తెలిసికొనన్ను వాడు లోబడడు 

కీరత్నలు 141:5 => నీతిమంతులు ననున్ కొటుట్ట నాకు ఉపకారము వారు ననున్ గదిద్ంచుట నాకు 

తైలాభిషేకము నేను అటిట్ అభిషేకమును తోర్సివేయకుందును గాక. వారి దుషట్కిర్యలను చూచియు 

నేను తపప్క పార్రథ్న చేయుచునాన్ను. 

పర్కటన 3:19 => నేను పేర్మించువారినందరిని గదిద్ంచి శికిష్ంచుచునాన్ను గనుక నీవు ఆసకిత్ కలిగి 

మారుమనసుస్ పొందుము. 

ఆదికాండము 21:25 => అబీమెలెకు దాసులు బలాతాక్రముగా తీసికొనిన నీళల్బావి విషయమై 

అబార్హాము అబీమెలెకును ఆకేష్పింపగా అబీమెలెకుఈ పని యెవరు చేసిరో నేనెరుగను;  

నాయ్యాధిపతులు 2:4 => యెహోవా దూత ఇశార్యేలీయులందరితో ఈ మాటలు చెపప్గా 

1 సమూయేలు 25:33 => నేను పగ తీరుచ్కొనకుండను ఈ దినమున పార్ణము తీయకుండను ననున్ 

ఆపినందుకై నీవు ఆశీరావ్దము నొందుదువు గాక. నీవు చూపిన బుదిధ్ విషయమై నీకు ఆశీరావ్దము 

కలుగును గాక. 
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సామెతలు 10:13 => వివేకుని పెదవులయందు జాఞ్నము కనబడును బుదిధ్హీనుని వీపునకు బెతత్మే 

తగును. 

సామెతలు 19:29 => అపహాసకులకు తీరుప్లును బుదిధ్హీనుల వీపులకు దెబబ్లును 

నియమింపబడినవి. 

సామెతలు 26:3 => గుఱఱ్మునకు చబుకు గాడిదకు కళె ల్ము మూరు ఖ్ల వీపునకు బెతత్ము. 

పర్సంగి 7:5 => బుదిధ్హీనుల పాటలు వినుటకంటె జాఞ్నుల గదిద్ంపు వినుట మేలు. 

యెహెజేక్లు 3:21 => అయితే పాపము చేయవలదని నీతిగలవానిని నీవు హెచచ్రిక చేయగా అతడు 

హెచచ్రింపబడి పాపము చేయక మానినయెడల అతడు అవశయ్ముగా బర్దుకును, నీ మటుట్కు నీవును 

(ఆతమ్ను) తపిప్ంచుకొందువు. 

లూకా 17:3 => మీ విషయమై మీరే జాగర్తత్గా ఉండుడి. నీ సహోదరుడు తపిప్దము చేసినయెడల 

అతని గదిద్ంచుము; అతడు మారుమనసుస్ పొందినయెడల అతని క్షమించుము. 

వచనము 14 

కలహారంభము నీటిగటుట్న పుటుట్ ఊట వివాదము అధికము కాకమునుపే దాని విడిచిపెటుట్ము. 

దుషు ట్లు నిరోద్షులని తీరుప్ తీరుచ్వాడు  

2 సమూయేలు 15:12 => మరియు బలి అరిప్ంపవలెననియుండి అబాష్లోము గీలోనీయుడైన 

అహీతోపెలు అను దావీదుయొకక్ మంతిర్ని గీలో అను అతని ఊరినుండి పిలిపించి యుండెను. 

అబాష్లోము దగగ్రకు వచిచ్న జనము మరి మరి యెకుక్వగుటచేత కుటర్ బహు బలమాయెను. 

2 సమూయేలు 16:5 => రాజైన దావీదు బహూరీము దాపునకు వచిచ్నపుప్డు సౌలు కుటుంబికుడగు 

గెరా కుమారుడైన షిమీ అనునొకడు అచచ్టనుండి బయలుదేరి వచెచ్ను; అతడు వెంట వెంట 

నడుచుచు దావీదును శపించుచు 

2 సమూయేలు 16:6 => జనులందరును బలాఢుయ్లందరును దావీదు ఇరు పారశ్వ్ములనుండగా 

రాజైన దావీదు మీదను అతని సేవకులందరి మీదను రాళుల్ రువువ్చు వచెచ్ను. 

2 సమూయేలు 16:7 => ఈ షిమీ నరహంతకుడా, దురామ్రుగ్డా 
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2 సమూయేలు 16:8 => ఛీ పో, ఛీ పో,నీవేలవలెనని నీవు వెళల్గొటిట్న సౌలు ఇంటివారి హతయ్ను 

యెహోవా నీ మీదికి రపిప్ంచి, యెహోవా నీ కుమారుడైన అబాష్లోము చేతికి రాజయ్మును 

అపప్గించియునాన్డు; నీవు నరహంతకుడవు గనుకనే నీ మోసములో నీవు చికుక్బడియునాన్వని చెపిప్ 

రాజును శపింపగా 

2 సమూయేలు 16:9 => సెరూయా కుమారుడైన అబీషై ఈ చచిచ్న కుకక్ నా యేలినవాడవును 

రాజవునగు నినున్ శపింపనేల? నీ చితత్మైతే నేను వానిని చేరబోయి వాని తల ఛేదించి వచెచ్దననెను. 

2 సమూయేలు 18:15 => తన ఆయుధములను మోయువారు పదిమంది చుటుట్ చుటుట్కొని 

యుండగా అబాష్లోమును కొటిట్ చంపెను. 

2 సమూయేలు 18:19 => సాదోకు కుమారుడైన అహిమయసుస్నేను పరుగెతిత్కొని పోయి యెహోవా 

తన శతుర్వులను ఓడించి తనకు నాయ్యము తీరిచ్న వరత్మానము రాజుతో చెపెప్దననగా 

2 సమూయేలు 20:1 => బెనాయ్మీనీయుడగు బికిర్ కుమారుడైన షెబయను పనికిమాలినవాడొకడు 

అచచ్టనుండెను. వాడు దావీదునందు మనకు భాగము లేదు, యెషష్యి కుమారునియందు మనకు 

సావ్సథ్య్ము ఎంతమాతర్మును లేదు; ఇశార్యేలు వారలారా, మీరందరు మీ మీ గుడారములకు పొండని 

బాకా ఊది పర్కటన చేయగా 

2 సమూయేలు 20:22 => తాను యోవాబుతో పలికిన యుకిత్గల మాటలను జనులందరికి తెలియ 

జేయగా, వారు బికిర్ కుమారుడగు షెబయొకక్ తలను ఛేదించి యోవాబు దగగ్ర దాని పడవేసిరి. కాగా 

అతడు బాకా ఊదించిన తరువాత జనులందరును ఆ పటట్ణమును విడిచి యెవరి గుడారములకు వారు 

పోయిరి; యోవాబు యెరూషలేమునకు రాజునొదద్కు తిరిగివచెచ్ను. 

1 రాజులు 2:24 => ననున్ సిథ్రపరచి, నా తండిర్ సింహాసనముమీద ననున్ ఆసీనునిగా చేసి, తన 

వాగాద్నము పర్కారము నాకు కుటుంబము కలుగజేసిన యెహోవా జీవముతోడు, అదోనీయా యీ 

దినమున మరణమవునని చెపిప్ 

1 రాజులు 2:25 => యెహోయాదా కుమారుడైన బెనాయాను పంపగా ఇతడు అదోనీయా మీద 

పడినందున అతడు చనిపోయెను. 
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1 రాజులు 2:31 => అందుకు రాజు ఇటల్నెను అతడు నీతో చెపిప్నటుల్గా చేయుము; అతడు 

ధారపోసిన నిరపరాధుల రకత్మును నామటుట్కును నా తండిర్ కుటుంబికుల మటుట్కును పరిహారము 

చేయుటకై అతని చంపి పాతిపెటుట్ము.  

1 రాజులు 2:46 => రాజు యెహోయాదా కుమారుడైన బెనాయాకు సెలవియయ్గా అతడు 

బయలుదేరి వానిమీద పడి వాని చంపెను. ఈ పర్కారము రాజయ్ము సొలొమోను వశమున 

సిథ్రపరచబడెను. 

మతత్యి 21:41 => అందుకు వారు ఆ దురామ్రుగ్లను కఠినముగా సంహరించి, వాటివాటి 

కాలములయందు తనకు పండల్ను చెలిల్ంచునటిట్ ఇతర కాపులకు ఆ దార్క్షతోట గుతత్కిచుచ్నని ఆయనతో 

చెపిప్రి. 

మతత్యి 22:7 => కాబటిట్ రాజు కోపపడి తన దండల్ను పంపి, ఆ నరహంతకులను సంహరించి, వారి 

పటట్ణము తగలబెటిట్ంచెను. 

లూకా 19:27 => మరియు నేను తముమ్ను ఏలుటకు ఇషట్ములేని నా శతుర్వులను ఇకక్డికి 

తీసికొనివచిచ్ నాయెదుట సంహరించుడని చెపెప్ను. 

సామెతలు 11:27 => మేలు చేయగోరువాడు ఉపయుకత్మైన కిర్య చేయును కీడుచేయ గోరువానికి 

కీడే మూడును. 

సామెతలు 16:14 => రాజు కోర్ధము మరణదూత జాఞ్నియైనవాడు ఆ కోర్ధమును శాంతిపరచును.  

సామెతలు 26:17 => తనకు పటట్ని జగడమునుబటిట్ రేగువాడు దాటిపోవుచునన్ కుకక్ చెవులు 

పటుట్కొనువానితో సమానుడు. 

1 పేతురు 2:13 => మనుషుయ్లు నియమించు పర్తి కటట్డకును పర్భువు నిమితత్మై లోబడియుండుడి. 

వచనము 15 

నీతిమంతులు దోషులని తీరుప్ తీరుచ్వాడు వీరిదద్రును యెహోవాకు హేయులు. 

సామెతలు 28:15 => బొబబ్రించు సింహమును తిరుగులాడు ఎలుగుబంటియు దరిదుర్లైన జనుల 

నేలు దుషు ట్డును సమానములు. 
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2 సమూయేలు 17:8 => నీ తండిర్యు అతని పక్షమున నునన్వారును మహా బలాఢుయ్లనియు, 

అడవిలో పిలల్లను పోగొటుట్కొనిన యెలుగుబంటల్ వంటివారై రేగిన మనసుస్తో ఉనాన్రనియు నీకు 

తెలియును. మరియు నీ తండిర్ యుదధ్మునందు పర్వీణుడు, అతడు జనులతో కూడ బసచేయడు. 

2 రాజులు 2:24 => అతడు వెనుకకు తిరిగి వారిని చూచి యెహోవా నామమునుబటిట్ వారిని 

శపించెను. అపుప్డు రెండు ఆడు ఎలుగు బంటుల్ అడవిలోనుండి వచిచ్ వారిలో నలువది యిదద్రు 

బాలురను చీలిచ్వేసెను. 

హోషేయ 13:8 => పిలల్లు పోయిన యెలుగుబంటి యొకనిమీద పడునటుట్ నేను వారిమీద పడి వారి 

రొముమ్ను చీలిచ్వేయుదును; ఆడుసింహము ఒకని మింగివేయునటుల్ వారిని మింగివేతును; 

దుషట్మృగములు వారిని చీలిచ్వేయును. 

సామెతలు 27:3 => రాయి బరువు ఇసుక భారము మూఢుని కోపము ఆ రెంటికంటె బరువు. 

మతత్యి 2:16 => ఆ జాఞ్నులు తనున్ అపహసించిరని హేరోదు గర్హించి బహు ఆగర్హము 

తెచుచ్కొని, తాను జాఞ్నులవలన వివరముగా తెలిసికొనిన కాలమునుబటిట్, బేతెల్హేములోను దాని సకల 

పార్ంతములలోను, రెండు సంవతస్రములు మొదలుకొని తకుక్వ వయసుస్ గల మగపిలల్లనందరిని 

వధించెను. 

ఆదికాండము 19:9 => ఈ మనుషుయ్లు నా యింటినీడకు వచిచ్యునాన్రు గనుక వారిని మీరేమి 

చేయకూడదని చెపిప్నపుప్డు వారు నీవు అవతలికి పొమమ్నిరి. మరియు వారు వీడెవడో మనలోనికి 

పరదేశిగావచిచ్ తీరప్రిగానుండ చూచుచునాన్డు; కాగా వారికంటె నీకు ఎకుక్వ కీడు చేసెదమని చెపిప్ 

లోతు అను ఆ మనుషుయ్నిమీద దొమిమ్గాపడి తలుపు పగులగొటుట్టకు సమీపించిరి. 

పర్సంగి 7:25 => వివేచించుటకును పరిశోధించుటకును , జాఞ్నాభాయ్సము చేయుటకై 

సంగతులయొకక్ హేతువులను తెలిసికొనుటకును, భకిత్హీనత బుదిధ్హీనత అనియు బుదిధ్హీనత 

వెఱి ఱ్తనమనియు గర్హించుటకును, రూఢి చేసికొని నా మనసుస్ నిలిపితిని. 

దానియేలు 3:13 => అందుకు నెబుకదెన్జరు అతాయ్గర్హమును రౌదర్మును గలవాడై షదర్కును 

మేషాకును అబేదెన్గోను పటుట్కొని రండని ఆజఞ్ ఇయయ్గా వారు ఆ మనుషుయ్లను పటుట్కొని 

రాజసనిన్ధికి తీసికొని వచిచ్రి. 
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దానియేలు 7:5 => రెండవ జంతువు ఎలుగుబంటిని పోలినది, అది యొక పారశ్వ్ముమీద పండుకొని 

తన నోట పండల్మధయ్ మూడు పర్కక్టెముకలను పటుట్కొనినది. కొందరు లెముమ్, విసాత్రముగా 

మాంసము భకిష్ంచుము అని దానితో చెపిప్రి. 

పర్కటన 13:2 => నేను చూచిన ఆ మృగము చిరుతపులిని పోలియుండెను. దాని పాదములు 

ఎలుగుబంటి పాదముల వంటివి, దాని నోరు సింహపు నోరువంటిది, దానికి ఆ ఘటసరప్ము తన 

బలమును తన సింహాసనమును గొపప్ అధికారమును ఇచెచ్ను.  

వచనము 16 

బుదిధ్హీనుని చేతిలో జాఞ్నము సంపాదించుటకు సొముమ్ండనేల? వానికి బుదిధ్ లేదుగదా? 

1 సమూయేలు 24:17 => దావీదుతో ఇటల్నెను యెహోవా ననున్ నీచేతి కపప్గింపగా ననున్ చంపక 

విడిచినందుకు 

1 సమూయేలు 31:2 => సౌలును అతని కుమారులను తరుముచు, యోనాతాను, అబీనాదాబు, 

మెలీక్షూవ అను సౌలుయొకక్ కుమారులను హతము చేసిరి. 

1 సమూయేలు 31:3 => యుదధ్ములో సౌలు ఓడిపోవుచుండగా అతడు అంబులువేయువారి 

కంటబడి వారిచేత బహు గాయములనొందెను. అపుప్డు సౌలు 

2 సమూయేలు 21:1 => దావీదు కాలమున మూడు సంవతస్రములు విడువకుండ కరవు కలుగగా 

దావీదు యెహోవాతో మనవిచేసెను. అందుకు యెహోవా ఈలాగున సెలవిచెచ్ను సౌలు 

గిబియోనీయులను హతముచేసెను గనుక అతనినిబటిట్యు , నరహంతకులగు అతని 

యింటివారినిబటిట్యు శిక్షగా ఈ కరవు కలిగెను. 

2 సమూయేలు 21:2 => గిబియోనీయులు ఇశార్యేలీయుల సంబంధికులు కారు, వారు 

అమోరీయులలో శేషించినవారు. ఇశార్యేలీయులు మిముమ్ను చంపమని పర్మాణపూరవ్కముగా 

వారితో చెపిప్యుండిరి గాని సౌలు ఇశార్యేలు యూదాల వారియందు ఆసకిత్గలవాడై వారిని హతము 

చేయ చూచుచుండెను. 
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2 సమూయేలు 21:3 => రాజగు దావీదు గిబియోనీయులను పిలువనంపి నేను మీకేమి 

చేయగోరుదురు? యెహోవా సావ్సథ్య్మును మీరు దీవించునటుల్ దోష నివృతిత్కై దేనిచేత నేను 

పార్యశిచ్తత్ము చేయుదునని వారిని అడుగగా 

2 సమూయేలు 21:4 => గిబియోనీయులు సౌలు అతని యింటివారును చేసిన దాని నిమితత్ము 

పార్యశిచ్తత్ము కలుగుటకై వెండి బంగారులే గాని ఇశార్యేలీయులలో ఎవరినైనను చంపుటయే గాని 

మేము కోరుట లేదనిరి. అంతట దావీదు మీరేమి కోరుదురో దానిని నేను మీకు చేయుదుననగా 

2 సమూయేలు 21:5 => వారు మాకు శతుర్వులై మముమ్ను నాశనము చేయుచు ఇశార్యేలీయుల 

సరిహదుద్లలో ఉండకుండ మేము లయమగునటుల్ మాకు హానిచేయ నుదేద్శించినవాని కుమారులలో 

ఏడుగురిని మాకపప్గించుము. 

2 సమూయేలు 21:6 => యెహోవా ఏరప్రచుకొనిన సౌలు గిబియా పటట్ణములో యెహోవా సనిన్ధిని 

మేము వారిని ఉరితీసెదమని రాజుతో మనవి చేయగా రాజు నేను వారిని అపప్గించెదననెను. 

2 సమూయేలు 21:7 => తానును సౌలు కుమారుడగు యోనాతానును యెహోవా నామమునుబటిట్ 

పర్మాణము చేసియునన్ హేతువుచేత రాజు సౌలు కుమారుడగు యోనాతానునకు పుటిట్న 

మెఫీబోషెతును అపప్గింపక 

2 సమూయేలు 21:8 => అయాయ్ కుమారెత్యగు రిసాప్ సౌలునకు కనిన యిదద్రు కుమారులగు 

అరోమ్నిని మెఫీబోషెతును, సౌలు కుమారెత్యగు మెరాబు1 మెహూలతీయుడగు బరిజ్లల్యి కుమారుడైన 

అదీర్యేలునకు కనిన అయిదుగురు కుమారులను పటుట్కొని గిబియోనీయుల కపప్గించెను. 

2 సమూయేలు 21:9 => వారు ఈ యేడు గురిని తీసికొనిపోయి కొండమీద యెహోవా సనిన్ధిని 

ఉరితీసిరి. ఆ యేడుగురు ఏకరీతినే చంపబడిరి; కోతకాలమున యవలకోత యారంభమందు వారు 

మరణమైరి. 

2 సమూయేలు 21:10 => అయాయ్ కుమారెత్యగు రిసాప్ గోనెపటట్ తీసికొని కొండపైన పరచుకొని 

కోత కాలారంభము మొదలుకొని ఆకాశమునుండి వరష్ము ఆ కళేబరములమీద కురియువరకు 

అచచ్టనే యుండి, పగలు ఆకాశపకుష్లు వాటిమీద వాలకుండను రాతిర్ అడవిమృగములు దగగ్రకు 

రాకుండను వాటిని కాచుచుండగా 
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2 సమూయేలు 21:11 => అయాయ్ కుమారెత్యగు రిసాప్ అను సౌలు ఉపపతిన్ చేసినది దావీదునకు 

వినబడెను. 

2 సమూయేలు 21:12 => కాబటిట్ దావీదు పోయి సౌలు ఎముకలను అతని కుమారుడైన 

యోనాతాను ఎముకలను యాబేషిగ్లాదు వారియొదద్నుండి తెపిప్ంచెను. ఫిలిషీత్యులు గిలోబ్వలో 

సౌలును హతము చేసినపుప్డు వారు సౌలును యోనాతానును బేతాష్ను పటట్ణపు వీధిలో వేర్లాడగటట్గా 

యాబేషిగ్లాదు వారు వారి యెముకలను అచచ్టనుండి దొంగిలి తెచిచ్యుండిరి. 

2 సమూయేలు 21:13 => కావున దావీదు వారియొదద్నుండి సౌలు ఎముకలను అతని కుమారుడైన 

యోనాతాను ఎముకలను తెపిప్ంచెను, రాజాజఞ్నుబటిట్ ఉరితీయబడినవారి యెముకలను జనులు 

సమకూరిచ్రి. 

2 సమూయేలు 21:14 => సౌలు ఎముకలను అతని కుమారుడైన యోనాతాను ఎముకలను 

బెనాయ్మీనీయుల దేశమునకు చేరిన సేలాలోనునన్ సౌలు తండిర్యగు కీషు సమాధియందు పాతిపెటిట్రి. 

రాజు ఈలాగు చేసిన తరువాత దేశముకొరకు చేయబడిన విజాఞ్పనమును దేవుడంగీకరించెను.  

కీరత్నలు 35:12 => మేలునకు పర్తిగా నాకు కీడు చేయుచునాన్రు నేను దికుక్లేనివాడనైతిని. 

కీరత్నలు 38:20 => మేలునకు పర్తిగా వారు కీడు చేయుచునాన్రు నేను ఉతత్మమైనదాని 

ననుసరించుచునన్ందుకు వారు నాకు శతుర్వులైరి 

కీరత్నలు 55:12 => ననున్ దూషించువాడు శతుర్వు కాడు శతుర్వైనయెడల నేను దాని 

సహింపవచుచ్ను నామీద మిటిట్పడువాడు నాయందు పగపటిట్నవాడు కాడు అటిట్వాడైతే నేను 

దాగియుండవచుచ్ను. 

కీరత్నలు 55:13 => ఈ పనిచేసిన నీవు నా సహకారివి నా చెలికాడవు నా పరిచయుడవు. 

కీరత్నలు 55:14 => మనము కూడి మధురమైన గోషిఠ్చేసి యునన్వారము ఉతస్వమునకు వెళుల్ 

సమూహముతో దేవుని మందిరమునకు పోయి యునన్వారము.  

కీరత్నలు 55:15 => వారికి మరణము అకసామ్తుత్గా వచుచ్నుగాక సజీవులుగానే వారు 

పాతాళమునకు దిగిపోవుదురు గాక చెడుతనము వారి నివాసములలోను వారి అంతరంగమునందును 

ఉనన్ది  
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కీరత్నలు 109:4 => నేను చూపిన పేర్మకు పర్తిగా వారు నామీద పగ పటిట్యునాన్రు అయితే నేను 

మానక పార్రథ్న చేయుచునాన్ను.  

కీరత్నలు 109:5 => నేను చేసిన మేలునకు పర్తిగా కీడు చేయుచునాన్రు. నేను చూపిన పేర్మకు 

పర్తిగా నామీద దేవ్షముంచుచునాన్రు.  

కీరత్నలు 109:6 => వానిమీద భకిత్హీనుని అధికారిగా నుంచుము అపవాది వాని కుడిపర్కక్ను 

నిలుచును గాక. 

కీరత్నలు 109:7 => వాడు విమరశ్లోనికి తేబడునపుప్డు దోషియని తీరుప్నొందును గాక వాని పార్రథ్న 

పాపమగునుగాక 

కీరత్నలు 109:8 => వాని జీవితదినములు కొదిద్వగును గాక వాని ఉదోయ్గమును వేరొకడు 

తీసికొనును గాక. 

కీరత్నలు 109:9 => వాని బిడ డ్లు తండిర్లేని వారవుదురు గాక వాని భారయ్ విధవరాలగును గాక 

కీరత్నలు 109:10 => వాని బిడ డ్లు దేశదిర్మమ్రులై భిక్షమెతుత్దురు గాక పాడుపడిన తమ యిండల్కు 

దూరముగా జీవనము వెదకుదురు గాక  

కీరత్నలు 109:11 => వాని ఆసిత్ అంతయు అపుప్లవారు ఆకర్మించుకొందురు గాక వాని 

కషాట్రిజ్తమును పరులు దోచుకొందురుగాక 

కీరత్నలు 109:12 => వానికి కృప చూపువారు లేకపోదురు గాక తండిర్లేని వాని బిడ డ్లకు 

దయచూపువారు ఉండకపోదురు గాక 

కీరత్నలు 109:13 => వాని వంశము నిరూమ్లము చేయబడును గాక వచుచ్ తరమునందు వారి పేరు 

మాసిపోవును గాక 

యిరిమ్యా 18:20 => వారు నా పార్ణము తీయవలెనని గుంట తర్వివ్యునాన్రు; చేసిన మేలునకు 

పర్తిగా కీడు చేయవలెనా? వారికి మేలు కలుగవలెనని వారిమీదనుండి నీ కోపము తపిప్ంచుటకై నీ 

సనిన్ధిని నిలిచి నేను వారిపక్షముగా మాటలాడిన సంగతి జాఞ్పకము చేసికొనుము. 
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యిరిమ్యా 18:21 => వారి కుమారులను కాష్మమునకు అపప్గింపుము, ఖడగ్ బలమునకు వారిని 

అపప్గింపుము, వారి భారయ్లు పిలల్లులేనివారై విధవరాండర్గుదురు గాక, వారి పురుషులు 

మరణహతులగుదురు గాక, వారి యౌవనులు యుదధ్ములో ఖడగ్ముచేత హతులగుదురు గాక. 

మతత్యి 27:5 => అతడు ఆ వెండి నాణములు దేవాలయములో పారవేసి, పోయి ఉరిపెటుట్కొనెను. 

మతత్యి 27:25 => అందుకు పర్జలందరు వాని రకత్ము మా మీదను మా పిలల్లమీదను 

ఉండుగాకనిరి. 

రోమీయులకు 12:17 => కీడుకు పర్తికీడెవనికిని చేయవదుద్; మనుషుయ్లందరి దృషిట్కి 

యోగయ్మైనవాటినిగూరిచ్ ఆలోచన కలిగియుండుడి. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 5:15 => ఎవడును కీడునకు పర్తికీడు ఎవనికైనను చేయకుండ 

చూచుకొనుడి;మీరు ఒకనియెడల ఒకడును మనుషుయ్లందరియెడలను ఎలల్పుప్డు మేలైనదానిని 

అనుసరించి నడుచుకొనుడి. 

1 పేతురు 3:9 => ఆశీరావ్దమునకు వారసులవుటకు మీరు పిలువబడితిరి గనుక కీడుకు 

పర్తికీడైనను దూషణకు పర్తి దూషణయైనను చేయక దీవించుడి. 

ఆదికాండము 44:4 => వారు ఆ పటట్ణమునుండి బయలుదేరి యెంతో దూరము వెళల్క మునుపు, 

యోసేపు తన గృహనిరావ్హకుని చూచి నీవు లేచి ఆ మనుషుయ్ల వెంటబడి వెళి ల్ వారిని కలిసికొని మీరు 

మేలుకు కీడు చేయనేల? 

1 సమూయేలు 19:4 => యోనాతాను తన తండిర్యైన సౌలుతో దావీదునుగూరిచ్ దయగా 

మాటలాడి నీ సేవకుడైన దావీదు నీ విషయములో ఏ తపిప్దమును చేసినవాడు కాక బహు మేలుచేసెను 

గనుక, రాజా నీవు అతని విషయములో ఏ పాపము చేయకుందువు గాక. 

1 సమూయేలు 25:21 => అంతకుమునుపు దావీదు నాబాలునకు కలిగిన దాని అంతటిలో ఏదియు 

పోకుండ ఈ అరణయ్ములో అతని ఆసిత్ అంతయు నేను వయ్రథ్ముగా కాయుచు వచిచ్తిని; 

ఉపకారమునకు నాకు అపకారము చేసియునాన్డే  

1 దినవృతాత్ంతములు 10:14 => అందునిమితత్ము యెహోవా అతనికి మరణశిక్ష విధించి 

రాజయ్మును యెషష్యి కుమారుడైన దావీదు వశము చేసెను. 
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2 దినవృతాత్ంతములు 20:11 => మేము సవ్తంతిర్ంచుకొనవలెనని నీవు మా కిచిచ్న నీ 

సావ్సథ్య్ములోనుండి మముమ్ను తోలివేయుటకై వారు బయలుదేరి వచిచ్ మాకెటిట్ పర్తుయ్పకారము 

చేయుచునాన్రో దృషిట్ంచుము. 

2 దినవృతాత్ంతములు 24:22 => ఈ పర్కారము రాజైన యోవాషు జెకరాయ్ తండిర్యైన 

యెహోయాదా తనకు చేసిన ఉప కారమును మరచినవాడై అతని కుమారుని చంపించెను; అతడు 

చనిపోవునపుప్డు యెహోవా దీని దృషిట్ంచి దీనిని విచారణలోనికి తెచుచ్నుగాక యనెను. 

కీరత్నలు 109:5 => నేను చేసిన మేలునకు పర్తిగా కీడు చేయుచునాన్రు. నేను చూపిన పేర్మకు 

పర్తిగా నామీద దేవ్షముంచుచునాన్రు.  

సామెతలు 20:22 => కీడుకు పర్తికీడు చేసెదననుకొనవదుద్ యెహోవా కొరకు కనిపెటుట్కొనుము 

ఆయన నినున్ రకిష్ంచును. 

యిరిమ్యా 37:18 => మరియు యిరీమ్యా రాజైన సిదిక్యాతో ఇటల్నెను నేను నీకైనను నీ 

సేవకులకైనను ఈ పర్జలకైనను ఏ పాపము చేసినందున ననున్ చెరసాలలో వేసితివి? 

వచనము 17 

నిజమైన సేన్హితుడు విడువక పేర్మించును దురద్శలో అటిట్వాడు సహోదరుడుగా నుండును. 

సామెతలు 17:19 => కలహపిర్యుడు దురామ్రగ్పిర్యుడు తన వాకిండుల్ ఎతుత్చేయువాడు నాశనము 

వెదకువాడు. 

సామెతలు 26:21 => వేడిబూడిదెకు బొగుగ్లు అగిన్కి కటెట్లు కలహములు పుటిట్ంచుటకు 

కలహపిర్యుడు. 

సామెతలు 29:22 => కోపిషుఠ్డు కలహము రేపును ముంగోపి అధికమైన దుషిర్క్యలు చేయును. 

నాయ్యాధిపతులు 12:1 => ఎఫార్యిమీయులు కూడుకొని ఉతత్రదికుక్నకు పోయి నీవు 

అమోమ్నీయులతో యుదధ్ము చేయబోయినపుప్డు నీతో వచుచ్టకు మముమ్ నేల పిలువలేదు? నీవు 

కాపురమునన్ నీ యింటిని అగిన్తో కాలిచ్వేయుదుమని యెఫాత్తో చెపప్గా 
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నాయ్యాధిపతులు 12:2 => యెఫాత్నాకును నా జనులకును అమోమ్నీయులతో గొపప్ కలహము 

కలిగినపుప్డు నేను మిముమ్ను పిలిచితిని గాని మీరు వారిచేతులలోనుండి ననున్ రకిష్ంపలేదు. మీరు 

ననున్ రకిష్ంపకపోవుట నేను చూచి 

నాయ్యాధిపతులు 12:3 => నా పార్ణమును అరచేతిలో ఉంచుకొని అమోమ్నీయులతో యుదధ్ము 

చేయపోతిని. అపుప్డు యెహోవా వారిని నాచేతి కపప్గించెను గనుక నాతో పోటాల్డుటకు మీరేల నేడు 

వచిచ్తిరనెను. 

నాయ్యాధిపతులు 12 :4 => అపుప్డు యెఫాత్ గిలాదువారి నందరిని పోగుచేసికొని 

ఎఫార్యిమీయులతో యుదధ్ము చేయగా గిలాదువారు ఎఫార్యిమీయులను జయించిరి. ఏలయనగా 

వా రు ఎ ఫార్ యి మీ యు ల కు ను మ న షీష్ యు ల కు ను మ ధయ్ ను గి లా దు వా రై న మీ రు 

ఎఫార్యిమీయులయెదుట నిలువక పారిపోయినవారనిరి. 

నాయ్యాధిపతులు 12:5 => ఎఫార్యిమీయులతో యుదధ్ము చేయుటకై గిలాదువారు యొరాద్ను దాటు 

రేవులను పటుట్కొనగా పారిపోయిన ఎఫార్యిమీయులలో ఎవడో ననున్ దాటనియుయ్డని చెపిప్నపుప్డు 

గిలాదువారు నీవు ఎఫార్యిమీయుడవా అని అతని నడిగిరి. 

నాయ్యాధిపతులు 12:6 => అందుకతడు నేను కాను అనినయెడల వారు అతని చూచి షిబోబ్లెతను 

శబద్ము పలుకుమనిరి. అతడు అటుల్ పలుకనేరక సిబోబ్లెతని పలుకగా వారు అతని పటుట్కొని 

యొరాద్ను రేవులయొదద్ చంపిరి. ఆ కాలమున ఎఫార్యిమీయులలో నలువది రెండువేలమంది 

పడిపోయిరి. 

2 సమూయేలు 2:14 => అబేన్రు లేచి మన యెదుట యౌవనులు మలల్చేషట్లు చేయుదురా అని 

యోవాబుతో అనగా యోవాబువారు చేయవచుచ్ననెను. 

2 సమూయేలు 2:15 => లెకక్కు సరిగా సౌలు కుమారుడగు ఇషోబ్షెతు సంబంధులైన పనిన్దద్రు 

మంది బెనాయ్మీనీయులును దావీదు సేవకులలో పనిన్దద్రు మందియును లేచి మధయ్ నిలిచిరి. 

2 సమూయేలు 2:16 => ఒకొక్కక్డు తన దగగ్రనునన్ వాని తల పటుట్కొని వాని పర్కక్ను కతిత్ 

పొడవగా అందరు తటాలున పడిరి. అందువలన హెలక్తహ్నూస్రీమని1 ఆ సథ్లమునకు పేరు 

పెటట్బడెను. అది గిబియోనునకు సమీపము. 
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2 సమూయేలు 2:17 => తరువాత ఆ దినమున ఘోర యుదధ్ము జరుగగా అబేన్రును 

ఇశార్యేలువారును దావీదు సేవకుల యెదుట నిలువలేక పారిపోయిరి. 

2 సమూయేలు 19:41 => ఇటుల్ండగా ఇశార్యేలు వారందరును రాజునొదద్కు వచిచ్ మా 

సహోదరులగు యూదావారు ఎందుకు నినున్ దొంగిలించుకొని నీ యింటివారిని నీవారిని యొరాద్ను 

ఇవతలకు తోడుకొని వచిచ్రని యడుగగా 

2 సమూయేలు 19:42 => యూదా వారందరు రాజు మీకు సమీపబంధువుడై యునాన్డు గదా, 

మీకు కోపమెందుకు? ఆలాగుండినను మాలో ఎవరమైనను రాజు సొముమ్ ఏమైనను తింటిమా? మాకు 

యినాము ఏమైన ఇచెచ్నా? అని ఇశార్యేలువారితో అనిరి. 

2 సమూయేలు 19:43 => అందుకు ఇశార్యేలు వారు రాజులో మాకు పది భాగములునన్వి; 

మీకంటె మేము దావీదునందు అధిక సావ్తంతర్య్ము గలవారము; రాజును తోడుకొని వచుచ్టను 

గురించి మీతో ముందుగా మాటలాడినవారము మేమే గదా మీరు మముమ్ను నిరల్క్షయ్ము చేసితిరేమి? 

అని యూదావారితో పలికిరి. యూదావారి మాటలు ఇశార్యేలు వారి మాటలకంటె కఠినముగా 

ఉండెను. 

2 సమూయేలు 20:1 => బెనాయ్మీనీయుడగు బికిర్ కుమారుడైన షెబయను పనికిమాలినవాడొకడు 

అచచ్టనుండెను. వాడు దావీదునందు మనకు భాగము లేదు, యెషష్యి కుమారునియందు మనకు 

సావ్సథ్య్ము ఎంతమాతర్మును లేదు; ఇశార్యేలు వారలారా, మీరందరు మీ మీ గుడారములకు పొండని 

బాకా ఊది పర్కటన చేయగా 

2 సమూయేలు 20:2 => ఇశార్యేలు వారందరు దావీదును విడిచి బికిర్ కుమారుడైన షెబను 

వెంబడించిరి. అయితే యొరాద్ను నదినుండి యెరూషలేమువరకు యూదావారు రాజును హతుత్కొనిరి. 

2 సమూయేలు 20:3 => దావీదు యెరూషలేములోని తన నగరికి వచిచ్, తన యింటికి తాను 

కాపుగా నుంచిన తన ఉపపతున్లైన పదిమంది సతరీలను తీసికొని వారిని కావలిలో ఉంచి వారిని 

పోషించుచుండెను గాని వారియొదద్కు పోకుండెను; వారు కావలియందుంచబడిన వారై 

బర్తికినంతకాలము విధవరాండర్వలె ఉండిరి.  
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2 సమూయేలు 20:4 => తరువాత రాజు అమాశాను పిలువనంపి మూడు దినములలోగా నీవు నా 

దగగ్రకు యూదావారినందరిని సమకూరిచ్ యికక్డ హాజరుకమమ్ని ఆజాఞ్పించగా 

2 సమూయేలు 20:5 => అమాశా యూదావారిని సమకూరుచ్టకై వెళి ల్పోయెను. అతడు ఆలసయ్ము 

చేసినందున అతనికి నిరణ్యించిన కాలము మీరిపోయినపుప్డు 

2 సమూయేలు 20:6 => దావీదు అబీషైని పిలువనంపి బికిర్ కుమారుడైన షెబ అబాష్లోముకంటె 

మనకు ఎకుక్వ కీడు చేయును; వాడు పార్కారములుగల పటట్ణములలో చొచిచ్ మనకు దొరకక 

పోవునేమో గనుక నీవు నీ యేలినవాని సేవకులను వెంటబెటుట్కొని పోయి వాని తరిమి పటుట్కొనుమని 

ఆజాఞ్పించెను. 

2 సమూయేలు 20:7 => కాబటిట్ యోవాబు వారును కెరేతీయులును పెలేతీయులును 

బలాఢుయ్లందరును అతనితో కూడ యెరూషలేములోనుండి బయలుదేరి బికిర్ కుమారుడగు షెబను 

తరుమబోయిరి. 

2 సమూయేలు 20:8 => వారు గిబియోనులో ఉనన్ పెదద్ బండదగగ్రకు రాగా అమాశా వారిని 

కలియవచెచ్ను; యోవాబు తాను తొడుగుకొనిన చొకాక్యకు పైన బిగించియునన్ నడికటుట్కు వరగల 

కతిత్ కటుట్కొనియుండగా ఆ వర వదులై కతిత్ నేలపడెను. 

2 సమూయేలు 20:9 => అపుప్డు యోవాబు అమాశాతో నా సహోదరా, నీవు కేష్మముగా ఉనాన్వా 

అనుచు, అమాశాను ముదుద్పెటుట్కొనునటుల్గా కుడిచేత అతని గడ డ్ము పటుట్కొని 

2 సమూయేలు 20:10 => అమాశా యోవాబు చేతిలోనునన్ కతిత్ని చూడకను తనున్ 

కాపాడుకొనకను ఉండగా యోవాబు అతని కడుపులో దాని గుచెచ్ను; గుచిచ్నతోడనే అతని పేగులు 

నేలకు జారి ఆ దెబబ్తోనే అతడు చనిపోయెను. యోవాబును అతని సహోదరుడగు అబీషైయును బికిర్ 

కుమారుడగు షెబను తరుముటకు సాగిపోగా 

2 సమూయేలు 20:11 => యోవాబు బంటులలో ఒకడు అతనిదగగ్ర నిలిచి యోవాబును ఇషు ట్లైన 

దావీదు పక్షమున నునన్వారందరు యోవాబును వెంబడించుడని పర్కటన చేసెను. 
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2 సమూయేలు 20:12 => అమాశా రకత్ములో పొరుల్చు మారగ్మున పడియుండగా అచోచ్టికి వచిచ్న 

జనులందరు నిలిచియుండుట ఆ మనుషుయ్డు చూచి అమాశాను మారగ్మునుండి చేనిలోనికి లాగి, 

మారగ్సుథ్లందరు నిలిచి తేరిచూడకుండ శవముమీద బటట్ కపెప్ను. 

2 సమూయేలు 20:13 => శవము మారగ్మునుండి తీయబడిన తరువాత జనులందరు బికిర్ 

కుమారుడగు షెబను తరుముటకై యోవాబు వెంబడి వెళి ల్రి. 

2 సమూయేలు 20:14 => అతడు ఇశార్యేలు గోతర్పు వారందరియొదద్కును ఆబేలువారి యొదద్కును 

బేతమ్యకావారి యొదద్కును బెరీయులందరి యొదద్కును రాగా వారు కూడుకొని అతని వెంబడించిరి. 

2 సమూయేలు 20:15 => ఈ పర్కారము వారు వచిచ్ ఆబేలు బేతమ్యకాయందు బికిర్ని ముటట్డివేసి 

పటట్ణపు పార్కారము ఎదుట బురుజు కటట్గా యోవాబు వారందరు పార్కారమును పడవేయుటకు 

దానిని కొటిట్రి. 

2 సమూయేలు 20:16 => అపుప్డు యుకిత్గల యొక సతరీ పార్కారము ఎకిక్ ఓహో ఆలకించుడి, 

ఆలకించుడి, నేను అతనితో మాటలాడునటుల్ యోవాబును ఇకక్డికి రమమ్ని చెపుప్డని కేకవేయగా 

యోవాబు ఆమె దగగ్రకు వచెచ్ను. 

2 సమూయేలు 20:17 => అంతట ఆమె యోవాబువు నీవేనా అని అతని నడుగగా అతడు నేనే 

అనెను. అందుకామె నీ దాసురాలనగు నేను నీతో మాటలాడుదునా అని అడుగగా అతడు 

మాటలాడవచుచ్ననెను. 

2 సమూయేలు 20:18 => అంతట ఆమె పూరవ్కాలమున జనులు ఆబేలునందు సంగతి 

విచారింపవలెనని చెపుప్ట కదుద్; ఆలాగున చేసి కారయ్ములు ముగించుచు వచిచ్రి. 

2 సమూయేలు 20:19 => నేను ఇశార్యేలునందు నిమమ్ళసుథ్లలోను యధారథ్వంతులలోను 

చేరికయైనదానను; ఇశార్యేలీయుల పటట్ణములలో పర్ధానమగు ఒక పటట్ణమును లయము 

చేయవలెనని నీవు ఉదేద్శించుచునాన్వు; యెహోవా సావ్సథ్య్మును నీవెందుకు నిరూమ్లము చేయుదువని 

చెపప్గా 

2 సమూయేలు 20:20 => యోవాబు నిరూమ్లము చేయను, లయపరచను, ఆలాగున చేయనే 

చేయను, సంగతి అది కానే కాదు. 
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2 సమూయేలు 20:21 => బికిర్ కుమారుడగు షెబ అను ఎఫార్యిము మనయ్పువాడు ఒకడు రాజైన 

దావీదుమీద దోర్హము చేసియునాన్డు; మీరు వానిని మాతర్ము అపప్గించుడి; తోడనే నేను ఈ 

పటట్ణము విడిచిపోవుదునని చెపప్గా ఆమె యోవాబుతో చితత్ము, వాని తల పార్కారము పైనుండి 

పడవేయబడునని చెపిప్ పోయి 

2 సమూయేలు 20:22 => తాను యోవాబుతో పలికిన యుకిత్గల మాటలను జనులందరికి తెలియ 

జేయగా, వారు బికిర్ కుమారుడగు షెబయొకక్ తలను ఛేదించి యోవాబు దగగ్ర దాని పడవేసిరి. కాగా 

అతడు బాకా ఊదించిన తరువాత జనులందరును ఆ పటట్ణమును విడిచి యెవరి గుడారములకు వారు 

పోయిరి; యోవాబు యెరూషలేమునకు రాజునొదద్కు తిరిగివచెచ్ను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 10:14 => వారికి కఠినమైన పర్తుయ్తత్రమిచెచ్ను; ఎటల్నగా నా తండిర్ మీ 

కాడిని బరువుచేసెను, నేను దానిని మరింత బరువు చేయుదును; నా తండిర్ మిముమ్ను చబుకులతో 

దండించెను, నేను మిముమ్ను కొరడాలతో దండించెదనని చెపెప్ను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 10:15 => యెహోవా షిలోనీయుడైన అహీయాదావ్రా నెబాతు కుమారుడైన 

యరొబాముతో సెలవిచిచ్న తన మాటను సిథ్రపరచునటుల్ దేవుని నిరణ్య పర్కారము జనులు చేసిన 

మనవి రాజు ఆలకించకపోయెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 10:16 => రాజు తాము చేసిన మనవి అంగీకరింపకపోవుట చూచి జనులు 

దావీదులో మాకు భాగము ఏది? యెషష్యి కుమారునియందు మాకు సావ్సథ్య్ము లేదు; 

ఇశార్యేలువారలారా, మీ గుడారమునకు పోవుడి; దావీదూ, నీ సంతతివారిని నీవే చూచుకొనుమని 

రాజునకు పర్తుయ్తత్రమిచిచ్ ఇశార్యేలువారందరును ఎవరి గుడారమునకు వారు వెళి ల్పోయిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 13:17 => అబీయాయును అతని జనులును వారిని ఘోరముగా 

సంహరించిరి. ఇశార్యేలు వారిలో అయిదు లక్షలమంది పరాకర్మశాలులు హతులైరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 25:17 => అపుప్డు యూదారాజైన అమజాయ్ ఆలోచన చేసికొని రముమ్ 

మనము ఒకరి ముఖమును ఒకరము చూచుకొందమని యెహూకు పుటిట్న యెహోయాహాజు 

కుమారుడును ఇశార్యేలు రాజునైన యెహోయాషునొదద్కు వరత్మానము పంపెను. 
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2 దినవృతాత్ంతములు 25:18 => కాగా ఇశార్యేలురాజైన యెహోయాషు యూదారాజైన అమజాయ్కు 

ఈలాగు తిరుగ వరత్మానము పంపెను నీ కుమారెత్ను నా కుమారునికిమమ్ని లెబానోనులోనునన్ 

ముండల్చెటుట్ లెబానోనులోనునన్ దేవదారు వృక్షమునకు వరత్మానము పంపగా లెబానోనులో 

సంచరించు ఒక దుషట్మృగము ఆ ముండల్చెటుట్ను తొర్కిక్వేసెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 25:19 => నేను ఎదోమీయులను ఓడించితిని గదా యని 

నీవనుకొనుచునాన్వు; నీ హృదయము నీవు గరివ్ంచి పర్గలభ్ములాడునటుల్ చేయుచునన్ది; యింటియొదద్ 

నిలిచియుండుము; నీవు నా జోలికి వచిచ్ కీడు తెచుచ్కొనుట యెందుకు? నీవును నీతోకూడ 

యూదావారును అపజయమొందుట యెందుకు? 

2 దినవృతాత్ంతములు 25:20 => జనులు ఎదోమీయుల దేవతలయొదద్ విచారణ చేయుచు వచిచ్రి 

గనుక వారి శతుర్వులచేతికి వారు అపప్గింపబడునటుల్ దేవుని పేర్రణవలన అమజాయ్ ఆ వరత్మానమును 

అంగీకరింపకపోయెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 25:21 => ఇశార్యేలు రాజైన యెహోయాషు బయలుదేరగా యూదా 

దేశమునకు చేరిన బేతెష్మెషులో అతడును యూదా రాజైన అమజాయ్యును ఒకరి ముఖము ఒకరు 

చూచుకొనిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 25:22 => యూదావారు ఇశార్యేలువారియెదుట నిలువలేక ఓడిపోగా 

పర్తివాడును తన తన గుడారమునకు పారిపోయెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 25:23 => అపుప్డు ఇశార్యేలురాజైన యెహోయాషు యెహోయాహాజునకు 

పుటిట్న యోవాషు కుమారుడును యూదారాజునైన అమజాయ్ను బేతెష్మెషులో పటుట్కొని 

యెరూషలేమునకు తీసికొనివచిచ్, యెరూషలేము పార్కారమును ఎఫార్యిము గుమమ్ము మొదలుకొని 

మూలగుమమ్మువరకు నాలుగువందల మూరల పొడుగున పడగొటెట్ను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 25:24 => అతడు దేవుని మందిరములో ఓబేదెదోము నొదద్నునన్ 

వెండియంతయు బంగారమంతయు ఉపకరణములనిన్యు రాజు నగరునందునన్ సొముమ్ను 

కుదవపెటట్బడినవారిని తీసికొని షోమోర్నునకు తిరిగివెళె ల్ను. 
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2 దినవృతాత్ంతములు 28:6 => రెమలాయ్ కుమారుడైన పెకహు యూదావారిలో పరాకర్మశాలులైన 

లక్ష ఇరువది వేలమందిని ఒకక్నాడు హతముచేసెను. వారు తమ పితరుల దేవుడైన యెహోవాను 

విసరిజ్ంచినందున వారికిటిట్గతి పటెట్ను. 

సామెతలు 13:10 => గరవ్మువలన జగడమే పుటుట్ను ఆలోచన వినువానికి జాఞ్నము కలుగును. 

సామెతలు 14:29 => దీరఘ్శాంతము గలవాడు మహా వివేకి ముంగోపి మూఢతవ్మును 

బహుమానముగా పొందును. 

సామెతలు 15:1 => మృదువైన మాట కోర్ధమును చలాల్రుచ్ను. నొపిప్ంచు మాట కోపమును రేపును. 

సామెతలు 16:32 => పరాకర్మశాలికంటె దీరఘ్శాంతము గలవాడు శేర్షుఠ్డు పటట్ణము 

పటుట్కొనువానికంటె తన మనసుస్ను సావ్ధీనపరచుకొనువాడు శేర్షుఠ్డు 

సామెతలు 19:11 => ఒకని సుబుదిధ్ వానికి దీరఘ్శాంతమునిచుచ్ను తపుప్లు క్షమించుట అటిట్వానికి 

ఘనతనిచుచ్ను. 

సామెతలు 20:3 => కలహమునకు దూరముగా నుండుట నరులకు ఘనత మూరు ఖ్డైన పర్తివాడును 

పోరునే కోరును. 

సామెతలు 25:8 => ఆలోచన లేక వాయ్జెయ్మాడుటకు పోకుము నీ పొరుగువాడు నినున్ 

అవమానపరచిదాని అంతమున ఇక నీవేమి చేయుదువని నీతో అనునేమో. 

ఆదికాండము 13:8 => కాబటిట్ అబార్ము మనము బంధువులము గనుక నాకు నీకును, నా పశువుల 

కాపరులకు నీ పశువుల కాపరులకును కలహముండకూడదు. 

ఆదికాండము 13:9 => ఈ దేశమంతయు నీ యెదుట నునన్దిగదా, దయచేసి ననున్ విడిచి వేరుగా 

నుండుము. నీవు ఎడమతటుట్నకు వెళి ల్నయెడల నేను కుడితటుట్కును, నీవు కుడితటుట్నకు వెళి ల్నయెడల 

నేను యెడమతటుట్నకును వెళుల్దునని లోతుతో చెపప్గా 

నాయ్యాధిపతులు 8:1 => అపుప్డు ఎఫార్యిమీయులు గిదోయ్నుతో నీవు మాయెడల చూపిన మరాయ్ద 

యెటిట్ది? మిదాయ్నీయులతో యుదధ్ము చేయుటకు నీవు పోయినపుప్డు మముమ్ నేల పిలువలేదని చెపిప్ 

అతనితో కఠినముగా కలహించిరి. 
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నాయ్యాధిపతులు 8:2 => అందుకతడు మీరు చేసినదెకక్డ నేను చేసినదెకక్డ? అబీయెజెరు 

దార్క్షపండల్ కోతకంటె ఎఫార్యిమీయుల పరిగె మంచిదికాదా? దేవుడు మిదాయ్నీయుల అధిపతులైన 

ఓరేబును జెయేబును మీచేతికి అపప్గించెను; మీరు చేసినటుల్ నేను చేయగలనా? అనెను. 

నాయ్యాధిపతులు 8:3 => అతడు ఆ మాట అనన్పుప్డు అతనిమీది వారి కోపము తగెగ్ను. 

పర్సంగి 7:8 => కారాయ్రంభముకంటె కారాయ్ంతము మేలు; అహంకారము గలవానికంటె శాంతము 

గలవాడు శేర్షుఠ్డు 

పర్సంగి 7:9 => ఆతర్పడి కోపపడవదుద్; బుదిధ్హీనుల అంతరిందిర్యములందు కోపము 

సుఖనివాసము చేయును. 

మతత్యి 5:39 => నేను మీతో చెపుప్నదేమనగా దుషు ట్ని ఎదిరింపక, నినున్ కుడిచెంపమీద కొటుట్వాని 

వైపునకు ఎడమచెంప కూడ తిర్పుప్ము. 

మతత్యి 5:40 => ఎవడైన నీమీద వాయ్జెయ్ము వేసి నీ అంగీ తీసికొనగోరినయెడల వానికి నీ పైవసత్రము 

కూడ ఇచిచ్వేయుము. 

మతత్యి 5:41 => ఒకడు ఒక మైలు దూరము రమమ్ని నినున్ బలవంతము చేసినయెడల, వానితో 

కూడ రెండు మైళుల్ వెళుల్ము. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 6:1 => ఆ దినములలో శిషుయ్ల సంఖయ్ విసత్రించుచునన్పుప్డు అనుదిన 

పరిచరయ్లో తమలోని విధవరాండర్ను చినన్చూపు చూచిరని హెబీర్యులమీద గీర్కుభాష మాటాల్డు 

యూదులు సణుగసాగిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 6:2 => అపుప్డు పండెర్ండుగురు అపొసత్లులు తమయొదద్కు శిషుయ్ల 

సమూహమును పిలిచి మేము దేవుని వాకయ్ము బోధించుట మాని, ఆహారము పంచిపెటుట్ట 

యుకత్ముకాదు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 6:3 => కాబటిట్ సహోదరులారా, ఆతమ్తోను జాఞ్నముతోను నిండుకొని 

మంచిపేరు పొందిన యేడుగురు మనుషుయ్లను మీలో ఏరప్రచుకొనుడి. మేము వారిని ఈ పనికి 

నియమింతుము; 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 6:4 => అయితే మేము పార్రథ్నయందును వాకయ్పరిచరయ్ యందును ఎడతెగక 

యుందుమని చెపిప్రి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 6:5 => ఈ మాట జనసమూహమంతటికి ఇషట్మైనందున వారు, 

విశావ్సముతోను పరిశుదాధ్తమ్తోను నిండుకొనినవాడైన సెత్ఫను, ఫిలిపుప్, పొర్కొరు, నీకానోరు, తీమోను, 

పరెమ్నాసు, యూదుల మతపర్విషు ట్డును అంతియొకయవాడును అగు నీకొలాసు అను వారిని 

ఏరప్రచుకొని 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 15:2 => పౌలునకును బరన్బాకును వారితో విశేష వివాదమును తరక్మును 

కలిగినపుప్డు , ఈ అంశము విషయమై పౌలును బరన్బాయు తమలో మరికొందరును 

యెరూషలేమునకు అపొసత్లుల యొదద్కును పెదద్ల యొదద్కును వెళల్వలెనని సహోదరులు నిశచ్యించిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 15:3 => కాబటిట్ వారు సంఘమువలన సాగనంపబడి, ఫేనీకే సమరయ 

దేశములదావ్రా వెళుల్చు, అనయ్జనులు దేవునివైపు తిరిగిన సంగతి తెలియపరచి సహోదరులకందరికిని 

మహా సంతోషము కలుగజేసిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 15:4 => వారు యెరూషలేమునకు రాగా, సంఘపువారును అపొసత్లులును 

పెదద్లును వారిని చేరుచ్కొనిరి; దేవుడు తమకు తోడైయుండి చేసినవనిన్యు వారు వివరించిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 15:5 => పరిసయుయ్ల తెగలో విశావ్సులైన కొందరులేచి, అనయ్జనులకు 

సునన్తి చేయింపవలెననియు, మోషే ధరమ్శాసత్రమును గైకొనుడని వారికి ఆజాఞ్పింపవలెననియు చెపిప్రి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 15:6 => అపుప్డు అపొసత్లులును పెదద్లును ఈ సంగతినిగూరిచ్ 

ఆలోచించుటకు కూడివచిచ్రి. బహు తరక్ము జరిగిన తరువాత పేతురు లేచి వారితో ఇటల్నెను 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 15:7 => సహోదరులారా, ఆరంభమందు అనయ్జనులు నా నోట సువారత్ 

వాకయ్ము విని విశవ్సించులాగున మీలో ననున్ దేవుడేరప్రచుకొనెనని మీకు తెలియును. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 15:8 => మరియు హృదయములను ఎరిగిన దేవుడు మనకు 

అనుగర్హించినటుట్గానే వారికిని పరిశుదాధ్తమ్ను అనుగర్హించి, వారినిగూరిచ్ సాక్షయ్మిచెచ్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 15:9 => వారి హృదయములను విశావ్సమువలన పవితర్ పరచి మనకును 

వారికిని ఏ భేదమైనను కనుపరచలేదు 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 15:10 => గనుక మన పితరులైనను మనమైనను మోయలేని కాడిని 

శిషుయ్ల మెడమీద పెటిట్ మీరెందుకు దేవుని శోధించుచునాన్రు? 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 15:11 => పర్భువైన యేసు కృపచేత మనము రక్షణ పొందుదుమని 

నముమ్చునాన్ము గదా? అలాగే వారును రక్షణ పొందుదురు అనెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 15:12 => అంతట ఆ సమూహమంతయు ఊరకుండి, బరన్బాయు 

పౌలును తమ దావ్రా దేవుడు అనయ్జనులలో చేసిన సూచక కిర్యలను అదుభ్తములను వివరించగా 

ఆలకించెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 15:13 => వారు చాలించిన తరువాత యాకోబు ఇటల్నెను సహోదరులారా, 

నా మాట ఆలకించుడి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 15:14 => అనయ్జనులలోనుండి దేవుడు తన నామముకొరకు ఒక 

జనమును ఏరప్రచుకొనుటకు వారిని ఏలాగు మొదట కటాకిష్ంచెనో సుమెయోను వివరించియునాన్డు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 15:15 => ఇందుకు పర్వకత్ల వాకయ్ములు సరిపడియునన్వి; ఎటల్నగా 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 15:16 => ఆ తరువాత నేను తిరిగివచెచ్దను; మనుషుయ్లలో కడమవారును 

నా నామము ఎవరికి పెటట్బడెనొ ఆ సమసత్మైన అనయ్జనులును పర్భువును వెదకునటుల్ 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 15:17 => పడిపోయిన దావీదు గుడారమును తిరిగి కటెట్దను దాని 

పాడైనవాటిని తిరిగికటిట్ దానిని నిలువబెటెట్దనని అనాదికాలమునుండి ఈ సంగతులను తెలియ  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 15:18 => పరచిన పర్భువు సెలవిచుచ్చునాన్డు అని వార్యబడియునన్ది. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 15:19 => కాబటిట్ అనయ్జనులలోనుండి దేవునివైపు తిరుగుచునన్వారిని 

మనము కషట్పెటట్క 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 15:20 => విగర్హ సంబంధమైన అపవితర్తను, జారతవ్మును, గొంతుపిసికి 

చంపినదానిని, రకత్మును, విసరిజ్ంచుటకు వారికి పతిర్క వార్సి పంపవలెనని నా అభిపార్యము. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 15:21 => ఏలయనగా, సమాజమందిరములలో పర్తి విశార్ంతిదినమున 

మోషే లేఖనములు చదువుటవలన మునుపటి తరములనుండి అతని నియమమును పర్కటించువారు 

పర్తి పటట్ణములో ఉనాన్రని చెపెప్ను. 
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రోమీయులకు 12:18 => శకయ్మైతే మీచేతనైనంతమటుట్కు సమసత్ మనుషుయ్లతో సమాధానముగా 

ఉండుడి. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 4:11 => సంఘమునకు వెలుపటివారియెడల మరాయ్దగా నడుచుకొనుచు, 

మీకేమియు కొదువ లేకుండునటుల్ మేము మీకు ఆజాఞ్పించిన పర్కారము మీరు పరుల జోలికి పోక,  

2 తిమోతి 2:23 => నేరుప్లేని మూఢుల వితరక్ములు జగడములను పుటిట్ంచునని యెరిగి అటిట్వాటిని 

విసరిజ్ంచుము. 

2 తిమోతి 2:24 => సతయ్విషయమైన అనుభవజాఞ్నము వారికి కలుగుటకై, దేవుడొకవేళ ఎదురాడు 

వారికి మారుమనసుస్ దయచేయును; 

యాకోబు 3:14 => అయితే మీ హృదయములలో సహింపనలవికాని మతస్రమును వివాదమును 

ఉంచుకొనినవారైతే అతిశయపడవదుద్, సతయ్మునకు విరోధముగా అబదధ్మాడవదుద్. 

యాకోబు 3:15 => ఈ జాఞ్నము పైనుండి దిగివచుచ్నది కాక భూసంబంధమైనదియు పర్కృతి 

సంబంధమైనదియు దయయ్ముల జాఞ్నమువంటిదియునైయునన్ది. 

యాకోబు 3:16 => ఏలయనగా, మతస్రమును వివాదమును ఎకక్డ ఉండునో అకక్డ అలల్రియు 

పర్తి నీచకారయ్మును ఉండును. 

యాకోబు 3:17 => అయితే పైనుండి వచుచ్ జాఞ్నము మొటట్మొదట పవితర్మైనది, తరువాత 

సమాధానకరమైనది, మృదువైనది, సులభముగా లోబడునది, కనికరముతోను మంచి ఫలములతోను 

నిండుకొనినది, పక్షపాతమైనను వేషధారణయైనను లేనిదియునైయునన్ది 

యాకోబు 3:18 => నీతిఫలము సమాధానము చేయువారికి సమాధానమందు వితత్బడును. 

నాయ్యాధిపతులు 12:6 => అందుకతడు నేను కాను అనినయెడల వారు అతని చూచి షిబోబ్లెతను 

శబద్ము పలుకుమనిరి. అతడు అటుల్ పలుకనేరక సిబోబ్లెతని పలుకగా వారు అతని పటుట్కొని 

యొరాద్ను రేవులయొదద్ చంపిరి. ఆ కాలమున ఎఫార్యిమీయులలో నలువది రెండువేలమంది 

పడిపోయిరి. 
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2 సమూయేలు 2:26 => అబేన్రు కేకవేసి కతిత్ చిరకాలము భకిష్ంచునా? అది తుదకు దేవ్షమునకే 

హేతువగునని నీవెరుగుదువు గదా; తమ సహోదరులను తరుమవదద్ని నీవెంతవరకు జనులకు ఆజఞ్ 

ఇయయ్క యుందువని యోవాబుతో అనెను. 

2 సమూయేలు 2:27 => అందుకు యోవాబు దేవుని జీవముతోడు జగడమునకు నీవు వారిని 

పిలువక యుండినయెడల జనులందరు తమ సహోదరులను తరుమక ఉదయముననే తిరిగిపోయి 

యుందురని చెపిప్ 

2 సమూయేలు 19:43 => అందుకు ఇశార్యేలు వారు రాజులో మాకు పది భాగములునన్వి; 

మీకంటె మేము దావీదునందు అధిక సావ్తంతర్య్ము గలవారము; రాజును తోడుకొని వచుచ్టను 

గురించి మీతో ముందుగా మాటలాడినవారము మేమే గదా మీరు మముమ్ను నిరల్క్షయ్ము చేసితిరేమి? 

అని యూదావారితో పలికిరి. యూదావారి మాటలు ఇశార్యేలు వారి మాటలకంటె కఠినముగా 

ఉండెను. 

2 సమూయేలు 20:2 => ఇశార్యేలు వారందరు దావీదును విడిచి బికిర్ కుమారుడైన షెబను 

వెంబడించిరి. అయితే యొరాద్ను నదినుండి యెరూషలేమువరకు యూదావారు రాజును హతుత్కొనిరి. 

1 రాజులు 12:14 => నా తండిర్ మీ కాడిని బరువుగా చేసెను గాని నేను మీ కాడిని మరి బరువుగా 

చేయుదును, నా తండిర్ చబుకులతో మిముమ్ను శికిష్ంచెను గాని నేను కొరడాలతో మిముమ్ను 

శికిష్ంచుదును. 

2 రాజులు 14:8 => అంతట అమజాయ్ ఇశార్యేలురాజైన యెహూకు పుటిట్న యెహోయాహాజు 

కుమారుడైన యెహోయాషు నొదద్కు దూతలను పంపి మనము ఒకరినొకరము దరిశ్ంచునటుల్ ననున్ 

కలియరమమ్ని వరత్మానము చేయగా 

2 రాజులు 14:10 => నీవు ఎదోమీయులను హతము చేసినందున నీ హృదయమందు నీవు 

అతిశయపడుచునాన్వు సరే; యిపుప్డు నీ నగరునందు నీవుండి నీకునన్ ఘనతనుబటిట్ నీవు 

అతిశయపడుము. నీవు మాతర్ము గాక నీతొకూడ యూదావారును కూలునటుల్గా నీవెందుకు 

అపాయములో దిగుదువని చెపిప్నను 

సామెతలు 3:30 => నీకు హాని చేయనివానితో నిరిన్మితత్ముగా జగడమాడవదుద్. 
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సామెతలు 18:1 => వేరుండ గోరువాడు సేవ్చాఛ్నుసారముగా నడచువాడు అటిట్వాడు లెసైస్న 

జాఞ్నమునకు విరోధి. బుదిధ్హీనుడు వివేచనయందు సంతోషింపక 

సామెతలు 18:6 => బుదిధ్హీనుని పెదవులు కలహమునకు సిదధ్ముగా నునన్వి. దెబబ్లు కావలెనని 

వాడు కేకలువేయును.  

సామెతలు 26:4 => వాని మూఢత చొపుప్న మూరు ఖ్నికి పర్తుయ్తత్రమియయ్కుము ఇచిచ్నయెడల నీవును 

వాని పోలియుందువు. 

సామెతలు 30:33 => పాలు తరచగా వెనన్ పుటుట్ను, ముకుక్ పిండగా రకత్ము వచుచ్ను, కోపము 

రేపగా కలహము పుటుట్ను 

హోషేయ 5:10 => యుదావారి అధిపతులు సరిహదుద్ రాళల్ను తీసివేయువారివలె నునాన్రు; నీళుల్ 

పర్వహించినటుల్ నేను వారిమీద నా ఉగర్తను కుమమ్రింతును. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 12:20 => తూరీయులమీదను సీదోనీయులమీదను అతనికి అతాయ్గర్హము 

కలిగినందున వారేకమనసుస్తో రాజునొదద్కు వచిచ్ అంతఃపురమునకు పైవిచారణకరత్యగు బా ల్సుత్ను 

తమ పక్షముగా చేసికొని సమాధానపడవలెనని వేడుకొనిరి; ఎందుకనగా రాజుయొకక్ దేశమునుండి 

వారి దేశమునకు గార్సము వచుచ్చుండెను. 

1 కొరిందీయులకు 13:4 => పేర్మ దీరఘ్కాలము సహించును, దయ చూపించును. పేర్మ 

మతస్రపడదు; పేర్మ డంబముగా పర్వరిత్ంపదు; అది ఉపొప్ంగదు; 

కొలొసస్యులకు 3:8 => ఇపుప్డైతే మీరు, కోపము, ఆగర్హము, దుషట్తవ్ము, దూషణ, మీనోట 

బూతులు అను వీటిననిన్టిని విసరిజ్ంచుడి. 

హెబీర్యులకు 12:14 => అందరితో సమాధానమును పరిశుదధ్తయు కలిగి యుండుటకు 

పర్యతిన్ంచుడి. పరిశుదధ్త లేకుండ ఎవడును పర్భువును చూడడు. 

యాకోబు 1:19 => నా పిర్య సహోదరులారా, మీరీసంగతి ఎరుగుదురు గనుక పర్తి మనుషుయ్డు 

వినుటకు వేగిరపడువాడును, మాటలాడుటకు నిదానించువాడును, కోపించుటకు నిదా నించువాడునై 

యుండవలెను. 
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వచనము 18 

తన పొరుగువానికి జామీను ఉండి పూటపడువాడు తెలివిమాలినవాడు. 

సామెతలు 24:23 => ఇవియు జాఞ్నులు చెపిప్న సామెతలే నాయ్యము తీరుచ్టలో పక్షపాతము 

చూపుట ధరమ్ము కాదు 

సామెతలు 24:24 => నీయందు దోషము లేదని దుషు ట్నితో చెపుప్వానిని పర్జలు శపించుదురు 

జనులు అటిట్వానియందు అసహయ్పడుదురు. 

నిరగ్మకాండము 23:7 => అబదధ్మునకు దూరముగా నుండుము ; నిరపరాధినైనను 

నీతిమంతునినైనను చంపకూడదు; నేను దుషు ట్ని నిరోద్షినిగా ఎంచను. 

1 రాజులు 21:13 => అపుప్డు పనికిమాలిన యిదద్రు మనుషుయ్లు సమాజములో పర్వేశించి 

అతనియెదుట కూరుచ్ండి నాబోతు దేవునిని రాజును దూషించెనని జనుల సమక్షమున నాబోతుమీద 

సాక్షయ్ము పలుకగా వారు పటట్ణము బయటికి అతనిని తీసికొనిపోయి రాళల్తో చావగొటిట్రి. 

యెషయా 5:23 => వారు లంచము పుచుచ్కొని దుషు ట్డు నీతిమంతుడని తీరుప్ తీరుచ్దురు 

నీతిమంతుల నీతిని దురీన్తిగా కనబడచేయుదురు. 

యెషయా 55:8 => నా తలంపులు మీ తలంపులవంటిని కావు మీ తోర్వలు నా తోర్వలవంటిని కావు 

ఇదే యెహోవా వాకుక్  

యెషయా 55:9 => ఆకాశములు భూమికిపైన ఎంత యెతుత్గా ఉనన్వో మీ మారగ్ములకంటె నా 

మారగ్ములు మీ తలంపులకంటె నా తలంపులు అంత యెతుత్గా ఉనన్వి. 

యెహెజేక్లు 22:27 => దానిలో అధిపతులు లాభము సంపాదించుటకై నరహతయ్ చేయుటలోను 

మనుషుయ్లను నశింపజేయుటలోను వేటను చీలుచ్ తోడేళల్వలె ఉనాన్రు. 

యెహెజేక్లు 22:28 => మరియు దాని పర్వకత్లు వయ్రథ్మైన దరశ్నములు కనుచు, యెహోవా 

ఏమియు సెలవియయ్నపుప్డు పర్భువైన యెహోవా యీలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డని చెపుప్చు, వటిట్ 

సోదెగాండర్యి జనులు కటిట్న మంటిగోడకు గచుచ్పూత పూయువారైయునాన్రు. 
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యెహెజేక్లు 22:29 => మరియు సామానయ్ జనులు బలాతాక్రము చేయుచు దొంగిలించుదురు, 

వారు దీనులను దరిదుర్లను హింసించుదురు, అనాయ్యముగా వారు పరదేశులను బాధించుదురు. 

ఆమోసు 5:7 => నాయ్యమును అనాయ్యమునకు మారిచ్, నీతిని నేలను పడవేయువారలారా, 

ఆమోసు 5:12 => మీ అపరాధములు విసాత్రములైనవనియు, మీ పాపములు ఘోరమైనవనియు 

నేనెరుగుదును. దరిదుర్లయొదద్ పంట మోపులను పుచుచ్కొనుచు మీరు వారిని అణగదొర్కుక్దురు గనుక 

మలుపురాళల్తో మీరు ఇండుల్ కటుట్కొనినను వాటిలో మీరు కాపురముండరు, శృంగారమైన 

దార్క్షతోటలు మీరు నాటినను ఆ పండల్రసము మీరు తార్గరు.  

ఆమోసు 6:12 => గుఱఱ్ములు బండలమీద పరుగెతుత్నా? అటిట్చోట ఎవరైన ఎదుద్లతో దునున్దురా? 

అయినను మా శకిత్చేతనే బలము తెచుచ్కొందుమని చెపుప్కొను మీరు, వయ్రథ్మైన దానినిబటిట్ 

సంతోషించు మీరు, 

లూకా 23:18 => వారందరు వీనిని చంపివేసి మాకు బరబబ్ను విడుదలచేయుమని ఏకగీర్వముగా 

కేకలువేసిరి. 

లూకా 23:19 => వీడు పటట్ణములో జరిగించిన యొక అలల్రి నిమితత్మును నరహతయ్ నిమితత్మును 

చెరసాలలో వేయబడినవాడు. 

లూకా 23:20 => పిలాతు యేసును విడుదల చేయగోరి వారితో తిరిగి మాటలాడినను. 

లూకా 23:21 => వారు వీనిని సిలువ వేయుము సిలువ వేయుము అని కేకలువేసిరి. 

లూకా 23:22 => మూడవమారు అతడు ఎందుకు? ఇతడు ఏ దుషాక్రయ్ము చేసెను? ఇతనియందు 

మరణమునకు తగిన నేరమేమియు నాకు అగపడలేదు గనుక ఇతని శికిష్ంచి విడుదలచేతునని వారితో 

చెపెప్ను. 

లూకా 23:23 => అయితే వారొకే పటుట్గా పెదద్ కేకలువేసి, వీనిని సిలువ వేయుమని అడుగగా వారి 

కేకలే గెలిచెను. 

లూకా 23:24 => కాగా వారడిగినటే ట్ జరుగవలెనని పిలాతు తీరుప్తీరిచ్ 

లూకా 23:25 => అలల్రి నిమితత్మును నరహతయ్ నిమితత్మును చెరసాలలో వేయబడి యుండినవానిని 

వారడిగినటుట్ వారికి విడుదలచేసి, యేసును వారికిషట్ము వచిచ్నటుట్ చేయుటకు అపప్గించెను. 
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రోమీయులకు 4 :5 => పనిచేయక , భకిత్హీనుని నీతిమంతునిగా తీరుచ్వానియందు 

విశావ్సముంచువానికి వాని విశావ్సము నీతిగా ఎంచబడుచునన్ది. 

యాకోబు 5:6 => మీరు నీతిమంతుడైనవానికి శిక్షవిధించి చంపుదురు, అతడు మిముమ్ను 

ఎదిరింపడు. 

సామెతలు 6:16 => యెహోవాకు అసహయ్ములైనవి ఆరు గలవు ఏడును ఆయనకు హేయములు 

సామెతలు 11:1 => దొంగతార్సు యెహోవాకు హేయము సరియైన గుండు ఆయనకిషట్ము. 

సామెతలు 15:8 => భకిత్హీనులు అరిప్ంచు బలులు యెహోవాకు హేయములు యథారథ్వంతుల 

పార్రథ్న ఆయనకు ఆనందకరము. 

ఆదికాండము 44:16 => యూదా యిటల్నెను ఏలిన వారితో ఏమి చెపప్గలము? ఏమందుము? 

మేము నిరోద్షులమని యెటుల్ కనుపరచగలము? దేవుడే నీ దాసుల నేరము కనుగొనెను. ఇదిగో 

మేమును ఎవనియొదద్ ఆ గినెన్ దొరికెనో వాడును ఏలిన వారికి దాసులమగుదుమనెను. 

ఆదికాండము 44:17 => అందుకతడు అటుల్ చేయుట నాకు దూరమవును గాక; ఎవనిచేతిలో ఆ 

గినెన్ దొరికెనో వాడే నాకు దాసుడుగా నుండును; మీరు మీ తండిర్యొదద్కు సమాధానముగా వెళుల్డని 

చెపప్గా 

దివ్తీయోపదేశకాండము 25:1 => మనుషుయ్లకు వివాదము కలిగి నాయ్యసభకు వచుచ్నపుప్డు 

నాయ్యాధిపతులు విమరిశ్ంచి నీతిమంతుని నీతిమంతుడనియు దోషిని దోషియనియు తీరుప్ 

తీరచ్వలెను. 

1 రాజులు 8:32 => నీవు ఆకాశమందు విని, నీ దాసులకు నాయ్యము తీరిచ్, హాని చేసినవాని 

తలమీదికి శిక్ష రపిప్ంచి నీతిపరుని నీతిచొపుప్న వానికి ఇచిచ్ వాని నీతిని నిరాధ్రణ చేయుము. 

2 దినవృతాత్ంతములు 6:23 => నీవు ఆకాశమందు విని, నీ దాసులకు నాయ్యముతీరిచ్, హాని 

చేసినవాని తలమీదికి శిక్ష రపిప్ంచి, నీతిపరుని నీతిచొపుప్న వానికిచిచ్ వాని నీతిని నిరాధ్రణ చేయుము. 

యోబు 27:5 => మీరు చెపిప్నది నాయ్యమని నేనేమాతర్మును ఒపుప్కొనను మరణమగువరకు 

నేనెంతమాతర్మును యథారథ్తను విడువను. 
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కీరత్నలు 94:21 => దుషు ట్లు నీతిమంతుల పార్ణము తీయుటకై వారిమీద పడుదురు దోషులని 

నిరోద్షులకు మరణము విధించుదురు.  

సామెతలు 3:32 => కుటిలవరత్నుడు యెహోవాకు అసహుయ్డు యథారథ్వంతులకు ఆయన తోడుగా 

నుండును. 

సామెతలు 17:26 => నీతిమంతులను దండించుట నాయ్యము కాదు అది వారి యథారథ్తనుబటిట్ 

మంచివారిని హతము చేయుటే. 

యెషయా 5:20 => కీడు మేలనియు మేలు కీడనియు చెపుప్కొని చీకటి వెలుగనియు వెలుగు 

చీకటనియు ఎంచుకొనువారికి శర్మ. చేదు తీపి అనియు తీపి చేదనియు ఎంచుకొనువారికి శర్మ. 

విలాపవాకయ్ములు 3:35 => మహోనన్తుని సనిన్ధిని నరులకు నాయ్యము తొలగించుటయు 

మీకా 3:9 => యాకోబు సంతతివారి పర్ధానులారా, ఇశార్యేలీయుల యధిపతులారా, నాయ్యమును 

తృణీకరించుచు దురీన్తిని నీతిగా ఎంచువారలారా, యీ మాట ఆలకించుడి. 

మతత్యి 12:7 => మరియు కనికరమునే కోరుచునాన్ను గాని బలిని నేను కోరను అను వాకయ్భావము 

మీకు తెలిసియుంటే నిరోద్షులను దోషులని తీరుప్ తీరచ్కపోదురు. 

లూకా 23:24 => కాగా వారడిగినటే ట్ జరుగవలెనని పిలాతు తీరుప్తీరిచ్ 

యోహాను 7:24 => వెలిచూపునుబటిట్ తీరుప్ తీరచ్క నాయ్యమైన తీరుప్ తీరుచ్డనెను. 

వచనము 19 

కలహపిర్యుడు దురామ్రగ్పిర్యుడు తన వాకిండుల్ ఎతుత్చేయువాడు నాశనము వెదకువాడు. 

సామెతలు 1:22 => ఎటల్నగా, జాఞ్నము లేనివారలారా, మీరెనాన్ళుల్ జాఞ్నము లేనివారుగా 

ఉండగోరుదురు? అపహాసకులారా, మీరెనాన్ళుల్ అపహాసయ్ము చేయుచు ఆనందింతురు? 

బుదిధ్హీనులారా, మీరెనాన్ళుల్ జాఞ్నమును అసహియ్ంచుకొందురు?  

సామెతలు 1:23 => నా గదిద్ంపు విని తిరుగుడి ఆలకించుడి నా ఆతమ్ను మీమీద కుమమ్రించుదును 

నా ఉపదేశమును మీకు తెలిపెదను. 
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సామెతలు 8:4 => మానవులారా, మీకే నేను పర్కటించుచునాన్ను నరులగు మీకే నా కంఠసవ్రము 

వినిపించుచునాన్ను. 

సామెతలు 8:5 => జాఞ్నము లేనివారలారా, జాఞ్నము ఎటిట్దైనది తెలిసికొనుడి బుదిధ్హీనులారా, బుదిధ్ 

యెటిట్దైనది యోచించి చూడుడి. 

సామెతలు 9:4 => జాఞ్నము లేనివాడా, ఇకక్డికి రమమ్ని పర్కటించుచునన్ది. తెలివి లేనివారితో అది 

ఇటల్నుచునన్ది 

సామెతలు 9:5 => వచిచ్ నేను సిదధ్పరచిన ఆహారమును భుజించుడి నేను కలిపిన దార్కాష్రసమును 

పానము చేయుడి 

సామెతలు 9:6 => ఇక జాఞ్నము లేనివారై యుండక బర్దుకుడి తెలివి కలుగజేయు మారగ్ములో 

చకక్గా నడువుడి. 

యెషయా 55:1 => దపిప్గొనినవారలారా, నీళల్యొదద్కు రండి రూకలు లేనివారలారా, మీరు వచిచ్ 

కొని భోజనము చేయుడి. రండి, రూకలు లేకపోయినను ఏమియు నియయ్కయే దార్కాష్రసమును పాలను 

కొనుడి.  

యెషయా 55:2 => ఆహారము కానిదానికొరకు మీరేల రూకలిచెచ్దరు? సంతుషిట్ కలుగజేయని 

దానికొరకు మీ కషాట్రిజ్తమును ఎందుకు వయ్యపరచెదరు? నా మాట జాగర్తత్గా ఆలకించి మంచి 

పదారథ్ము భుజించుడి మీ పార్ణము సారమైనదానియందు సుఖింపనియుయ్డి.  

యెషయా 55:3 => చెవియొగిగ్ నాయొదద్కు రండి మీరు వినినయెడల మీరు బర్దుకుదురు నేను మీతో 

నితయ్నిబంధన చేసెదను దావీదునకు చూపిన శాశవ్తకృపను మీకు చూపుదును.  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:46 => అపుప్డు పౌలును బరన్బాయు ధైరయ్ముగా ఇటల్నిరి దేవుని 

వాకయ్ము మొదట మీకు చెపుప్ట ఆవశయ్కమే; అయినను మీరు దానిని తోర్సివేసి, మిముమ్ను మీరే 

నితయ్జీవమునకు అపాతుర్లుగా ఎంచుకొనుచునాన్రు గనుక ఇదిగో మేము అనయ్జనుల యొదద్కు 

వెళుల్చునాన్ము 

2 కొరిందీయులకు 6:1 => కాగా మేమాయనతోడి పనివారమై మీరు పొందిన దేవుని కృపను 

వయ్రథ్ము చేసికొనవదద్ని మిముమ్ను వేడుకొనుచునాన్ము. 
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సామెతలు 14:6 => అపహాసకుడు జాఞ్నము వెదకుట వయ్రథ్ము. తెలివి గలవానికి జాఞ్నము 

సులభము. 

సామెతలు 18:15 => జాఞ్నుల చెవి తెలివిని వెదకును వివేకముగల మనసుస్ తెలివిని 

సంపాదించును. 

సామెతలు 21:25 => సోమరివాని చేతులు పనిచేయనొలల్వు వాని యిచఛ్ వాని చంపును. 

సామెతలు 21:26 => దినమెలల్ ఆశలు పుటుట్చుండును నీతిమంతుడు వెనుకతీయక ఇచుచ్చుండును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 5:29 => వారికిని వారి సంతానమునకును నితయ్మును కేష్మము 

కలుగునటుల్ వారు నాయందు భయభకుత్లు కలిగి నా ఆజఞ్లనిన్టిని అనుసరించు మనసుస్ వారికుండిన 

మేలు. 

కీరత్నలు 81:11 => అయినను నా పర్జలు నా మాట ఆలకింపకపోయిరి ఇశార్యేలీయులు నా మాట 

వినకపోయిరి. 

కీరత్నలు 81:12 => కాబటిట్ వారు తమ సవ్కీయాలోచనలనుబటిట్ నడుచుకొనునటుల్ వారి 

హృదయకాఠినయ్మునకు నేను వారినపప్గించితిని. 

కీరత్నలు 81:13 => అయోయ్ నా పర్జలు నా మాట వినినయెడల ఇశార్యేలు నా మారగ్ముల 

ననుసరించినయెడల ఎంత మేలు! 

హోషేయ 4:11 => వయ్భిచార కిర్యలు చేయుటచేతను దార్కాష్రసము పానము చేయుటచేతను 

మదయ్పానముచేతను వారు మతిచెడిరి. 

యోహాను 3:20 => దుషాక్రయ్ము చేయు పర్తివాడు వెలుగును దేవ్షించును, తన కిర్యలు 

దుష కిర్యలుగా కనబడకుండునటుల్ వెలుగునొదద్కు రాడు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 28:26 => మీరు వినుటమటుట్కు విందురు గాని గర్హింపనే గర్హింపరు; 

చూచుటమటుట్కు చూతురు గాని కాననే కానరని యీ పర్జలయొదద్కు వెళి ల్ చెపుప్ము. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 28:27 => ఈ పర్జలు కనున్లార చూచి చెవులార విని మనసాస్ర గర్హించి 

నా వైపు తిరిగి నావలన సవ్సథ్త పొందకుండునటుల్ వారి హృదయము కొర్వివ్యునన్ది. వారు చెవులతో 
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మందముగా విని కనున్లు మూసికొనియునాన్రు అని పరిశుదాధ్తమ్ యెషయా పర్వకత్దావ్రా మీ 

పితరులతో చెపిప్న మాట సరియే. 

కీరత్నలు 111:2 => యెహోవా కిర్యలు గొపప్వి వాటియందు ఇషట్ము గలవారందరు వాటిని 

విచారించుదురు. 

సామెతలు 4:5 => జాఞ్నము సంపాదించుకొనుము బుదిధ్ సంపాదించుకొనుము నా నోటి మాటలను 

మరువకుము. వాటినుండి తొలగిపోకుము. 

సామెతలు 10:21 => నీతిమంతుని పెదవులు అనేకులకు ఉపదేశించును బుదిధ్ లేకపోవుటచేత 

మూఢులు చనిపోవుదురు. 

సామెతలు 15:32 => శిక్షనొంద నొలల్నివాడు తన పార్ణమును తృణీకరించును గదిద్ంపును 

వినువాడు వివేకియగును. 

సామెతలు 18:2 => తన అభిపార్యములను బయలుపరచుటయందు సంతోషించును. 

సామెతలు 19:8 => బుదిధ్ సంపాదించుకొనువాడు తన పార్ణమునకు ఉపకారి వివేచనను లక్షయ్ము 

చేయువాడు మేలుపొందును. 

సామెతలు 23:23 => సతయ్మును అమిమ్వేయక దాని కొని యుంచుకొనుము జాఞ్నమును 

ఉపదేశమును వివేకమును కొని యుంచుకొనుము. 

పర్సంగి 10:2 => జాఞ్ని యొకక్ హృదయము అతని కుడిచేతిని ఆడించును, బుదిధ్హీనుని 

హృదయము అతని ఎడమచేతిని ఆడించును. 

యిరిమ్యా 5:21 => కనున్లుండియు చూడకయు చెవులుండియు వినకయు నునన్ వివేకములేని 

మూఢులారా, ఈ మాట వినుడి. 

హోషేయ 7:11 => ఎఫార్యిము బుదిధ్లేని పిరికి గుండెగల గువవ్యాయెను; వారు ఐగుపీత్యులను 

పిలుచుకొందురు. అషూష్రీయులయొదద్కు పోవుదురు. 

మతత్యి 13:19 => ఎవడైనను రాజయ్మును గూరిచ్న వాకయ్ము వినియు గర్హింపకయుండగా, 

దుషు ట్డు వచిచ్ వాని హృదయములో వితత్బడినదానిని యెతిత్కొనిపోవును; తోర్వ పర్కక్ను వితత్బడినవాడు 

వీడే. 
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మతత్యి 13:44 => పరలోకరాజయ్ము, పొలములో దాచబడిన ధనమును పోలియునన్ది. ఒక 

మనుషుయ్డు దాని కనుగొని దాచిపెటిట్, అది దొరికిన సంతోషముతో వెళి ల్, తనకు కలిగినదంతయు 

అమిమ్ ఆ పొలమును కొనును. 

లూకా 7:32 => సంతవీధులలో కూరుచ్ండియుండి మీకు పిలల్నగోర్వి ఊదితివిు గాని మీరు 

నాటయ్మాడరైతిరి; పర్లాపించితివిు గాని మీరేడవ్ రైతిరి అని యొకనితో ఒకడు చెపుప్కొని పిలుపులాట 

లాడుకొను పిలల్కాయలను పోలియునాన్రు. 

లూకా 7:35 => అయినను జాఞ్నము జాఞ్నమని దాని సంబంధులందరినిబటిట్ తీరుప్పొందుననెను. 

రోమీయులకు 1:28 => మరియు వారు తమ మనసుస్లో దేవునికి చోటియయ్నొలల్కపోయిరి గనుక 

చేయరాని కారయ్ములు చేయుటకు దేవుడు భర్షట్మనసుస్కు వారినపప్గించెను. 

2 పేతురు 3:5 => ఏలయనగా పూరవ్మునుండి ఆకాశముండెననియు, నీళల్లోనుండియు 

నీళల్వలనను సమకూరచ్బడిన భూమియు దేవుని వాకయ్మువలన కలిగెననియు వారు బుదిధ్పూరవ్కముగా 

మరతురు. 

వచనము 20 

కుటిలవరత్నుడు మేలుపొందడు మూరఖ్ముగా మాటలాడువాడు కీడులో పడును. 

సామెతలు 18:24 => బహుమంది చెలికాండుర్ గలవాడు నషట్పడును సహోదరునికంటెను ఎకుక్వగా 

హతిత్యుండు సేన్హితుడు కలడు. 

సామెతలు 19:7 => బీదవాడు తన చుటట్ములందరికి అసహుయ్డు అటిట్వానికి సేన్హితులు మరి 

దూరసుథ్లగుదురు వాడు నిరరథ్కమైన మాటలు వెంటాడువాడు. 

రూతు 1:16 => అందుకు రూతు నా వెంబడి రావదద్నియు ననున్ విడిచి పెటుట్మనియు ననున్ 

బర్తిమాలుకొనవదుద్. నీవు వెళుల్ చోటికే నేను వచెచ్దను, నీవు నివసించు చోటనే నేను నివసించెదను, నీ 

జనమే నా జనము నీ దేవుడే నా దేవుడు; 

1 సమూయేలు 18:3 => దావీదు తనకు పార్ణ సేన్హితుడని భావించుకొని అతనిని పేర్మించుచు 

యోనాతాను అతనితో నిబంధన చేసికొనెను. 
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1 సమూయేలు 19:2 => సౌలు కుమారుడైన యోనాతాను దావీదుయందు బహు 

ఇషట్ముగలవాడైయుండి దావీదుతొ ఇటల్నెను నా తండిర్యైన సౌలు నినున్ చంపవలెననన్ 

పర్యతన్ముమీద నునాన్డు. కాబటిట్ నీవు ఉదయమున జాగర్తత్పడి రహసయ్మైన సథ్లమందు 

దాగియుండుము. 

1 సమూయేలు 20:17 => యోనాతాను దావీదును తన పార్ణసేన్హితునిగా పేర్మించెను గనుక ఆ 

పేర్మనుబటిట్ దావీదుచేత మరల పర్మాణము చేయించెను. 

1 సమూయేలు 23:16 => అపుప్డు సౌలు కుమారుడైన యోనాతాను లేచి, వనములోనునన్ 

దావీదునొదద్కు వచిచ్ నా తండిర్యైన సౌలు నినున్ పటుట్కొనజాలడు, నీవు భయపడవదుద్, 

2 సమూయేలు 1:26 => నా సహోదరుడా, యోనాతానా నీవు నాకు అతిమనోహరుడవై యుంటివి నీ 

నిమితత్ము నేను బహు శోకము నొందుచునాన్ను నాయందు నీకునన్ పేర్మ బహు వింతైనది సతరీలు చూపు 

పేర్మకంటెను అది అధికమైనది. 

2 సమూయేలు 9:1 => యోనాతానునుబటిట్ నేను ఉపకారము చూపుటకు సౌలు కుటుంబములో 

ఎవడైన కలడాయని దావీదు అడిగెను. 

2 సమూయేలు 9:2 => సౌలు కుటుంబమునకు సేవకుడగు సీబాయను ఒకడుండగా వారు అతనిని 

దావీదునొదద్కు పిలువనంపిరి. రాజు సీబావు నీవేగదా అని అడుగగా అతడు నీ దాసుడనైన నేనే సీబాను 

అనెను. 

2 సమూయేలు 9:3 => రాజు యెహోవా నాకు దయచూపినటుల్గా నేను ఉపకారము చేయుటకు 

సౌలు కుటుంబములో ఎవడైననొకడు శేషించియునాన్డా యని అతని నడుగగా సీబా యోనాతానుకు 

కుంటికాళుల్ గల కుమారుడొకడునాన్డని రాజుతో మనవిచేసెను. 

2 సమూయేలు 9:4 => అతడెకక్డ ఉనాన్డని రాజు అడుగగా సీబా చితత్గించుము, అతడు 

లోదెబారులో అమీమ్యేలు కుమారుడగు మాకీరు ఇంట నునాన్డని రాజుతో అనెను. 

2 సమూయేలు 9:5 => అపుప్డు రాజైన దావీదు మనుషుయ్లను పంపి లోదెబారులో నునన్ 

అమీమ్యేలు కుమారుడగు మాకీరు ఇంటనుండి అతని రపిప్ంచెను. 
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2 సమూయేలు 9:6 => సౌలు కుమారుడైన యోనాతానునకు పుటిట్న మెఫీబోషెతు దావీదునొదద్కు 

వచిచ్ సాగిలపడి నమసాక్రము చేయగా దావీదు మెఫీబోషెతూ అని అతని పిలిచినపుప్డు అతడు 

చితత్ము, నీ దాసుడనైన నేనునాన్ననెను. 

2 సమూయేలు 9:7 => అందుకు దావీదు నీవు భయపడవదుద్, నీ తండిర్యైన యోనాతాను 

నిమితత్ము నిజముగా నేను నీకు ఉపకారము చూపి, నీ పితరుడైన సౌలు భూమి అంతయు నీకు మరల 

ఇపిప్ంతును; మరియు నీవు సదాకాలము నా బలల్యొదద్నే భోజనము చేయుదువని సెలవియయ్గా 

2 సమూయేలు 9:8 => అతడు నమసక్రించి చచిచ్న కుకక్వంటివాడనైన నాయెడల నీవు దయ 

చూపుటకు నీ దాసుడనగు నేను ఎంతటివాడను? అనెను. 

2 సమూయేలు 9:9 => అపుప్డు రాజు సౌలు సేవకుడైన సీబాను పిలువనంపి సౌలునకును అతని 

కుటుంబమునకును కలిగిన సొతత్ంతటిని నీ యజమానుని కుమారునికి నేనిపిప్ంచియునాన్ను; 

2 సమూయేలు 9:10 => కాబటిట్ నీవును నీ కుమారులును నీ దాసులును అతనికొరకు ఆ భూమిని 

సాగుబడిజేసి, నీ యజమానుని కుమారునికి భోజనమునకై ఆహారము కలుగునటుల్ నీవు దాని పంట 

తేవలెను; నీ యజమానుని కుమారుడైన మెఫీబోషెతు ఎలల్పుప్డును నా బలల్యొదద్నే భోజనము 

చేయునని సెలవిచెచ్ను. ఈ సీబాకు పదునైదుమంది కుమారులును ఇరువదిమంది దాసులును ఉండిరి. 

2 సమూయేలు 9:11 => నా యేలినవాడగు రాజు తన దాసునికిచిచ్న యాజఞ్ అంతటి చొపుప్న నీ 

దాసుడనైన నేను చేసెదనని సీబా రాజుతో చెపెప్ను. కాగా మెఫీబోషెతు రాజకుమారులలో ఒకడైనటుట్గా 

రాజు బలల్యొదద్నే భోజనము చేయుచుండెను. 

2 సమూయేలు 9:12 => మెఫీబోషెతునకు ఒక చినన్ కుమారుడుండెను, వాని పేరు మీకా. మరియు 

సీబా యింటిలో కాపురమునన్ వారందరు మెఫీబోషెతునకు దాసులుగా ఉండిరి. 

2 సమూయేలు 9:13 => మెఫీబోషెతు యెరూషలేములో కాపురముండి సదాకాలము రాజు 

బలల్యొదద్ భోజనము చేయుచుండెను. అతని కాళుల్ రెండును కుంటివి. 

ఎసేత్రు 4:14 => నీవు ఈ సమయమందు ఏమియు మాటలాడక మౌనముగానునన్యెడల 

యూదులకు సహాయమును విడుదలయు మరియొక దికుక్నుండి వచుచ్ను గాని, నీవును నీ తండిర్ 
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యింటివారును నశించుదురు. నీవు ఈ సమయమునుబటిట్యే రాజయ్మునకు వచిచ్తివేమో 

ఆలోచించుకొనుమని చెపుప్మనెను. 

యోహాను 15:13 => తన సేన్హితుల కొరకు తన పార్ణము పెటుట్వానికంటె ఎకుక్వైన పేర్మగల 

వాడెవడును లేడు. 

యోహాను 15:14 => నేను మీ కాజాఞ్పించువాటిని చేసినయెడల, మీరు నా సేన్హితులై యుందురు. 

హెబీర్యులకు 2:11 => పరిశుదధ్పరచువారికిని పరిశుదధ్పరచబడువారికిని అందరికి ఒకక్టే 

మూలము. ఈ హేతువుచేతను వారిని సహోదరులని పిలుచుటకు ఆయన సిగుగ్పడక 

ఆదికాండము 14:14 => అబార్ము తన తముమ్డు చెరపటట్బడెనని విని తన యింట పుటిట్ 

అలవరచబడిన మూడువందల పదునెనమండుగురిని వెంటబెటుట్కొని దాను మటుట్కు ఆ రాజులను 

తరిమెను. 

నాయ్యాధిపతులు 11:7 => అందుకు యెఫాత్ మీరు నాయందు పగపటిట్ నా తండిర్ యింటనుండి 

ననున్ తోలివేసితిరే. ఇపుప్డు మీకు కలిగిన శర్మలో మీరు నాయొదద్కు రానేల? అని గిలాదు పెదద్లతో 

చెపెప్ను. 

రూతు 1:14 => వారు ఎలుగెతిత్ యేడవ్గా ఓరాప్ తన అతత్ను ముదుద్ పెటుట్కొనెను, రూతు ఆమెను 

హతుత్కొనెను. ఇటుల్ండగా 

రూతు 2:20 => నయోమి బర్దికియునన్ వారికిని చచిచ్నవారికిని ఉపకారము చేయుట మానని 

యితడు యెహోవాచేత ఆశీరవ్దింపబడును గాక అని తన కోడలితో అనెను. మరియు నయోమి ఆ 

మనుషుయ్డు మనకు సమీప బంధువుడు, అతడు మనలను విడిపింపగల వారిలో ఒకడని చెపప్గా 

2 సమూయేలు 15:21 => ఇతత్యి నేను చచిచ్నను బర్దికినను, యెహోవా జీవముతోడు నా 

యేలినవాడవును రాజవునగు నీ జీవముతోడు, ఏ సథ్లమందు నా యేలినవాడవును రాజవునగు 

నీవుందువో ఆ సథ్లమందే నీ దాసుడనైన నేనుందునని రాజుతో మనవిచేసెను. 

2 సమూయేలు 16:17 => అబాష్లోము నీ సేన్హితునికి నీవు చేయు ఉపకారమింతేనా నీ 

సేన్హితునితో కూడ నీవు వెళల్కపోతివేమని అతని నడుగగా 
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యోబు 2:11 => తేమానీయుడైన ఎలీఫజు, షూహీయుడైన బిలద్దు నయమాతీయుడైన జోఫరు అను 

యోబు ముగుగ్రు సేన్హితులు అతనికి సంభవించిన ఆపదలనిన్టినిగూరిచ్ వినిన వారై, అతనితో కలిసి 

దుఃఖించుటకును అతనిని ఓదారుచ్టకును పోవలెనని ఆలోచించుకొని తమ తమ సథ్లములను 

విడిచివచిచ్రి. 

యోబు 6:14 => కుర్ంగిపోయినవాడు సరవ్శకుత్డగు దేవునియందు భయభకుత్లు మానుకొనినను 

సేన్హితుడు వానికి దయచూపతగును. 

కీరత్నలు 119:20 => నీ నాయ్యవిధులమీద నాకు ఎడతెగని ఆశకలిగియునన్ది దానిచేత నా 

పార్ణము కీష్ణించుచునన్ది. 

సామెతలు 27:10 => నీ సేన్హితునినైనను నీ తండిర్ సేన్హితునైనను విడిచిపెటట్కుము నీకు అపద 

కలిగిన దినమందు నీ సహోదరుని యింటికి వెళల్కుము దూరములోనునన్ సహోదరునికంటె దగగ్రనునన్ 

పొరుగువాడు వాసి, 

వచనము 21 

బుదిధ్హీనుని కనినవానికి వయ్సనము కలుగును తెలివిలేనివాని తండిర్కి సంతోషము లేదు. 

సామెతలు 6:1 => నా కుమారుడా, నీ చెలికాని కొరకు పూటపడినయెడల పరుని చేతిలో నీవు నీ 

చేయి వేసినయెడల 

సామెతలు 6:2 => నీ నోటి మాటలవలన నీవు చికుక్బడియునాన్వు నీ నోటి మాటలవలన 

పటట్బడియునాన్వు 

సామెతలు 6:3 => నా కుమారుడా, నీ చెలికానిచేత చికుక్బడితివి. నీవు తవ్రపడి వెళి ల్ విడిచిపెటుట్మని 

నీ చెలికానిని బలవంతము చేయుము. 

సామెతలు 6:4 => ఈలాగు చేసి తపిప్ంచుకొనుము నీ కనున్లకు నిదర్యైనను నీ కనురెపప్లకు 

కునుకుపాటైనను రానియయ్కుము. 

సామెతలు 6:5 => వేటకాని చేతినుండి లేడి తపిప్ంచుకొనునటుల్ను ఎరుకువాని చేతినుండి పకిష్ 

తపిప్ంచుకొనునటుల్ను తపిప్ంచుకొనుము. 
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సామెతలు 11:15 => ఎదుటివానికొరకు పూటబడినవాడు చెడిపోవును. పూటబడ నొపప్నివాడు 

నిరభ్యముగా నుండును. 

సామెతలు 20:16 => అనుయ్నికొరకు పూటబడిన వాని వసత్రమును పుచుచ్కొనుము పరులకొరకు 

వానినే కుదువ పెటిట్ంచుము 

సామెతలు 22:16 => లాభము నొందవలెనని దరిదుర్లకు అనాయ్యము చేయువానికిని ధనవంతుల 

కిచుచ్వానికిని నషట్మే కలుగును. 

సామెతలు 22:27 => చెలిల్ంచుటకు నీయొదద్ ఏమియు లేకపోగా వాడు నీ కిర్ందనుండి నీ పరుపు 

తీసికొనిపోనేల? 

ఆదికాండము 43:11 => వారి తండిర్యైన ఇశార్యేలు వారితొ అటల్యిన మీరీలాగు చేయుడి; ఈ 

దేశమందు పర్సిదధ్ములైనవి, అనగా కొంచెము మసత్కి కొంచెము తేనె సుగంధ దర్వయ్ములు బోళము 

పిసాత్చకాయలు బాదము కాయలు మీ గోనెలలో వేసికొని ఆ మనుషుయ్నికి కానుకగా తీసికొనిపోవుడి. 

యోబు 17:3 => ఏరాప్టు చేయుము దయచేసి నా నిమితత్ము నీ అంతట నీవే పూటపడుము మరి 

యెవడు నా నిమితత్ము పూటపడును? 

కీరత్నలు 112:5 => దయాళులును అపిప్చుచ్వారును భాగయ్వంతులు నాయ్యవిమరశ్లో వారి 

వాయ్జెయ్ము గెలుచును 

సామెతలు 22:26 => చేతిలో చెయియ్ వేయువారితోను అపుప్లకు పూటబడువారితోను చేరకుము. 

వచనము 22 

సంతోషముగల మనసుస్ ఆరోగయ్కారణము. నలిగిన మనసుస్ ఎముకలను ఎండిపోజేయును. 

సామెతలు 17:14 => కలహారంభము నీటిగటుట్న పుటుట్ ఊట వివాదము అధికము కాకమునుపే 

దాని విడిచిపెటుట్ము. దుషు ట్లు నిరోద్షులని తీరుప్ తీరుచ్వాడు  

సామెతలు 29:9 => జాఞ్ని మూఢునితో వాదించునపుప్డు వాడు ఊరకుండక రేగుచుండును. 

సామెతలు 29:22 => కోపిషుఠ్డు కలహము రేపును ముంగోపి అధికమైన దుషిర్క్యలు చేయును. 

Page  of 1365 2507



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   !"త$

2 కొరిందీయులకు 12:20 => ఎందుకనగా ఒకవేళ నేను వచిచ్నపుప్డు మీరు నాకిషు ట్లుగా 

ఉండరేమో అనియు, నేను మీకిషు ట్డనుగా ఉండనేమో అనియు, ఒకవేళ కలహమును అసూయయు 

కోర్ధములును కక్షలును కొండెములును గుసగుసలాడుటలును ఉపొప్ంగుటలును అలల్రులును 

ఉండునేమో అనియు, 

యాకోబు 1:20 => ఎందుకనగా నరుని కోపము దేవుని నీతిని నెరవేరచ్దు. 

యాకోబు 3:14 => అయితే మీ హృదయములలో సహింపనలవికాని మతస్రమును వివాదమును 

ఉంచుకొనినవారైతే అతిశయపడవదుద్, సతయ్మునకు విరోధముగా అబదధ్మాడవదుద్. 

యాకోబు 3:15 => ఈ జాఞ్నము పైనుండి దిగివచుచ్నది కాక భూసంబంధమైనదియు పర్కృతి 

సంబంధమైనదియు దయయ్ముల జాఞ్నమువంటిదియునైయునన్ది. 

యాకోబు 3:16 => ఏలయనగా, మతస్రమును వివాదమును ఎకక్డ ఉండునో అకక్డ అలల్రియు 

పర్తి నీచకారయ్మును ఉండును. 

సామెతలు 16:18 => నాశనమునకు ముందు గరవ్ము నడచును. పడిపోవుటకు ముందు 

అహంకారమైన మనసుస్ నడచును 

సామెతలు 18:12 => ఆపతుత్ రాకమునుపు నరుని హృదయము అతిశయపడును ఘనతకు ముందు 

వినయముండును. 

సామెతలు 24:27 => బయట నీ పని చకక్పెటుట్కొనుము ముందుగా పొలములో దాని సిదధ్పరచుము 

తరువాత ఇలుల్ కటుట్కొనవచుచ్ను. 

1 సమూయేలు 25:36 => అబీగయీలు తిరిగి నాబాలునొదద్కు రాగా, రాజులు విందుచేసినటుల్ 

అతడు ఇంటిలో విందుచేసి, తార్గుచు బహు సంతోషించుచు మతుత్గానుండెను గనుక తెలల్వారువరకు 

ఆమె అతనితో కొదిద్ గొపప్ మరేమియు చెపప్క ఊరకుండెను. 

1 సమూయేలు 25:37 => ఉదయమున నాబాలునకు మతుత్ తగిగ్యునన్పుప్డు అతని భారయ్ అతనితో 

ఆ సంగతులను తెలియజెపప్గా భయముచేత అతని గుండెపగిలెను , అతడు రాతివలె 

బిగిసికొనిపోయెను. 

Page  of 1366 2507



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   !"త$

1 సమూయేలు 25:38 => పది దినములైన తరువాత యెహోవా నాబాలును మొతత్గా అతడు 

చనిపోయెను. 

2 సమూయేలు 15:1 => ఇదియైన తరువాత అబాష్లోము ఒక రథమును గుఱఱ్ములను సిదధ్పరచి, 

తనయెదుట పరుగెతుత్టకై యేబదిమంది బంటులను ఏరప్రచుకొనెను. 

1 రాజులు 1:5 => హగీగ్తు కుమారుడైన అదోనీయా గరివ్ంచినవాడై నేనే రాజునగుదునని అనుకొని, 

రథములను గుఱఱ్పు రౌతులను తనకు ముందుగా పరుగెతుత్టకు ఏబదిమంది మనుషుయ్లను 

ఏరప్రచుకొనెను. 

యిరిమ్యా 22:13 => నీతి తపిప్ తన నగరును సాథ్పించువానికి శర్మ; నాయ్యము తపిప్ తన 

మేడగదులను కటిట్ంచుకొనుచు , జీతమియయ్క తన పొరుగువానిచేత ఊరకయే కొలువు 

చేయించుకొనువానికి శర్మ. 

యిరిమ్యా 22 :14 => వాడు విశాలమైన మేడ గదులుగల గొపప్ మందిరమును 

కటిట్ంచుకొందుననుకొని, విసాత్రమైన కిటికీలు చేసికొనుచు, దేవదారు పలకలను దానికి 

సరంబీవేయుచు, ఇంగిలీకముతో1 రంగువేయుచు నునాన్డే; 

యిరిమ్యా 22:15 => నీవు అతిశయపడి దేవదారు పలకల గృహమును కటిట్ంచుకొనుటచేత 

రాజవగుదువా? నీ తండిర్ అనన్ పానములు కలిగి నీతినాయ్యముల ననుసరించుచు కేష్మముగా 

ఉండలేదా? 

దానియేలు 4:20 => తాము చూచిన చెటుట్ వృదిధ్నొంది బర్హామ్ండమైనదాయెను; దాని పైకొమమ్లు 

ఆకాశమునకంటునంత ఎతుత్గాను దాని ఆకారము భూతలమంత విశాలముగాను ఉండెను. 

దానియేలు 4:21 => దాని ఆకులు సొగసుగాను దాని పండుల్ విసాత్రములుగాను కనబడెను, 

అందులో సమసత్ జీవకోటల్కు చాలినంత ఆహారముండెను, దాని నీడను అడవిజంతువులు 

పండుకొనెను, దాని కొమమ్లలో ఆకాశపకుష్లు కూరుచ్ండెనుగదా 

యిరిమ్యా 22 :14 => వాడు విశాలమైన మేడ గదులుగల గొపప్ మందిరమును 

కటిట్ంచుకొందుననుకొని, విసాత్రమైన కిటికీలు చేసికొనుచు, దేవదారు పలకలను దానికి 

సరంబీవేయుచు, ఇంగిలీకముతో1 రంగువేయుచు నునాన్డే; 
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వచనము 23 

నాయ్యవిధులను చెరుపుటకై దుషు ట్డు ఒడిలోనుండి లంచము పుచుచ్కొనును. 

సామెతలు 3:32 => కుటిలవరత్నుడు యెహోవాకు అసహుయ్డు యథారథ్వంతులకు ఆయన తోడుగా 

నుండును. 

సామెతలు 6:12 => కుటిలమైన మాటలు పలుకువాడు పనికిమాలినవాడును దుషు ట్డునైయునాన్డు 

సామెతలు 6:13 => వాడు కనున్ గీటుచు కాళల్తో సైగ చేయును వేర్ళల్తో గురుతులు చూపును. 

సామెతలు 6:14 => వాని హృదయము అతిమూరఖ్ సవ్భావము గలది వాడెలల్పుప్డు కీడు కలిప్ంచుచు 

జగడములు పుటిట్ంచును. 

సామెతలు 6:15 => కాబటిట్ ఆపద వానిమీదికి హఠాతుత్గా వచుచ్ను వాడు తిరుగలేకుండ ఆ 

క్షణమందే నలుగగొటట్బడును. 

సామెతలు 8 :13 => యెహోవాయందు భయభకుత్లు గలిగియుండుట చెడుతనము 

నసహియ్ంచుకొనుటయే. గరవ్ము అహంకారము దురామ్రగ్త కుటిలమైన మాటలు నాకు అసహయ్ములు.  

కీరత్నలు 18:26 => సదాభ్వముగలవారియెడల నీవు సదాభ్వము చూపుదువు. మూరు ఖ్లయెడల నీవు 

వికటముగా నుందువు 

సామెతలు 10:10 => కనుసైగ చేయువాడు వయ్ధ పుటిట్ంచును పనికిమాలిన వదరుబోతు నశించును. 

సామెతలు 10:14 => జాఞ్నులు జాఞ్నము సమకూరుచ్కొందురు మూఢుల నోరు అపుప్డే నాశనము 

చేయును. 

సామెతలు 10:31 => నీతిమంతుని నోరు జాఞ్నోపదేశమును పలుకును మూరఖ్పు మాటలు పలుకు 

నాలుక పెరికివేయబడును. 

సామెతలు 18:6 => బుదిధ్హీనుని పెదవులు కలహమునకు సిదధ్ముగా నునన్వి. దెబబ్లు కావలెనని 

వాడు కేకలువేయును.  

సామెతలు 18:7 => బుదిధ్హీనుని నోరు వానికి నాశనము తెచుచ్ను వాని పెదవులు వాని 

పార్ణమునకు ఉరి తెచుచ్ను. 
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పర్సంగి 10:12 => జాఞ్నుని నోటిమాటలు ఇంపుగా ఉనన్వి, అయితే బుదిధ్హీనుని నోరు వానినే 

మింగివేయును. 

యాకోబు 3:6 => నాలుక అగిన్యే, నాలుక మన అవయవములలో ఉంచబడిన పాప పర్పంచమై 

సరవ్శరీరమునకు మాలినయ్ము కలుగజేయుచు, పర్కృతి చకర్మునకు చిచుచ్పెటుట్ను; అది నరకముచేత 

చిచుచ్ పెటట్బడును. 

యాకోబు 3:7 => మృగపకిష్ సరప్ జలచరములలో పర్తి జాతియు నరజాతిచేత సాధు కాజాలును, 

సాధు ఆయెను గాని 

యాకోబు 3:8 => యే నరుడును నాలుకను సాధు చేయనేరడు, అది మరణకరమైన విషముతో 

నిండినది, అది నిరరగ్ళమైన దుషట్తవ్మే.  

యోబు 9:20 => నా వాయ్జెయ్ము నాయ్యమైనను నా మాటలు నామీద నేరము మోపును నేను 

యథారథ్వంతుడనైనను దోషియని ఆయన ననున్ నిరూపించును. 

కీరత్నలు 140:11 => కొండెములాడువారు భూమిమీద సిథ్రపడకుందురుగాక ఆపతుత్ బలాతాక్రులను 

తరిమి వారిని పడదోర్యును గాక. 

సామెతలు 4:24 => మూరఖ్పు మాటలు నోటికి రానియయ్కుము పెదవులనుండి కుటిలమైన మాటలు 

రానియయ్కుము. 

సామెతలు 10:9 => యథారథ్ముగా పర్వరిత్ంచువాడు నిరభ్యముగా పర్వరిత్ంచును. కుటిలవరత్నుడు 

బయలుపడును. 

యిరిమ్యా 23:36 => యెహోవా భారమను మాట మీరికమీదట జాఞ్పకము చేసికొనవదుద్; 

జీవముగల మన దేవుని మాటలను, సైనయ్ములకధిపతియు దేవుడునగు యెహోవా మాటలను, మీరు 

అపారథ్ము చేసితిరి; కాగా ఎవనిమాట వానికే భారమగును. 

వచనము 24 

జాఞ్నము వివేకము గలవాని యెదుటనే యునన్ది బుదిధ్హీనువి కనున్లు భూదిగంతములలో ఉండును. 
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సామెతలు 17:25 => బుదిధ్హీనుడగు కుమారుడు తన తండిర్కి దుఃఖము తెచుచ్ను తనున్ కనినదానికి 

అటిట్వాడు బాధ కలుగజేయును 

సామెతలు 10:1 => జాఞ్నముగల కుమారుడు తండిర్ని సంతోషపరచును బుదిధ్లేని కుమారుడు తన 

తలిల్కి దుఃఖము పుటిట్ంచును. 

సామెతలు 15:20 => జాఞ్నముగల కుమారుడు తండిర్ని సంతోషపెటుట్ను బుదిధ్హీనుడు తన తలిల్ని 

తిరసక్రించును. 

సామెతలు 19:13 => బుదిధ్హీనుడగు కుమారుడు తన తండిర్కి చేటు తెచుచ్ను భారయ్తోడి పోరు 

ఎడతెగక పడుచుండు బిందువులతో సమానము. 

ఆదికాండము 26:34 => ఏశావు నలువది సంవతస్రముల వాడైనపుప్డు హితీత్యుడైన బేయేరీ 

కుమారెత్యగు యహూదీతును హితీత్యుడైన ఏలోను కుమారెత్యగు బాశెమతును పెండిల్ చేసికొనెను. 

1 సమూయేలు 2:32 => యెహోవా ఇశార్యేలీయులకు చేయదలచిన మేలు విషయములో నా 

నివాససథ్లమునకు అపాయము కలుగగా నీవు చూతువు. ఎపప్టికిని నీ యింట ముసలివాడు ఉండడు. 

1 సమూయేలు 2:33 => నా బలిపీఠము నొదద్ నెవడు ఉండకుండ నేనందరిని నశింపజేయక 

విడుచువాడను గనుక అది నీ కనున్లు కీష్ణించుటకును నీవు దుఃఖముచేత క్షయమగుటకును 

సాధనమగును; నీ సంతానపు వారందరు వయఃకాలమందు మరణమవుదురు. 

1 సమూయేలు 2:34 => నీ యిదద్రు కుమారులైన హొఫీన్కిని ఫీనెహాసునకును సంభవించునని నేను 

చెపిప్నదానికి నీకు సూచనగా నుండును.ఒకక్ నాటియందే వారిదద్రు మరణమవుదురు. 

1 సమూయేలు 2:35 => తరువాత నమమ్కమైన ఒక యాజకుని నేను నియమింతును; అతడు నా 

యోచననుబటిట్ నా కనుకూలముగా యాజకతవ్ము జరిగించును, అతనికి నేను నమమ్కమైన 

సంతానము పుటిట్ంతును, అతడు నా అభిషికుత్ని సనిన్ధిని ఎపప్టికిని యాజకతవ్ము జరిగించును. 

1 సమూయేలు 8:3 => వీరు బెయేరె ష్బాలో నాయ్యాధిపతులుగా ఉండిరి. అతని కుమారులు అతని 

పర్వరత్నను అనుసరింపక, ధనాపేక్షకులై లంచములు పుచుచ్కొని నాయ్యమును తిర్పిప్వేయగా 

2 సమూయేలు 18:33 => అపుప్డు రాజు బహు కలతపడి గుమమ్మునకు పైగా నునన్ గదికి 

ఎకిక్పోయి యేడుచ్చు, సంచరించుచు నా కుమారుడా అబాష్లోమా, నా కుమారుడా అబాష్లోమా, అని 
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కేకలు వేయుచు, అయోయ్ నా కుమారుడా, నీకు బదులుగా నేను చనిపోయినయెడల ఎంత 

బాగుండును; నా కుమారుడా అబాష్లోమా నా కుమారుడా, అని యేడుచ్చు వచెచ్ను. 

సామెతలు 23:15 => నా కుమారుడా, నీ హృదయమునకు జాఞ్నము లభించినయెడల నా 

హృదయముకూడ సంతోషించును. 

సామెతలు 23:16 => నీ పెదవులు యథారథ్మైన మాటలు పలుకుట విని నా అంతరిందిర్యములు 

ఆనందించును. 

2 కొరిందీయులకు 2:3 => నేను వచిచ్నపుప్డు ఎవరివలన నేను సంతోషము పొందతగినదో, 

వారివలన నాకు దుఃఖము కలుగకుండవలెనని యీ సంగతి మీకు వార్సితిని. మరియు నా సంతోషము 

మీ అందరి సంతోషమేయని మీ అందరియందు నమమ్కము కలిగి యీలాగు వార్సితిని. 

ఫిలేమోనుకు 1:19 => పౌలను నేను నా సవ్హసత్ముతో ఈ మాట వార్యుచునాన్ను అది నేనే తీరుత్ను. 

అయినను నీ ఆతమ్ విషయములో నీవే నాకు ఋణపడియునాన్వని నేను చెపప్నేల?  

ఫిలేమోనుకు 1:20 => అవును సహోదరుడా, పర్భువునందు నీవలన నాకు ఆనందము కలుగనిముమ్, 

కీర్సుత్నందు నా హృదయమునకు విశార్ంతి కలుగజేయుము. 

3 యోహాను 1:4 => నా పిలల్లు సతయ్మును అనుసరించి నడుచుకొనుచునాన్రని వినుటకంటె నాకు 

ఎకుక్వైన సంతోషము లేదు. 

సామెతలు 29:15 => బెతత్మును గదిద్ంపును జాఞ్నము కలుగజేయును అదుపులేని బాలుడు తన తలిల్కి 

అవమానము తెచుచ్ను. 

యెహెజేక్లు 18:14 => అయితే అతనికి కుమారుడు పుటట్గా ఆ కుమారుడు తన తండిర్చేసిన 

పాపములనిన్టిని చూచి, ఆలోచించుకొని అటిట్ కిర్యలు చేయకయుండినయెడల, అనగా 

వచనము 25 

బుదిధ్హీనుడగు కుమారుడు తన తండిర్కి దుఃఖము తెచుచ్ను తనున్ కనినదానికి అటిట్వాడు బాధ 

కలుగజేయును 
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సామెతలు 12:25 => ఒకని హృదయములోని విచారము దాని కుర్ంగజేయును దయగల మాట 

దాని సంతోషపెటుట్ను. 

సామెతలు 15:13 => సంతోషహృదయము ముఖమునకు తేటనిచుచ్ను. మనోదుఃఖమువలన ఆతమ్ 

నలిగిపోవును. 

సామెతలు 18:14 => నరుని ఆతమ్ వాని వాయ్ధి నోరుచ్ను నలిగిన హృదయమును ఎవడు 

సహింపగలడు? 

పర్సంగి 9:7 => నీవు పోయి సంతోషముగా నీ అనన్ము తినుము, ఉలాల్సపు మనసుస్తో నీ 

దార్కాష్రసము తార్గుము; ఇదివరకే దేవుడు నీ కిర్యలను అంగీకరించెను. 

పర్సంగి 9:8 => ఎలల్పుప్డు తెలల్ని వసత్రములు ధరించుకొనుము, నీ తలకు నూనె తకుక్వ చేయకుము. 

పర్సంగి 9:9 => దేవుడు నీకు దయచేసిన వయ్రథ్మైన నీ ఆయుషాక్లమంతయు నీవు పేర్మించు నీ 

భారయ్తో సుఖించుము, నీ వయ్రథ్మైన ఆయుషాక్లమంతయు సుఖించుము, ఈ బర్దుకునందు నీవు 

కషట్పడి చేసికొనినదాని యంతటికి అదే నీకు కలుగు భాగము. 

రోమీయులకు 5:2 => మరియు ఆయనదావ్రా మనము విశావ్సమువలన ఈ కృపయందు 

పర్వేశముగల వారమై, అందులో నిలిచియుండి, దేవుని మహిమనుగూరిచ్న నిరీక్షణనుబటిట్ 

అతిశయపడుచునాన్ము. 

రోమీయులకు 5:3 => అంతే కాదు; శర్మ ఓరుప్ను, ఓరుప్ పరీక్షను, పరీక్ష నిరీక్షణను 

కలుగజేయునని యెరిగి  

రోమీయులకు 5:4 => శర్మలయందును అతిశయపడుదము. 

రోమీయులకు 5:5 => ఎందుకనగా ఈ నిరీక్షణ మనలను సిగుగ్పరచదు. మనకు అనుగర్హింపబడిన 

పరిశుదాధ్తమ్దావ్రా దేవుని పేర్మ మన హృదయములలో కుమమ్రింపబడియునన్ది. 

కీరత్నలు 22:15 => నా బలము యెండిపోయి చిలల్పెంకువలె ఆయెను నా నాలుక నా దౌడను 

అంటుకొనియునన్ది నీవు ననున్ పేర్తల భూమిలో పడవేసియునాన్వు. 

కీరత్నలు 32:3 => నేను మౌనినై యుండగా దినమంతయు నేను చేసిన నా ఆరత్ధవ్నివలన 

నాయెముకలు కీష్ణించినవి.  
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కీరత్నలు 32:4 => దివారాతుర్లు నీ చెయియ్ నామీద బరువుగా నుండెను నా సారము వేసవికాలమున 

ఎండినటాట్యెను. (సెలా.)  

కీరత్నలు 102:3 => పొగ యెగిరిపోవునటుల్గా నా దినములు తరిగిపోవుచునన్వి పొయిలోనిది 

కాలిపోయినటుల్ నా యెముకలు కాలిపోయియునన్వి. 

కీరత్నలు 102:4 => ఎండదెబబ్కు వాడిన గడిడ్వలె నా హృదయము వాడిపోయియునన్ది భోజనము 

చేయుటకే నేను మరచిపోవుచునాన్ను. 

కీరత్నలు 102:5 => నా మూలుగ్ల శబద్మువలన నా యెముకలు నా దేహమునకు 

అంటుకొనిపోయినవి. 

2 కొరిందీయులకు 2:7 => గనుక మీరిక వానిని శికిష్ంపక క్షమించి ఆదరించుట మంచిది. 

లేనియెడల ఒకవేళ వాడు అతయ్ధికమైన దుఃఖములో మునిగిపోవును. 

2 కొరిందీయులకు 7:10 => దైవచితాత్నుసారమైన దుఃఖము రక్షణారథ్మైన మారుమనసుస్ను 

కలుగజేయును; ఈ మారుమనసుస్ దుఃఖమును పుటిట్ంచదు. అయితే లోకసంబంధమైన దుఃఖము 

మరణమును కలుగజేయును. 

నెహెమాయ్ 8:10 => మరియు అతడు వారితో నిటల్నెను పదండి, కొర్వివ్న మాంసము భకిష్ంచుడి, 

మధురమైనదాని పానము చేయుడి, ఇదివరకు తమకొరకు ఏమియు సిదధ్ము చేసికొననివారికి 

వంతులు పంపించుడి. ఏలయనగా ఈ దినము మన పర్భువునకు పర్తిషిఠ్తమాయెను, మీరు 

దుఃఖపడకుడి, యెహోవా యందు ఆనందించుటవలన మీరు బలమొందుదురు. 

కీరత్నలు 102:5 => నా మూలుగ్ల శబద్మువలన నా యెముకలు నా దేహమునకు 

అంటుకొనిపోయినవి. 

సామెతలు 14:30 => సాతివ్కమైన మనసుస్ శరీరమునకు జీవము మతస్రము ఎముకలకు కుళుల్. 

సామెతలు 15:15 => బాధపడువాని దినములనిన్యు శర్మకరములు సంతోష హృదయునికి 

నితయ్ము విందు కలుగును. 

సామెతలు 15:30 => కనున్ల పర్కాశము చూచుట హృదయమునకు సంతోషకరము మంచి 

సమాచారము ఎముకలకు పుషిట్ ఇచుచ్ను. 

Page  of 1373 2507



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   !"త$

యెషయా 66:14 => మీరు చూడగా మీ హృదయము ఉలల్సించును మీ యెముకలు లేతగడిడ్వలె 

బలియును యెహోవా హసత్బలము ఆయన సేవకులయెడల కనుపరచబడును ఆయన తన 

శతుర్వులయెడల కోపము చూపును.  

వచనము 26 

నీతిమంతులను దండించుట నాయ్యము కాదు అది వారి యథారథ్తనుబటిట్ మంచివారిని హతము 

చేయుటే. 

సామెతలు 17:8 => లంచము దృషిట్కి మాణికయ్మువలె నుండును అటిట్వాడు ఏమి చేసినను దానిలో 

యుకిత్గా పర్వరిత్ంచును. 

సామెతలు 18:16 => ఒకడు ఇచుచ్ కానుక వానికి వీలు కలుగజేయును అది గొపప్వారియెదుటికి 

వానిని రపిప్ంచును 

సామెతలు 21:14 => చాటున ఇచిచ్న బహుమానము కోపమును చలాల్రుచ్ను ఒడిలోనుంచబడిన 

కానుక మహా కోర్ధమును శాంతిపరచును. 

నిరగ్మకాండము 23:8 => లంచము తీసికొనకూడదు; లంచము దృషిట్గలవానికి గుర్డిడ్తనము 

కలుగజేసి, నీతిమంతుల మాటలకు అపారథ్ము చేయించును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 16:19 => నీవు నాయ్యము తపిప్ తీరుప్ తీరచ్కూడదు; పక్షపాతము 

చేయకూడదు; లంచము పుచుచ్కొనకూడదు. ఏలయనగా లంచము జాఞ్నుల కనున్లకు గుర్డిడ్తనము 

కలుగజేయును నీతిమంతుల మాటలకు అపారథ్ము పుటిట్ంచును. 

1 సమూయేలు 8:3 => వీరు బెయేరె ష్బాలో నాయ్యాధిపతులుగా ఉండిరి. అతని కుమారులు అతని 

పర్వరత్నను అనుసరింపక, ధనాపేక్షకులై లంచములు పుచుచ్కొని నాయ్యమును తిర్పిప్వేయగా 

1 సమూయేలు 12:3 => ఇదిగో నేనునాన్ను, నేనెవని యెదుద్నైన తీసికొంటినా? ఎవని గారద్భమునైన 

పటుట్కొంటినా? ఎవనికైన అనాయ్యము చేసితినా? ఎవనినైన బాధపెటిట్తినా? నాయ్యము నాకు 

అగపడకుండ ఎవనియొదద్నైన లంచము పుచుచ్కొంటినా? ఆలాగు చేసినయెడల యెహోవా సనిన్ధిని 
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ఆయన అభిషేకము చేయించినవాని యెదుటను వాడు నా మీద సాక్షయ్ము పలుకవలెను, అపుప్డు నేను 

మీ యెదుట దానిని మరల నితుత్ననెను. 

యెషయా 1:23 => నీ అధికారులు దోర్హులు దొంగల సహవాసులు వారందరు లంచము కోరుదురు 

బహుమానములకొరకు కనిపెటుట్దురు తండిర్లేనివారి పక్షమున నాయ్యము తీరచ్రు, విధవరాండర్ 

వాయ్జెయ్ము విచారించరు.  

యెహెజేక్లు 22:12 => ననున్ మరచిపోయి నరహతయ్కై లంచము పుచుచ్కొనువారు నీలో నునాన్రు, 

అపిప్చిచ్ వడిడ్ పుచుచ్కొని నీ పొరుగువారిని బాధించుచు నీవు బలవంతముగా వారిని 

దోచుకొనుచునాన్వు; ఇదే పర్భువైన యెహోవా వాకుక్. 

మీకా 7:3 => రెండుచేతులతోను కీడు చేయ పూనుకొందురు, అధిపతులు బహుమానము 

కోరుదురు, నాయ్యాధిపతులు లంచము పుచుచ్కొందురు, గొపప్వారు తమ మోసపు కోరికను 

తెలియజేయుదురు. ఆలాగున వారు ఏకపటుట్గానుండి దాని ముగింతురు. 

మారుక్ 14:10 => పండెర్ండుమందిలో నొకడగు ఇసక్రియోతు యూదా, పర్ధానయాజకుల చేతికి 

ఆయనను అపప్గింపవలెనని వారియొదద్కు పోగా 

మారుక్ 14:11 => వారు విని, సంతోషించి వానికి దర్వయ్మితుత్మని వాగాద్నము చేసిరి గనుక వాడు 

ఆయనను అపప్గించుటకు తగిన సమయము కనిపెటుట్చుండెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 27:19 => పరదేశికేగాని తండిర్లేనివానికేగాని విధవరాలికేగాని నాయ్యము 

తపిప్ తీరుప్ తీరుచ్వాడు శాపగర్సుత్డని చెపప్గా పర్జలందరు ఆమేన  అనవలెను. 

పర్సంగి 7:7 => అనాయ్యము చేయుటవలన జాఞ్నులు తమ బుదిధ్ని కోలుపోవుదురు; లంచము 

పుచుచ్కొనుటచేత మనసుస్ చెడును. 

యెషయా 5:23 => వారు లంచము పుచుచ్కొని దుషు ట్డు నీతిమంతుడని తీరుప్ తీరుచ్దురు 

నీతిమంతుల నీతిని దురీన్తిగా కనబడచేయుదురు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 24:26 => తరువాత పౌలువలన తనకు దర్వయ్ము దొరుకునని ఆశించి, 

మాటిమాటికి అతనిని పిలిపించి అతనితో సంభాషణ చేయుచుండెను. 
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వచనము 27 

మితముగా మాటలాడువాడు తెలివిగలవాడు శాంతగుణము గలవాడు వివేకము గలవాడు. 

సామెతలు 14:6 => అపహాసకుడు జాఞ్నము వెదకుట వయ్రథ్ము. తెలివి గలవానికి జాఞ్నము 

సులభము. 

సామెతలు 15:14 => బుదిధ్మంతుని మనసుస్ జాఞ్నము వెదకును బుదిధ్హీనులు మూఢతవ్ము 

భుజించెదరు. 

పర్సంగి 2:14 => జాఞ్నికి కనున్లు తలలో నునన్వి, బుదిధ్హీనుడు చీకటియందు నడుచుచునాన్డు; 

అయినను అందరికిని ఒకక్టే గతి సంభవించునని నేను గర్హించితిని. 

పర్సంగి 8:1 => జాఞ్నులతో సములైనవారెవరు? జరుగువాటి భావమును ఎరిగినవారెవరు? 

మనుషుయ్ల జాఞ్నము వారి ముఖమునకు తేజసుస్నిచుచ్ను, దానివలన వారి మోటుతనము 

మారచ్బడును. 

యోహాను 7:17 => ఎవడైనను ఆయన చితత్ము చొపుప్న చేయ నిశచ్యించుకొనినయెడల, ఆ బోధ 

దేవునివలన కలిగినదో, లేక నా యంతట నేనే బోధించుచునాన్నో, వాడు తెలిసికొనును. 

సామెతలు 23:5 => నీవు దానిమీద దృషిట్ నిలిపినతోడనే అది లేకపోవును నిశచ్యముగా అది 

రెకక్లు ధరించి యెగిరిపోవును. పకిష్రాజు ఆకాశమునకు ఎగిరిపోవునటుల్ అది ఎగిరి పోవును. 

కీరత్నలు 119:37 => వయ్రథ్మైనవాటిని చూడకుండ నా కనున్లు తిర్పిప్వేయుము నీ మారగ్ములలో 

నడుచుకొనుటకు ననున్ బర్దికింపుము. 

పర్సంగి 6:9 => మనసుస్ అడియాశలు కలిగి తిరుగులాడుటకనన్ ఎదుట నునన్దానిని అనుభవించుట 

మేలు; ఇదియు వయ్రథ్మే, గాలికై పర్యాసపడినటే ట్. 

1 యోహాను 2:16 => లోకములో ఉనన్దంతయు, అనగా శరీరాశయు నేతార్శయు 

జీవపుడంబమును తండిర్వలన పుటిట్నవి కావు; అవి లోకసంబంధమైనవే. 

సామెతలు 8:9 => అవియనిన్యు వివేకికి తేటగాను తెలివినొందినవారికి యథారథ్ముగాను ఉనన్వి. 

సామెతలు 24:7 => మూరు ఖ్నికి జాఞ్నము అందదు గుమమ్మునొదద్ అటిట్వారు మౌనులై యుందురు. 
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పర్సంగి 8:5 => ధరమ్ము నాచరించువారికి కీడేమియు సంభవింపదు; సమయము వచుచ్ననియు 

నాయ్యము జరుగుననియు జాఞ్నులు మనసుస్న తెలిసికొందురు. 

మతత్యి 11:19 => మనుషయ్కుమారుడు తినుచును తార్గుచును వచెచ్ను గనుక ఇదిగో వీడు 

తిండిబోతును మదయ్పానియు సుంకరులకును పాపులకును సేన్హితుడునని వారనుచునాన్రు. 

అయినను జాఞ్నము జాఞ్నమని దాని కిర్యలనుబటిట్ తీరుప్పొందుననెను. 

వచనము 28 

ఒకడు మూఢుడైనను మౌనముగా నుండినయెడల జాఞ్ని అని యెంచబడును అటిట్వాడు పెదవులు 

మూసికొనగా వాడు వివేకి అని యెంచబడును.  

సామెతలు 10:1 => జాఞ్నముగల కుమారుడు తండిర్ని సంతోషపరచును బుదిధ్లేని కుమారుడు తన 

తలిల్కి దుఃఖము పుటిట్ంచును. 

సామెతలు 15:20 => జాఞ్నముగల కుమారుడు తండిర్ని సంతోషపెటుట్ను బుదిధ్హీనుడు తన తలిల్ని 

తిరసక్రించును. 

సామెతలు 19:13 => బుదిధ్హీనుడగు కుమారుడు తన తండిర్కి చేటు తెచుచ్ను భారయ్తోడి పోరు 

ఎడతెగక పడుచుండు బిందువులతో సమానము. 

2 సమూయేలు 13:1 => తరువాత దావీదు కుమారుడగు అబాష్లోమునకు తామారను నొక 

సుందరవతియగు సహోదరి యుండగా దావీదు కుమారుడగు అమోన్ను ఆమెను మోహించెను. 

2 సమూయేలు 13:2 => తామారు కనయ్యైనందున ఆమెకు ఏమి చేయవలెననన్ను దురల్భమని 

అమోన్ను గర్హించి చింతాకార్ంతుడై తన చెలెల్లైన తామారునుబటిట్ చికిక్పోయెను. 

2 సమూయేలు 13:3 => అమోన్నునకు మితుర్డొకడుండెను. అతడు దావీదు సహోదరుడైన షిమాయ్ 

కుమారుడు, అతని పేరు యెహోనాదాబు. ఈ యెహోనాదాబు బహు కపటము గలవాడు. అతడు 

2 సమూయేలు 13:4 => రాజకుమారుడవైన నీవు నానాటికి చికిక్పోవుటకు హేతువేమి? సంగతి 

నాకు తెలియజెపప్వా అని అమోన్నుతో అనగా అమోన్ను నా తముమ్డగు అబాష్లోము సహోదరియైన 

తామారును నేను మోహించియునాన్నని అతనితో అనెను. 
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2 సమూయేలు 13:5 => యెహోనాదాబు నీవు రోగివైనటుట్ వేషము వేసికొని నీ మంచముమీద 

పండుకొనియుండుము. నీ తండిర్ నినున్ చూచుటకు వచిచ్నపుప్డు నీవు నా చెలెల్లైన తామారుచేత 

సిదధ్పరచబడిన భోజనము నేను భుజించునటుల్ ఆమె వచిచ్ నేను చూచుచుండగా దానిని సిదధ్ముచేసి 

నాకు పెటుట్నటుల్ సెలవిమమ్ని అడుగుమని అతనికి బోధింపగా అమోన్ను పడకమీద పండుకొనెను. 

2 సమూయేలు 13:6 => అమోన్ను కాయిలాపడెనని రాజు అతని చూడ వచిచ్నపుప్డు అమోన్ను నా 

చెలెల్లగు తామారు చేతి వంటకము నేను భుజించునటుల్ ఆమె వచిచ్ నేను చూచుచుండగా నాకొరకు 

రెండు అపప్ములు చేయుటకు సెలవిమమ్ని రాజుతో మనవిచేయగా 

2 సమూయేలు 13:7 => దావీదు నీ అనన్యగు అమోన్ను ఇంటికి పోయి అతని కొరకు భోజనము 

సిదధ్ము చేయుమని తామారు ఇంటికి వరత్మానము పంపెను. 

2 సమూయేలు 13:8 => కాబటిట్ తామారు తన అనన్యగు అమోన్ను ఇంటికి పోయెను. 

2 సమూయేలు 13:9 => అతడు పండుకొనియుండగా ఆమె పిండితీసికొని కలిపి అతని యెదుట 

అపప్ములు చేసి వాటిని కాలిచ్ బొరుసు పటుట్కొని అతనికి వడిడ్ంపగా అతడు నాకు వదద్ని చెపిప్ 

ఉనన్వారందరు నాయొదద్ నుండి అవతలకు పొండనెను. 

2 సమూయేలు 13:10 => వారందరు బయటికి పోయిన తరువాత అమోన్ను నీచేతి వంటకము నేను 

భుజించునటుల్ దానిని గదిలోనికి తెమమ్నగా, తామారు తాను చేసిన అపప్ములను తీసికొని గది 

లోపలనునన్ తన అనన్యగు అమోన్ను నొదద్కు వచెచ్ను. 

2 సమూయేలు 13:11 => అయితే అతడు భుజింపవలెనని ఆమె వాటిని తీసికొనివచిచ్నపుప్డు 

అతడు ఆమెను పటుట్కొని నా చెలీల్ రముమ్, నాతో శయనించుము అని చెపప్గా 

2 సమూయేలు 13:12 => ఆమె నా అనాన్, ననున్ అవమానపరచకుము; ఈలాగు చేయుట 

ఇశార్యేలీయులకు తగదు, ఇటిట్ జారకారయ్ము నీవు చేయవదుద్, నా యవమానము నేనెకక్డ 

దాచుకొందును? 

2 సమూయేలు 13:13 => నీవును ఇశార్యేలీయులలో దురామ్రుగ్డవగుదువు; అయితే ఇందునుగూరిచ్ 

రాజుతో మాటలాడుము; 
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2 సమూయేలు 13:14 => అతడు ననున్ నీకియయ్కపోడు అని చెపిప్నను అతడు ఆమె మాట వినక 

ఆమెను బలవంతముచేసి అవమానపరచి ఆమెతో శయనించెను. 

2 సమూయేలు 13:15 => అమోన్ను ఈలాగు చేసిన తరువాత ఆమె యెడల అతయ్ధికమైన దేవ్షము 

పుటిట్ అదివరకు ఆమెను పేర్మించినంతకంటె అతడు మరి యెకుక్వగా ఆమెను దేవ్షించి లేచి పొమమ్ని 

ఆమెతో చెపప్గా 

2 సమూయేలు 13:16 => ఆమె ననున్ బయటకు తోసివేయుటవలన నాకు నీవిపుప్డు చేసిన 

కీడుకంటె మరి యెకుక్వకీడు చేయకుమని చెపిప్నను 

2 సమూయేలు 13:17 => అతడు ఆమె మాట వినక తన పనివారిలో ఒకని పిలిచి దీనిని 

నాయొదద్నుండి వెళల్గొటిట్ తలుపు గడియవేయుమని చెపెప్ను. 

2 సమూయేలు 13:18 => కనయ్కలైన రాజకుమారెత్లు వివిధ వరణ్ములుగల చీరలు ధరించువారు 

ఆమె యటిట్ చీరయొకటి ధరించియుండెను. పనివాడు ఆమెను బయటికి వెళల్గొటిట్ మరల రాకుండునటుల్ 

తలుపు గడియవేసెను. 

2 సమూయేలు 13:19 => అపుప్డు తామారు నెతిత్మీద బుగిగ్పోసికొని తాను కటుట్కొనిన వివిధ 

వరణ్ములుగల చీరను చింపి నెతిత్మీద చెయియ్పెటుట్కొని యేడుచ్చు పోగా 

2 సమూయేలు 13:20 => ఆమె అనన్యగు అబాష్లోము ఆమెను చూచి నీ అనన్యగు అమోన్ను 

నినున్ కూడినాడు గదా? నా చెలీల్ నీవు ఊరకుండుము; అతడు నీ అనేన్ గదా, యిందునుగూరిచ్ 

చింతపడవదద్నెను. కావున తామారు చెరుపబడినదై తన అనన్యగు అబాష్లోము ఇంటనుండెను. 

2 సమూయేలు 13:21 => ఈ సంగతి రాజగు దావీదునకు వినబడినపుప్డు అతడు బహురౌదర్ము 

తెచుచ్కొనెను. 

2 సమూయేలు 13:22 => అబాష్లోము తన అనన్యగు అమోన్నుతో మంచిచెడ డ్లేమియు 

మాటలాడక ఊరకుండెను గాని, తన సహోదరియగు తామారును బలవంతము చేసినందుకై 

అతనిమీద పగయుంచెను. 

పర్సంగి 2:18 => సూరుయ్ని కిర్ంద నేను పర్యాసపడి చేసిన పనులనిన్టిని నా తరువాత వచుచ్వానికి 

నేను విడిచిపెటట్వలెనని తెలిసికొని నేను వాటియందు అసహయ్పడితిని. 
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పర్సంగి 2:19 => వాడు జాఞ్నము గలవాడై యుండునో బుదిధ్హీనుడై యుండునో అది ఎవనికి 

తెలియును? అయితే సూరుయ్ని కిర్ంద నేను పర్యాసపడి జాఞ్నముచేత సంపాదించుకొనన్ నా 

కషట్ఫలమంతటి మీదను వాడు అధికారియై యుండును; ఇదియును వయ్రథ్మే. 

2 సమూయేలు 18:33 => అపుప్డు రాజు బహు కలతపడి గుమమ్మునకు పైగా నునన్ గదికి 

ఎకిక్పోయి యేడుచ్చు, సంచరించుచు నా కుమారుడా అబాష్లోమా, నా కుమారుడా అబాష్లోమా, అని 

కేకలు వేయుచు, అయోయ్ నా కుమారుడా, నీకు బదులుగా నేను చనిపోయినయెడల ఎంత 

బాగుండును; నా కుమారుడా అబాష్లోమా నా కుమారుడా, అని యేడుచ్చు వచెచ్ను. 

2 సమూయేలు 19:1 => రాజు తన కుమారునిగూరిచ్ దుఃఖించుచు ఏడుచ్చునాన్డను సంగతి ఆ 

దినమున జనులందరు విని, 

సామెతలు 17:21 => బుదిధ్హీనుని కనినవానికి వయ్సనము కలుగును తెలివిలేనివాని తండిర్కి 

సంతోషము లేదు. 

సామెతలు 19:26 => తండిర్కి కీడుచేసి తలిల్ని తరిమివేయువాడు అవమానమును అపకీరిత్ని 

కలుగజేయువాడు. 

సామెతలు 23:25 => నీ తలిదండుర్లను నీవు సంతోషపెటట్వలెను నినున్ కనిన తలిల్ని 

ఆనందపరచవలెను. 

సామెతలు 29:15 => బెతత్మును గదిద్ంపును జాఞ్నము కలుగజేయును అదుపులేని బాలుడు తన తలిల్కి 

అవమానము తెచుచ్ను. 

2 కొరిందీయులకు 2:5 => ఎవడైనను దుఃఖము కలుగజేసి యుండినయెడల, నాకు మాతర్ము కాదు 

కొంతమటుట్కు మీకందరికిని దుఃఖము కలుగజేసియునాన్డు. నేను విశేషభారము వానిమీద 

మోపగోరక యీ మాట చెపుప్చునాన్ను. 

Page  of 1380 2507



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   !"త$

 

సామెతలు 

అధాయ్యము 18	

తెలుగు రిఫరెనస్ బైబిలు 
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వచనము 1 

వేరుండ గోరువాడు సేవ్చాఛ్నుసారముగా నడచువాడు అటిట్వాడు లెసైస్న జాఞ్నమునకు విరోధి. 

బుదిధ్హీనుడు వివేచనయందు సంతోషింపక 

సామెతలు 17:15 => నీతిమంతులు దోషులని తీరుప్ తీరుచ్వాడు వీరిదద్రును యెహోవాకు 

హేయులు. 

సామెతలు 18:5 => తీరుప్ తీరుచ్టలో భకిత్హీనులయెడల పక్షపాతము చూపుటయు నీతిమంతులకు 

నాయ్యము తపిప్ంచుటయు కర్మము కాదు. 

ఆదికాండము 18:25 => ఆ చొపుప్న చేసి దుషు ట్లతో కూడ నీతిమంతులను చంపుట నీకు 

దూరమవును గాక. నీతిమంతుని దుషు ట్నితో సమముగా ఎంచుట నీకు దూరమవు గాక. 

సరవ్లోకమునకు తీరుప్ తీరుచ్వాడు నాయ్యము చేయడా అని చెపిప్నపుప్డు 

2 సమూయేలు 3:23 => అయితే యోవాబును అతనియొదద్నునన్ సైనయ్మును వచిచ్నపుప్డు నేరు 

కుమారుడగు అబేన్రు రాజునొదద్కు వచెచ్ననియు, రాజు అతనికి సెలవిచిచ్ పంపెననియు, అతడు 

సమాధానముగా వెళి ల్పోయెననియు తెలిసికొని 

2 సమూయేలు 3:24 => యోవాబు రాజునొదద్కు వచిచ్ చితత్గించుము, నీవు ఏమి చేసితివి? అబేన్రు 

నీయొదద్కు వచిచ్నపుప్డు నీవెందుకు అతనికి సెలవిచిచ్ పంపివేసితివి? 

2 సమూయేలు 3:25 => నేరు కుమారుడగు అబేన్రును నీవెరుగవా? నినున్ మోసపుచిచ్ నీ 

రాకపోకలనిన్టిని నీవు చేయు సమసత్మును తెలిసికొనుటకై అతడు వచెచ్నని చెపిప్ 

2 సమూయేలు 3:39 => పటాట్భిషేకము నొందినవాడనైనను, నేడు నేను బలహీనుడనైతిని. సెరూయా 

కుమారులైన యీ మనుషుయ్లు నా కంటె బలము గలవారు, అతడు జరిగించిన దుషిర్క్యనుబటిట్ 

యెహోవా కీడుచేసినవానికి పర్తికీడు చేయునుగాక. 

2 సమూయేలు 16:7 => ఈ షిమీ నరహంతకుడా, దురామ్రుగ్డా 

2 సమూయేలు 16:8 => ఛీ పో, ఛీ పో,నీవేలవలెనని నీవు వెళల్గొటిట్న సౌలు ఇంటివారి హతయ్ను 

యెహోవా నీ మీదికి రపిప్ంచి, యెహోవా నీ కుమారుడైన అబాష్లోము చేతికి రాజయ్మును 

Page  of 1382 2507



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   !"త$

అపప్గించియునాన్డు; నీవు నరహంతకుడవు గనుకనే నీ మోసములో నీవు చికుక్బడియునాన్వని చెపిప్ 

రాజును శపింపగా 

2 సమూయేలు 19:7 => నీవు బయటికి రాకయుండినయెడల ఈ రాతిర్ యొకడును నీయొదద్ 

నిలువడని యెహోవా నామమునుబటిట్ పర్మాణము చేసి చెపుప్చునాన్ను; నీ బాలయ్మునుండి నేటివరకు 

నీకు పార్పిత్ంచిన అపాయములనిన్టికంటె అది నీకు కషట్తరముగా ఉండునని రాజుతో మనవిచేయగా 

రాజు లేచి వచిచ్ గుమమ్ములో కూరుచ్ండెను.  

యోబు 34:18 => నీవు పనికిమాలిన వాడవని రాజుతోనైనను మీరు దుషు ట్లని పర్ధానులతోనైనను 

అనవచుచ్నా? 

యోబు 34:19 => రాజులయెడల పక్షపాతము చూపనివానితోను బీదలకనన్ ధనముగలవారిని 

ఎకుక్వగా చూడని వానితోను ఆలాగు పలుకుట తగునా? వారందరు ఆయన నిరిమ్ంచినవారు కారా? 

మీకా 5:1 => అయితే సమూహములుగా కూడుదానా, సమూహములుగా కూడుము; శతుర్వులు 

మన పటట్ణము ముటట్డివేయుచునాన్రు, వారు ఇశార్యేలీయుల నాయ్యాధిపతిని కఱఱ్తో చెంపమీద 

కొటుట్చునాన్రు. 

యోహాను 18:22 => ఆయన ఈ మాటలు చెపిప్నపుప్డు దగగ్ర నిలిచియునన్ బంటౌర్తులలొ ఒకడు 

పర్ధానయాజకునికి ఈలాగు ఉతత్రమిచుచ్చునాన్వా అని చెపిప్ యేసును అరచేతులతో కొటెట్ను. 

నెహెమాయ్ 5:9 => మరియు నేను మీరు చేయునది మంచిది కాదు, మన శతుర్వులైన అనుయ్ల 

నిందనుబటిట్ మన దేవునికి భయపడి మీరు పర్వరిత్ంపకూడదా? 

యిరిమ్యా 37:18 => మరియు యిరీమ్యా రాజైన సిదిక్యాతో ఇటల్నెను నేను నీకైనను నీ 

సేవకులకైనను ఈ పర్జలకైనను ఏ పాపము చేసినందున ననున్ చెరసాలలో వేసితివి? 

వచనము 2 

తన అభిపార్యములను బయలుపరచుటయందు సంతోషించును. 

సామెతలు 10:19 => విసాత్రమైన మాటలలో దోషముండక మానదు తన పెదవులను 

మూసికొనువాడు బుదిధ్మంతుడు. 
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సామెతలు 15:28 => నీతిమంతుని మనసుస్ యుకత్మైన పర్తుయ్తత్రమిచుచ్టకు పర్యతిన్ంచును 

భకిత్హీనుల నోరు చెడ డ్మాటలు కుమమ్రించును 

యాకోబు 1:19 => నా పిర్య సహోదరులారా, మీరీసంగతి ఎరుగుదురు గనుక పర్తి మనుషుయ్డు 

వినుటకు వేగిరపడువాడును, మాటలాడుటకు నిదానించువాడును, కోపించుటకు నిదా నించువాడునై 

యుండవలెను. 

యాకోబు 3:2 => అనేక విషయములలో మన మందరము తపిప్పోవుచునాన్ము. ఎవడైనను 

మాటయందు తపప్ నియెడల అటిట్వాడు లోపము లేనివాడై , తన స రవ్ శ రీ రమును 

సావ్ధీనమందుంచుకొన (కళె ల్ము పెటుట్కుని) శకిత్గలవాడగును 

సామెతలు 16:32 => పరాకర్మశాలికంటె దీరఘ్శాంతము గలవాడు శేర్షుఠ్డు పటట్ణము 

పటుట్కొనువానికంటె తన మనసుస్ను సావ్ధీనపరచుకొనువాడు శేర్షుఠ్డు 

పర్సంగి 9:17 => బుదిధ్హీనులలో ఏలువాని కేకలకంటె మెలల్గా వినబడిన జాఞ్నుల మాటలు 

శేర్షఠ్ములు. 

యాకోబు 3:18 => నీతిఫలము సమాధానము చేయువారికి సమాధానమందు వితత్బడును. 

సామెతలు 12:26 => నీతిమంతుడు తన పొరుగువానికి దారి చూపును భకిత్హీనుల పర్వరత్న వారిని 

దారి తపిప్ంచును. 

సామెతలు 21:23 => నోటిని నాలుకను భదర్ము చేసికొనువాడు శర్మలనుండి తన పార్ణమును 

కాపాడుకొనును. 

దానియేలు 5:12 => ఈ దానియేలు శేర్షఠ్మైన బుదిధ్ గలవాడై కలలు తెలియజేయుటకును, 

మరమ్ములు బయలుపరచుటకును, కఠినమైన పర్శన్లకుతత్రమిచుచ్టకును జాఞ్నమును తెలివియు 

గలవాడుగా కనబడెను గనుక ఆ రాజు అతనికి బెలెత్షాజరు అను పేరు పెటెట్ను. ఈ దానియేలును 

పిలువనంపుము, అతడు దీని భావము నీకు తెలియజెపుప్ను. 

దానియేలు 6:3 => ఈ దానియేలు అతిశేర్షఠ్మైన బుదిధ్గలవాడై పర్ధానులలోను అధిపతులలోను 

పర్ఖాయ్తి నొందియుండెను గనుక రాజయ్మంతటిమీద అతని నియమింపవలెనని రాజుదేద్శించెను. 
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వచనము 3 

భకిత్హీనుడు రాగానే తిరసాక్రము వచుచ్ను అవమానము రాగానే నింద వచుచ్ను.  

సామెతలు 15:2 => జాఞ్నుల నాలుక మనోహరమైన జాఞ్నాంశములు పలుకును బుదిధ్హీనుల నోరు 

మూఢవాకయ్ములు కుమమ్రించును. 

యోబు 13:5 => మీరు కేవలము మౌనముగా నుండుట మేలు అది మీకు జాఞ్నమని యెంచబడును. 

పర్సంగి 5:3 => విసాత్రమైన పనిపాటులవలన సవ్పన్ము పుటుట్ను, పెకుక్ మాటలు పలుకువాడు 

బుదిధ్హీనుడగును. 

పర్సంగి 10:3 => బుదిధ్హీనుడు తన పర్వరత్నను గూరిచ్ అధైరయ్పడి తాను బుదిధ్హీనుడని అందరికి 

తెలియజేయును. 

పర్సంగి 10:14 => కలుగబోవునది ఏదో మనుషుయ్లు ఎరుగకయుండినను బుదిధ్హీనులు 

విసాత్రముగా మాటలాడుదురు; నరుడు చనిపోయిన తరువాత ఏమి జరుగునో యెవరు 

తెలియజేతురు? 

యోబు 32:16 => కాగా వారికనేమియు పర్తుయ్తత్రము చెపప్కయునాన్రు వారు మాటలాడకపోవుట 

చూచి నేను ఊరకుందునా? 

సామెతలు 10:19 => విసాత్రమైన మాటలలో దోషముండక మానదు తన పెదవులను 

మూసికొనువాడు బుదిధ్మంతుడు. 

సామెతలు 21:23 => నోటిని నాలుకను భదర్ము చేసికొనువాడు శర్మలనుండి తన పార్ణమును 

కాపాడుకొనును. 

సామెతలు 30:32 => నీవు బుదిధ్హీనుడవై అతిశయపడి యుండినయెడల కీడు యోచించి 

యుండినయెడల నీచేతితో నోరు మూసికొనుము. 

వచనము 4 

మనుషుయ్ని నోటి మాటలు లోతు నీటివంటివి అవి నదీపర్వాహమువంటివి జాఞ్నపు ఊటవంటివి. 
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నిరగ్మకాండము 33:16 => నాయెడలను నీ పర్జలయెడలను నీకు కటాక్షము కలిగినదని దేనివలన 

తెలియబడును? నీవు మాతో వచుచ్టవలననే గదా? అటుల్ మేము, అనగా నేనును నీ పర్జలును 

భూమిమీదనునన్ సమసత్ పర్జలలోనుండి పర్తేయ్కింపబడుదుమని ఆయనతో చెపెప్ను. 

జెకరాయ్ 7:3 => యెహోవాను శాంతిపరచుటకై మందిరమునొదద్నునన్ యాజకులను పర్వకత్లను 

మనవి చేయగా 

రోమీయులకు 1:1 => యేసుకీర్సుత్ దాసుడును, అపొసత్లుడుగా నుండుటకు పిలువబడినవాడును, 

2 కొరిందీయులకు 6:17 => కావున మీరు వారి మధయ్నుండి బయలువెడలి పర్తేయ్కముగా ఉండుడి; 

అపవితర్మైన దానిని ముటట్కుడని పర్భువు చెపుప్చునాన్డు. 

యూదా 1:19 => అటిట్వారు పర్కృతి సంబంధులును ఆతమ్ లేనివారునై యుండి భేదములు 

కలుగజేయుచునాన్రు. 

సామెతలు 2:1 => నా కుమారుడా, నీవు నా మాటలనంగీకరించి నా ఆజఞ్లను నీయొదద్ 

దాచుకొనినయెడల 

సామెతలు 2:2 => జాఞ్నమునకు నీ చెవియొగిగ్ హృదయపూరవ్కముగా వివేచన నభయ్సించినయెడల 

సామెతలు 2:3 => తెలివికై మొఱఱ్పెటిట్నయెడల వివేచనకై మనవిచేసినయెడల 

సామెతలు 2:4 => వెండిని వెదకినటుల్ దాని వెదకినయెడల దాచబడిన ధనమును వెదకినటుల్ దాని 

వెదకినయెడల 

సామెతలు 2:5 => యెహోవాయందు భయభకుత్లు కలిగియుండుట యెటిట్దో నీవు గర్హించెదవు 

దేవుని గూరిచ్న విజాఞ్నము నీకు లభించును. 

సామెతలు 2:6 => యెహోవాయే జాఞ్నమిచుచ్వాడు తెలివియు వివేచనయు ఆయన నోటనుండి 

వచుచ్ను. 

మతత్యి 13:11 => పరలోకరాజయ్ మరమ్ములు ఎరుగుట మీకు అనుగర్హింపబడియునన్ది గాని 

వారికి అనుగర్హింపబడలేదు. 
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మతత్యి 13:44 => పరలోకరాజయ్ము, పొలములో దాచబడిన ధనమును పోలియునన్ది. ఒక 

మనుషుయ్డు దాని కనుగొని దాచిపెటిట్, అది దొరికిన సంతోషముతో వెళి ల్, తనకు కలిగినదంతయు 

అమిమ్ ఆ పొలమును కొనును. 

మారుక్  4 : 1 1 = > అందుకాయన దేవుని రాజయ్మరమ్ము ( తెలిసికొనుట ) మీకు 

అనుగర్హింపబడియునన్ది గాని 

ఎఫెసీయులకు 5:15 => దినములు చెడ డ్వి గనుక, మీరు సమయమును పోనియయ్క సదివ్నియోగము 

చేసికొనుచు,  

ఎఫెసీయులకు 5:16 => అజాఞ్నులవలె కాక, జాఞ్నులవలె నడుచుకొనునటుల్ జాగర్తత్గా చూచుకొనుడి. 

ఎఫెసీయులకు 5:17 => ఇందు నిమితత్ము మీరు అవివేకులు కాక పర్భువు యొకక్ చితత్మేమిటో 

గర్హించుకొనుడి. 

సామెతలు 14:10 => ఎవని దుఃఖము వాని హృదయమునకే తెలియును ఒకని సంతోషములో 

అనుయ్డు పాలివాడు కానేరడు. 

సామెతలు 17:14 => కలహారంభము నీటిగటుట్న పుటుట్ ఊట వివాదము అధికము కాకమునుపే 

దాని విడిచిపెటుట్ము. దుషు ట్లు నిరోద్షులని తీరుప్ తీరుచ్వాడు  

సామెతలు 20:3 => కలహమునకు దూరముగా నుండుట నరులకు ఘనత మూరు ఖ్డైన పర్తివాడును 

పోరునే కోరును. 

సామెతలు 20:19 => కొండెగాడై తిరుగులాడువాడు పరుల గుటుట్ బయటపెటుట్ను కావున 

వదరుబోతుల జోలికి పోకుము. 

సామెతలు 24:21 => నా కుమారుడా, యెహోవాను ఘనపరచుము రాజును ఘనపరచుము ఆలాగు 

చేయనివారి జోలికి పోకుము.  

సామెతలు 26:17 => తనకు పటట్ని జగడమునుబటిట్ రేగువాడు దాటిపోవుచునన్ కుకక్ చెవులు 

పటుట్కొనువానితో సమానుడు. 

యెషయా 26:8 => మేము నీకొరకు కనిపెటుట్కొనుచునాన్ము మా పార్ణము నీ నామమును నీ 

సమ్రణను ఆశించుచునన్ది. 
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యెషయా 26:9 => రాతిర్వేళ నా పార్ణము నినున్ ఆశించుచునన్ది నాలోనునన్ ఆతమ్ ఆసకిత్తో నినున్ 

ఆశర్యించుచునన్ది. నీ తీరుప్లు లోకమునకు రాగా లోకనివాసులు నీతిని నేరుచ్కొందురు.  

యిరిమ్యా 15:17 => సంతోషించు వారి సమూహములో నేను కూరుచ్ండలేదు నేను ఉలల్సింపలేదు. 

కడుపు మంటతో నీవు ననున్ నింపియునాన్వు గనుక, నీ హసత్మునుబటిట్ నేను ఏకాకినై కూరుచ్ంటిని.  

మారుక్ 1:35 => ఆయన పెందలకడనే లేచి యింకను చాలా చీకటి యుండగానే బయలుదేరి, 

అరణయ్పర్దేశమునకు వెళి ల్, అకక్డ పార్రథ్న చేయుచుండెను. 

సంఖాయ్కాండము 6:2 => పురుషుడేగాని సతరీయేగాని యెహోవాకు నాజీరగుటకు ఎవరైనను 

మొర్కుక్కొని తనున్తాను పర్తేయ్కించుకొనినయెడల వాడు దార్కాష్రసమదయ్ములను మానవలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 14:6 => జంతువులలో రెండు డెకక్లుగలదై నెమరువేయు జంతువును 

తినవచుచ్ను. 

కీరత్నలు 90:12 => మాకు జాఞ్నహృదయము కలుగునటుల్గా చేయుము మా దినములు లెకిక్ంచుటకు 

మాకు నేరుప్ము. 

కీరత్నలు 111:2 => యెహోవా కిర్యలు గొపప్వి వాటియందు ఇషట్ము గలవారందరు వాటిని 

విచారించుదురు. 

కీరత్నలు 119:45 => నేను నీ ఉపదేశములను వెదకువాడను నిరబ్ంధములేక నడుచుకొందును 

కీరత్నలు 119:97 => (మేమ ) నీ ధరమ్శాసత్రము నాకెంతో పిర్యముగానునన్ది దినమెలల్ నేను దానిని 

ధాయ్నించుచునాన్ను. 

సామెతలు 2:2 => జాఞ్నమునకు నీ చెవియొగిగ్ హృదయపూరవ్కముగా వివేచన నభయ్సించినయెడల 

సామెతలు 2:10 => జాఞ్నము నీ హృదయమున జొచుచ్ను తెలివి నీకు మనోహరముగా నుండును 

సామెతలు 3:13 => జాఞ్నము సంపాదించినవాడు ధనుయ్డు వివేచన కలిగిన నరుడు ధనుయ్డు. 

సామెతలు 4:5 => జాఞ్నము సంపాదించుకొనుము బుదిధ్ సంపాదించుకొనుము నా నోటి మాటలను 

మరువకుము. వాటినుండి తొలగిపోకుము. 

సామెతలు 8:9 => అవియనిన్యు వివేకికి తేటగాను తెలివినొందినవారికి యథారథ్ముగాను ఉనన్వి. 
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సామెతలు 10:14 => జాఞ్నులు జాఞ్నము సమకూరుచ్కొందురు మూఢుల నోరు అపుప్డే నాశనము 

చేయును. 

సామెతలు 12:1 => శిక్షను పేర్మించువాడు జాఞ్నమును పేర్మించువాడు గదిద్ంపును 

అసహియ్ంచుకొనువాడు పశుపార్యుడు 

సామెతలు 21:11 => అపహాసకుడు దండింపబడుట చూచి జాఞ్నము లేనివాడు జాఞ్నము పొందును 

జాఞ్నము గలవాడు ఉపదేశమువలన తెలివినొందును. 

పర్సంగి 1:13 => ఆకాశముకిర్ంద జరుగునది అంతటిని జాఞ్నముచేత విచారించి గర్హించుటకై నా 

మనసుస్ నిలిపితిని; వారు దీనిచేత అభాయ్సము నొందవలెనని దేవుడు మానవులకు ఏరాప్టుచేసిన 

పర్యాసము బహు కఠినమైనది. 

మతత్యి 13:19 => ఎవడైనను రాజయ్మును గూరిచ్న వాకయ్ము వినియు గర్హింపకయుండగా, 

దుషు ట్డు వచిచ్ వాని హృదయములో వితత్బడినదానిని యెతిత్కొనిపోవును; తోర్వ పర్కక్ను వితత్బడినవాడు 

వీడే. 

యోహాను 7:4 => బహిరంగమున అంగీకరింపబడ గోరువాడెవడును తన పని రహసయ్మున 

జరిగింపడు. నీవు ఈ కారయ్ములు చేయుచునన్యెడల నినున్ నీవే లోకమునకు కనబరచుకొనుమని 

చెపిప్రి.  

కొలొసస్యులకు 3:16 => సంగీతములతోను కీరత్నలతోను ఆతమ్సంబంధమైన పదయ్ములతోను 

ఒకనికి ఒకడు బోధించుచు, బుదిధ్ చెపుప్చు కృపాసహితముగా మీ హృదయములలో దేవునిగూరిచ్ 

గానము చేయుచు, సమసత్విధములైన జాఞ్నముతో కీర్సుత్ వాకయ్ము మీలో సమృదిధ్గా నివసింపనియుయ్డి. 

వచనము 5 

తీరుప్ తీరుచ్టలో భకిత్హీనులయెడల పక్షపాతము చూపుటయు నీతిమంతులకు నాయ్యము 

తపిప్ంచుటయు కర్మము కాదు. 

సామెతలు 1:7 => యెహోవాయందు భయభకుత్లు కలిగియుండుట తెలివికి మూలము మూరు ఖ్లు 

జాఞ్నమును ఉపదేశమును తిరసక్రించుదురు. 
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సామెతలు 1:22 => ఎటల్నగా, జాఞ్నము లేనివారలారా, మీరెనాన్ళుల్ జాఞ్నము లేనివారుగా 

ఉండగోరుదురు? అపహాసకులారా, మీరెనాన్ళుల్ అపహాసయ్ము చేయుచు ఆనందింతురు? 

బుదిధ్హీనులారా, మీరెనాన్ళుల్ జాఞ్నమును అసహియ్ంచుకొందురు?  

సామెతలు 17:16 => బుదిధ్హీనుని చేతిలో జాఞ్నము సంపాదించుటకు సొముమ్ండనేల? వానికి బుదిధ్ 

లేదుగదా? 

కీరత్నలు 1:1 => దుషు ట్ల ఆలోచనచొపుప్న నడువకపాపుల మారగ్మున నిలువక అపహాసకులు 

కూరుచ్ండు చోటను కూరుచ్ండక 

కీరత్నలు 1:2 => యెహోవా ధరమ్శాసత్రమునందు ఆనందించుచు దివారాతర్ము దానిని ధాయ్నించువాడు 

ధనుయ్డు. 

మతత్యి 8:34 => ఇదిగో ఆ పటట్ణసుథ్లందరు యేసును ఎదురొక్న వచిచ్ ఆయనను చూచి తమ 

పార్ంతములను విడిచిపొమమ్ని ఆయనను వేడుకొనిరి. 

1 కొరిందీయులకు 8:1 => విగర్హములకు బలిగా అరిప్ంచిన వాటి విషయము: మనమందరము 

జాఞ్నము గలవారమని యెరుగుదుము. జాఞ్నము ఉపొప్ంగజేయును గాని పేర్మ కేష్మాభివృదిధ్ 

కలుగజేయును. 

సంఖాయ్కాండము 24:15 => ఉపమానరీతిగా ఇటల్నెను బెయోరు కుమారుడైన బిలాముకు వచిచ్న 

దేవోకిత్. కనున్లు తెరచినవానికి వచిచ్న దేవోకిత్. 

సంఖాయ్కాండము 24:16 => దేవవాకుక్లను వినినవాని వారత్ మహానన్తుని విదయ్నెరిగినవాని వారత్. 

అతడు పరవశుడై కనున్లు తెరచినవాడై సరవ్శకుత్ని దరశ్నము పొందెను. 

1 కొరిందీయులకు 14:12 => మీరు ఆతమ్సంబంధమైన వరముల విషయమై ఆసకిత్గలవారు గనుక 

సంఘమునకు కేష్మాభివృదిధ్ కలుగు నిమితత్ము అవి మీకు విసత్రించునటుల్ పర్యతన్ము చేయుడి. 

ఫిలిపీప్యులకు 1:15 => కొందరు అసూయచేతను కలహబుదిధ్చేతను, మరికొందరు 

మంచిబుదిధ్చేతను కీర్సుత్ను పర్కటించుచునాన్రు.  

2 పేతురు 2:15 => తినన్ని మారగ్మును విడిచి బెయోరు కుమారుడైన బిలాము పోయిన 

మారగ్మునుబటిట్ తోర్వ తపిప్పోయిరి. 
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2 పేతురు 2:16 => ఆ బిలాము దురీన్తివలన కలుగు బహుమానమును పేర్మించెను; అయితే తాను 

చేసిన అతికర్మము నిమితత్ము అతడు గదిద్ంపబడెను, ఎటల్నగా నోరులేని గారద్భము మానవసవ్రముతో 

మాటలాడి ఆ పర్వకత్ యొకక్ వెఱి ఱ్తనము అడ డ్గించెను. 

2 పేతురు 2:17 => వీరు నీళుల్లేని బావులును, పెనుగాలికి కొటుట్కొనిపోవు మేఘములునై యునాన్రు. 

వీరికొరకు గాఢాంధకారము భదర్ము చేయబడియునన్ది. 

2 పేతురు 2:18 => వీరు వయ్రథ్మైన డంబపు మాటలు పలుకుచు, తామే శరీరసంబంధమైన 

దురాశలు గలవారై, తపుప్మారగ్మందు నడుచువారిలోనుండి అపుప్డే తపిప్ంచుకొనినవారిని పోకిరి 

చేషట్లచేత మరలుకొలుప్చునాన్రు. 

2 పేతురు 2:19 => తామే భర్షట్తవ్మునకు దాసులైయుండియు, అటిట్వారికి సావ్తంతర్య్ము ఇతుత్మని 

చెపుప్దురు. ఒకడు దేనివలన జయింపబడునో దానికి దాసుడగును గదా 

కీరత్నలు 90:12 => మాకు జాఞ్నహృదయము కలుగునటుల్గా చేయుము మా దినములు లెకిక్ంచుటకు 

మాకు నేరుప్ము. 

కీరత్నలు 111:2 => యెహోవా కిర్యలు గొపప్వి వాటియందు ఇషట్ము గలవారందరు వాటిని 

విచారించుదురు. 

సామెతలు 2:10 => జాఞ్నము నీ హృదయమున జొచుచ్ను తెలివి నీకు మనోహరముగా నుండును 

సామెతలు 8:9 => అవియనిన్యు వివేకికి తేటగాను తెలివినొందినవారికి యథారథ్ముగాను ఉనన్వి. 

సామెతలు 14:6 => అపహాసకుడు జాఞ్నము వెదకుట వయ్రథ్ము. తెలివి గలవానికి జాఞ్నము 

సులభము. 

పర్సంగి 10:3 => బుదిధ్హీనుడు తన పర్వరత్నను గూరిచ్ అధైరయ్పడి తాను బుదిధ్హీనుడని అందరికి 

తెలియజేయును. 

మతత్యి 13:19 => ఎవడైనను రాజయ్మును గూరిచ్న వాకయ్ము వినియు గర్హింపకయుండగా, 

దుషు ట్డు వచిచ్ వాని హృదయములో వితత్బడినదానిని యెతిత్కొనిపోవును; తోర్వ పర్కక్ను వితత్బడినవాడు 

వీడే. 
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యోహాను 7:4 => బహిరంగమున అంగీకరింపబడ గోరువాడెవడును తన పని రహసయ్మున 

జరిగింపడు. నీవు ఈ కారయ్ములు చేయుచునన్యెడల నినున్ నీవే లోకమునకు కనబరచుకొనుమని 

చెపిప్రి.  

రోమీయులకు 1:31 => మాట తపుప్వారును అనురాగ రహితులును, నిరద్యులునైరి. 

వచనము 6 

బుదిధ్హీనుని పెదవులు కలహమునకు సిదధ్ముగా నునన్వి. దెబబ్లు కావలెనని వాడు కేకలువేయును.  

సామెతలు 11:2 => అహంకారము వెంబడి అవమానము వచుచ్ను వినయము గలవారియొదద్ 

జాఞ్నమునన్ది. 

సామెతలు 22:10 => తిరసాక్రబుదిధ్ గలవాని తోలివేసినయెడల కలహములు మానును పోరు తీరి 

అవమానము మానిపోవును. 

సామెతలు 29:16 => దుషు ట్లు పర్బలినపుప్డు చెడుతనము పర్బలును వారు పడిపోవుటను 

నీతిమంతులు కనున్లార చూచెదరు. 

1 సమూయేలు 20:30 => సౌలు యోనాతానుమీద బహుగా కోపపడి ఆగడగొటుట్దాని కొడుకా, 

నీకును నీ తలిల్ మానమునకును సిగుగ్ కలుగునటుల్గా నీవు యెషష్యి కుమారుని సీవ్కరించిన సంగతి 

నాకు తెలిసినది కాదా? 

నెహెమాయ్ 4:4 => మా దేవా ఆలకించుము, మేము తిరసాక్రము నొందినవారము; వారి నింద వారి 

తలలమీదికి వచుచ్నటుల్చేసి, వారు చెరపటట్బడినవారై వారు నివసించు దేశములోనే వారిని దోపునకు 

అపప్గించుము. 

కీరత్నలు 69:9 => నీ యింటినిగూరిచ్న ఆసకిత్ ననున్ భకిష్ంచియునన్ది నినున్ నిందించినవారి నిందలు 

నామీద పడియునన్వి. 

కీరత్నలు 69:20 => నిందకు నా హృదయము బదద్లాయెను నేను బహుగా కృశించియునాన్ను 

కరుణించువారికొరకు కనిపెటుట్కొంటినిగాని యెవరును లేకపోయిరి. ఓదారుచ్వారికొరకు 

కనిపెటుట్కొంటినిగాని యెవరును కానరారైరి. 
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కీరత్నలు 123:3 => యెహోవా, మేము అధిక తిరసాక్రము పాలైతివిు అహంకారుల నిందయు 

గరివ్షుఠ్ల తిరసాక్రమును మామీదికి అధికముగా వచిచ్యునన్వి. 

కీరత్నలు 123:4 => మముమ్ను కరుణింపుము మముమ్ను కరుణింపుము. 

మతత్యి 27:39 => ఆ మారగ్మున వెళుల్చుండినవారు తలలూచుచు 

మతత్యి 27:40 => దేవాలయమును పడగొటిట్ మూడు దినములలో కటుట్వాడా, నినున్ నీవే 

రకిష్ంచుకొనుము; నీవు దేవుని కుమారుడవైతే సిలువమీదనుండి దిగుమని చెపుప్చు ఆయనను 

దూషించిరి 

మతత్యి 27:41 => ఆలాగే శాసుత్ర్లును పెదద్లును పర్ధానయాజకులును కూడ ఆయనను 

అపహసించుచు 

మతత్యి 27:42 => వీడు ఇతరులను రకిష్ంచెను, తనున్ తానే రకిష్ంచుకొనలేడు; ఇశార్యేలు 

రాజుగదా, యిపుప్డు సిలువమీదనుండి దిగినయెడల వాని నముమ్దుము. 

మతత్యి 27:43 => వాడు దేవునియందు విశావ్సముంచెను, నేను దేవుని కుమారుడనని చెపెప్ను 

గనుక ఆయనకిషు ట్డైతే ఆయన ఇపుప్డు వానిని తపిప్ంచునని చెపిప్రి. 

మతత్యి 27:44 => ఆయనతో కూడ సిలువ వేయబడిన బందిపోటుదొంగలును ఆలాగే ఆయనను 

నిందించిరి. 

1 పేతురు 4:4 => అపరిమితమైన ఆ దురావ్య్పారమునందు తమతో కూడ మీరు 

పరుగెతత్కపోయినందుకు వారు ఆశచ్రయ్పడుచు మిముమ్ను దూషించుచునాన్రు. 

1 పేతురు 4:14 => కీర్సుత్ నామము నిమితత్ము మీరు నిందపాలైనయెడల మహిమాసవ్రూపియైన 

ఆతమ్, అనగా దేవుని ఆతమ్, మీమీద నిలుచుచునాన్డు గనుక మీరు ధనుయ్లు. 

సామెతలు 14:21 => తన పొరుగువాని తిరసక్రించువాడు పాపము చేయువాడు బీదలను 

కటాకిష్ంచువాడు ధనుయ్డు. 

వచనము 7 

బుదిధ్హీనుని నోరు వానికి నాశనము తెచుచ్ను వాని పెదవులు వాని పార్ణమునకు ఉరి తెచుచ్ను. 
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సామెతలు 10:11 => నీతిమంతుని నోరు జీవపు ఊట భకిత్హీనుల నోరు బలాతాక్రము 

మరుగుపరచును. 

సామెతలు 13:14 => జాఞ్నుల ఉపదేశము జీవపు ఊట అది మరణపాశములలోనుండి 

విడిపించును. 

సామెతలు 16:22 => తెలివి గలవానికి వాని తెలివి జీవపు ఊట మూఢులకు వారి మూఢతవ్మే శిక్ష 

సామెతలు 20:5 => నరుని హృదయములోని ఆలోచన లోతు నీళల్వంటిది వివేకము గలవాడు 

దానిని పైకి చేదుకొనును. 

మతత్యి 12:34 => సరప్సంతానమా, మీరు చెడ డ్వారైయుండి ఏలాగు మంచి మాటలు పలుకగలరు? 

హృదయమందు నిండియుండు దానినిబటిట్ నోరు మాటలాడును గదా. 

యోహాను 4:14 => నేనిచుచ్ నీళుల్ తార్గువాడెపుప్డును దపిప్గొనడు; నేను వానికిచుచ్ నీళుల్ 

నితయ్జీవమునకై వానిలో ఊరెడి నీటిబుగగ్గా ఉండునని ఆమెతో చెపెప్ను. 

యోహాను 7:38 => నాయందు విశావ్సముంచువాడెవడో లేఖనము చెపిప్నటుట్ వాని కడుపులోనుండి 

జీవజల నదులు పారునని బిగగ్రగా చెపెప్ను. 

యోహాను 7:39 => తనయందు విశావ్సముంచువారు పొందబోవు ఆతమ్నుగూరిచ్ ఆయన ఈ మాట 

చెపెప్ను. యేసు ఇంకను మహిమపరచబడలేదు గనుక ఆతమ్ ఇంకను అనుగర్హింపబడియుండలేదు. 

కొలొసస్యులకు 3:16 => సంగీతములతోను కీరత్నలతోను ఆతమ్సంబంధమైన పదయ్ములతోను 

ఒకనికి ఒకడు బోధించుచు, బుదిధ్ చెపుప్చు కృపాసహితముగా మీ హృదయములలో దేవునిగూరిచ్ 

గానము చేయుచు, సమసత్విధములైన జాఞ్నముతో కీర్సుత్ వాకయ్ము మీలో సమృదిధ్గా నివసింపనియుయ్డి. 

కొలొసస్యులకు 4:6 => పర్తి మనుషుయ్నికి ఏలాగు పర్తుయ్తత్రమియయ్వలెనో అది మీరు 

తెలిసికొనుటకై మీ సంభాషణ ఉపుప్ వేసినటుట్ ఎలల్పుప్డు రుచిగలదిగాను కృపాసహితముగాను 

ఉండనియుయ్డి. 

కీరత్నలు 78:2 => నేను నోరు తెరచి ఉపమానము చెపెప్దను పూరవ్కాలపు గూఢవాకయ్ములను నేను 

తెలియజెపెప్దను. 

Page  of 1394 2507



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   !"త$

2 దినవృతాత్ంతములు 9:2 => సొలొమోను ఆమె పర్శన్లనిన్యు ఆమెకు విడదీసి చెపెప్ను; 

సొలొమోను ఆమెకు పర్తుయ్తత్రము చెపప్లేని మరుగైన మాట యేదియు లేకపోయెను. 

సామెతలు 18:21 => జీవమరణములు నాలుక వశము దానియందు పీర్తిపడువారు దాని ఫలము 

తిందురు 

మతత్యి 13:52 => ఆయన అందువలన పరలోకరాజయ్ములో శిషుయ్డుగాచేరిన పర్తి శాసిత్యు తన 

ధననిధిలోనుండి కొర్తత్ పదారథ్ములను పాత పదారథ్ములను వెలుపలికి తెచుచ్ ఇంటి యజమానుని 

పోలియునాన్డని వారితో చెపెప్ను. 

వచనము 8 

కొండెగాని మాటలు రుచిగల భోజయ్ములు అవి లోకడుపులోనికి దిగిపోవును. 

సామెతలు 24:23 => ఇవియు జాఞ్నులు చెపిప్న సామెతలే నాయ్యము తీరుచ్టలో పక్షపాతము 

చూపుట ధరమ్ము కాదు 

సామెతలు 28:21 => పక్షపాతము చూపుట మంచిది కాదు రొటెట్ముకక్ కొరకు ఒకడు దోషము 

చేయును. 

లేవీయకాండము 19:15 => అనాయ్యపు తీరుప్ తీరచ్కూడదు, బీదవాడని పక్షపాతము చేయకూడదు, 

గొపప్వాడని అభిమానము చూపకూడదు; నాయ్యమునుబటిట్ నీ పొరుగువానికి తీరుప్ తీరచ్వలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 1:16 => అపుప్డు నేను మీ నాయ్యాధిపతులతో మీ సహోదరుల 

వాయ్జెయ్ములను తీరిచ్, పర్తి మనుషుయ్నికిని వాని సహోదరునికిని వానియొదద్నునన్ పరదేశికిని 

నాయ్యమునుబటిట్ మీరు తీరుప్ తీరచ్వలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 1:17 => తీరుప్ తీరుచ్నపుప్డు అలుప్ల సంగతిగాని ఘనుల సంగతిగాని 

పక్షపాతములేకుండ వినవలెను; నాయ్యపు తీరుప్ దేవునిదే. కాబటిట్ మీరు మనుషుయ్ని ముఖము చూచి 

భయపడవదుద్. మీకు అసాధయ్మైన కఠిన వాయ్జెయ్మును నాయొదద్కు తీసికొనిరావలెను; నేను దానిని 

విచారించెదనని వారికాజాఞ్పించితిని. 
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దివ్తీయోపదేశకాండము 16:19 => నీవు నాయ్యము తపిప్ తీరుప్ తీరచ్కూడదు; పక్షపాతము 

చేయకూడదు; లంచము పుచుచ్కొనకూడదు. ఏలయనగా లంచము జాఞ్నుల కనున్లకు గుర్డిడ్తనము 

కలుగజేయును నీతిమంతుల మాటలకు అపారథ్ము పుటిట్ంచును. 

యోబు 13:7 => దేవుని పక్షముగా మీరు అనాయ్య వాదన చేయుదురా? ఆయన పక్షముగా మీరు 

మోసములు పలుకుదురా? 

యోబు 13:8 => ఆయనయెడల మీరు పక్షపాతము చూపుదురా? దేవుని పక్షమున మీరు 

వాదింతురా? 

యోబు 34:19 => రాజులయెడల పక్షపాతము చూపనివానితోను బీదలకనన్ ధనముగలవారిని 

ఎకుక్వగా చూడని వానితోను ఆలాగు పలుకుట తగునా? వారందరు ఆయన నిరిమ్ంచినవారు కారా? 

మతత్యి 22:16 => బోధకుడా, నీవు సతయ్వంతుడవైయుండి, దేవుని మారగ్ము సతయ్ముగా 

బోధించుచునాన్వనియు, నీవు ఎవనిని లక్షయ్పెటట్వనియు, మోమాటము లేనివాడవనియు ఎరుగుదుము. 

1 రాజులు 21:9 => ఆ తాకీదులో వార్యించినదేమనగా ఉపవాసదినము జరుగవలెనని మీరు 

చాటించి నాబోతును జనులయెదుట నిలువబెటిట్ 

1 రాజులు 21:10 => నీవు దేవునిని రాజును దూషించితివని అతనిమీద సాక్షయ్ము పలుకుటకు 

పనికిమాలిన యిదద్రు మనుషుయ్లను సిదధ్పరచుడి; తీరుప్ అయినమీదట అతని బయటికి తీసికొనిపోయి 

రాళల్తో చావగొటుట్డి. 

1 రాజులు 21:11 => అతని పటట్ణపు పెదద్లును పటట్ణమందు నివసించు సామంతులును యెజెబెలు 

తమకు పంపిన తాకీదు పర్కారముగా జరిగించిరి. 

1 రాజులు 21:12 => ఎటల్నగా వారు ఉపవాసదినము చాటించి నాబోతును జనులయెదుట 

నిలువబెటిట్రి. 

1 రాజులు 21:13 => అపుప్డు పనికిమాలిన యిదద్రు మనుషుయ్లు సమాజములో పర్వేశించి 

అతనియెదుట కూరుచ్ండి నాబోతు దేవునిని రాజును దూషించెనని జనుల సమక్షమున నాబోతుమీద 

సాక్షయ్ము పలుకగా వారు పటట్ణము బయటికి అతనిని తీసికొనిపోయి రాళల్తో చావగొటిట్రి. 
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1 రాజులు 21:14 => నాబోతు రాతిదెబబ్లచేత మరణమాయెనని వారు యెజెబెలునకు వరత్మానము 

పంపగా 

యెషయా 5:23 => వారు లంచము పుచుచ్కొని దుషు ట్డు నీతిమంతుడని తీరుప్ తీరుచ్దురు 

నీతిమంతుల నీతిని దురీన్తిగా కనబడచేయుదురు. 

యెషయా 59:14 => నాయ్యమునకు ఆటంకము కలుగుచునన్ది నీతి దూరమున నిలుచుచునన్ది 

సతయ్ము సంతవీధిలో పడియునన్ది ధరమ్ము లోపల పర్వేశింపనేరదు. 

మీకా 7:3 => రెండుచేతులతోను కీడు చేయ పూనుకొందురు, అధిపతులు బహుమానము 

కోరుదురు, నాయ్యాధిపతులు లంచము పుచుచ్కొందురు, గొపప్వారు తమ మోసపు కోరికను 

తెలియజేయుదురు. ఆలాగున వారు ఏకపటుట్గానుండి దాని ముగింతురు. 

ఆదికాండము 4:7 => నీవు సతిర్క్య చేసినయెడల తలనెతుత్కొనవా? సతిర్క్య చేయనియెడల వాకిట 

పాపము పొంచియుండును; నీయెడల దానికి వాంఛ కలుగును నీవు దానిని ఏలుదువనెను. 

నెహెమాయ్ 5:9 => మరియు నేను మీరు చేయునది మంచిది కాదు, మన శతుర్వులైన అనుయ్ల 

నిందనుబటిట్ మన దేవునికి భయపడి మీరు పర్వరిత్ంపకూడదా? 

కీరత్నలు 82:2 => ఎంతకాలము మీరు అనాయ్యముగా తీరుప్తీరుచ్దురు? ఎంతకాలము 

భకిత్హీనులయెడల పక్షపాతము చూపుదురు?(సెలా.) 

కీరత్నలు 140:4 => యెహోవా, భకిత్హీనులచేతిలో పడకుండ ననున్ కాపాడుము. బలాతాక్రము 

చేయువారి చేతిలోనుండి ననున్ రకిష్ంపుము. నేను అడుగుజారి పడునటుల్ చేయుటకు వారు 

ఉదేద్శించుచునాన్రు.  

సామెతలు 17:26 => నీతిమంతులను దండించుట నాయ్యము కాదు అది వారి యథారథ్తనుబటిట్ 

మంచివారిని హతము చేయుటే. 

1 తిమోతి 5:21 => విరోధబుదిధ్తోనైనను పక్షపాతముతోనైనను ఏమియు చేయక, నేను చెపిప్న ఈ 

సంగతులను గైకొనవలెనని దేవుని యెదుటను, కీర్సుత్యేసు ఎదుటను, ఏరప్రచబడిన దేవ దూతల 

యెదుటను నీకు ఆనబెటుట్చునాన్ను. 
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వచనము 9 

పనిలో జాగు చేయువాడు నషట్ము చేయువానికి సోదరుడు. 

సామెతలు 12:16 => మూఢుడు కోపపడునది నిమిషములోనే బయలుపడును వివేకి నిందను 

వెలల్డిపరచక యూరకుండును. 

సామెతలు 13:10 => గరవ్మువలన జగడమే పుటుట్ను ఆలోచన వినువానికి జాఞ్నము కలుగును. 

సామెతలు 14:16 => జాఞ్నము గలవాడు భయపడి కీడునుండి తొలగును బుదిధ్హీనుడు విఱఱ్వీగి 

నిరభ్యముగా తిరుగును. 

సామెతలు 16:27 => పనికిమాలినవాడు కీడును తర్వివ్ పైకెతుత్ను వాని పెదవులమీద అగిన్ 

మండుచునన్టుట్నన్ది. 

సామెతలు 16:28 => మూరు ఖ్డు కలహము పుటిట్ంచును కొండెగాడు మితర్భేదము చేయును. 

సామెతలు 17:14 => కలహారంభము నీటిగటుట్న పుటుట్ ఊట వివాదము అధికము కాకమునుపే 

దాని విడిచిపెటుట్ము. దుషు ట్లు నిరోద్షులని తీరుప్ తీరుచ్వాడు  

సామెతలు 20:3 => కలహమునకు దూరముగా నుండుట నరులకు ఘనత మూరు ఖ్డైన పర్తివాడును 

పోరునే కోరును. 

సామెతలు 27:3 => రాయి బరువు ఇసుక భారము మూఢుని కోపము ఆ రెంటికంటె బరువు. 

సామెతలు 14:3 => మూఢుల నోట బెతత్మువంటి గరవ్మునన్ది. జాఞ్నుల పెదవులు వారిని 

కాపాడును. 

సామెతలు 19:19 => మహా కోపియగువాడు దండన తపిప్ంచుకొనడు వాని తపిప్ంచినను వాడు 

మరల కోపించుచునే యుండును. 

సామెతలు 22:24 => కోపచితుత్నితో సహవాసము చేయకుము కోర్ధము గలవానితో పరిచయము 

కలిగియుండకుము  

సామెతలు 22:25 => నీవు వాని మారగ్ములను అనుసరించి నీ పార్ణమునకు ఉరి 

తెచుచ్కొందువేమో. 
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సామెతలు 25:24 => గయాయ్ళితో పెదద్ యింట నుండుటకంటె మిదెద్మీద నొక మూలను 

నివసించుట మేలు 

సామెతలు 29:9 => జాఞ్ని మూఢునితో వాదించునపుప్డు వాడు ఊరకుండక రేగుచుండును. 

1 రాజులు 2:23 => మరియు రాజైన సొలొమోను యెహోవా తోడు అదోనీయా పలికిన యీ 

మాటవలన అతని పార్ణమునకు నషట్ము రాకపోయినయెడల దేవుడు నాకు గొపప్ అపాయము 

కలుగజేయును గాక. 

1 రాజులు 12:10 => అపుప్డు అతనితో కూడ ఎదిగిన ఆ యౌవనసుథ్లు ఈ ఆలోచన చెపిప్రి నీ 

తండిర్ మా కాడిని బరువైనదిగా చేసెను గాని నీవు దానిని చులకనగా చేయవలెనని నీతో చెపుప్కొనిన 

యీ జనులకు ఈలాగు ఆజఞ్ ఇముమ్ నా తండిర్ నడుముకంటె నా చిటికెన వేర్లు పెదద్దిగా ఉండును. 

2 రాజులు 14:8 => అంతట అమజాయ్ ఇశార్యేలురాజైన యెహూకు పుటిట్న యెహోయాహాజు 

కుమారుడైన యెహోయాషు నొదద్కు దూతలను పంపి మనము ఒకరినొకరము దరిశ్ంచునటుల్ ననున్ 

కలియరమమ్ని వరత్మానము చేయగా 

2 దినవృతాత్ంతములు 10:10 => అతనితో కూడ పెరిగిన యీ యౌవనసుథ్లు అతనితో ఇటల్నిరి నీ 

తండిర్ మా కాడిని బరువుచేసెను, నీవు దానిని చులుకన చేయుమని నీతో పలికిన యీ జనులతో నీవు 

చెపప్వలసినదేమనగా నా చిటికెనవేర్లు నా తండిర్యొకక్ నడుముకంటె బరువుగా ఉండును; 

2 దినవృతాత్ంతములు 25:19 => నేను ఎదోమీయులను ఓడించితిని గదా యని 

నీవనుకొనుచునాన్వు; నీ హృదయము నీవు గరివ్ంచి పర్గలభ్ములాడునటుల్ చేయుచునన్ది; యింటియొదద్ 

నిలిచియుండుము; నీవు నా జోలికి వచిచ్ కీడు తెచుచ్కొనుట యెందుకు? నీవును నీతోకూడ 

యూదావారును అపజయమొందుట యెందుకు? 

సామెతలు 3:30 => నీకు హాని చేయనివానితో నిరిన్మితత్ముగా జగడమాడవదుద్. 

సామెతలు 10:8 => జాఞ్నచితుత్డు ఉపదేశము నంగీకరించును పనికిమాలిన వదరుబోతు నశించును. 

సామెతలు 10:10 => కనుసైగ చేయువాడు వయ్ధ పుటిట్ంచును పనికిమాలిన వదరుబోతు నశించును. 

సామెతలు 10:32 => నీతిమంతుని పెదవులు ఉపయుకత్ములైన సంగతులు పలుకును భకిత్హీనుల 

నోట మూరఖ్పు మాటలు వచుచ్ను. 
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సామెతలు 12:13 => పెదవులవలని దోషము అపాయకరమైన ఉరి నీతిమంతుడు ఆపదను 

తపిప్ంచుకొనును. 

సామెతలు 17:20 => కుటిలవరత్నుడు మేలుపొందడు మూరఖ్ముగా మాటలాడువాడు కీడులో 

పడును. 

సామెతలు 25:8 => ఆలోచన లేక వాయ్జెయ్మాడుటకు పోకుము నీ పొరుగువాడు నినున్ 

అవమానపరచిదాని అంతమున ఇక నీవేమి చేయుదువని నీతో అనునేమో. 

సామెతలు 26:17 => తనకు పటట్ని జగడమునుబటిట్ రేగువాడు దాటిపోవుచునన్ కుకక్ చెవులు 

పటుట్కొనువానితో సమానుడు. 

పర్సంగి 10:3 => బుదిధ్హీనుడు తన పర్వరత్నను గూరిచ్ అధైరయ్పడి తాను బుదిధ్హీనుడని అందరికి 

తెలియజేయును. 

పర్సంగి 10:12 => జాఞ్నుని నోటిమాటలు ఇంపుగా ఉనన్వి, అయితే బుదిధ్హీనుని నోరు వానినే 

మింగివేయును. 

మతత్యి 5:22 => నేను మీతో చెపుప్నదేమనగా తన సహోదరునిమీద కోపపడు పర్తివాడు విమరశ్కు 

లోనగును, తన సహోదరుని చూచి వయ్రుథ్డా అని చెపుప్వాడు మహా సభకు లోనగును; దోర్హీ అని 

చెపుప్వాడు నరకాగిన్కి లోనగును. 

1 కొరిందీయులకు 1:11 => నా సహోదరులారా, మీలో కలహములు కలవని మిముమ్నుగూరిచ్ 

కో ల్యె యింటివారివలన నాకు తెలియవచెచ్ను. 

వచనము 10 

యెహోవా నామము బలమైన దురగ్ము. నీతిమంతుడు అందులోనికి పరుగెతిత్ సురకిష్తముగా నుండును. 

సామెతలు 10:8 => జాఞ్నచితుత్డు ఉపదేశము నంగీకరించును పనికిమాలిన వదరుబోతు నశించును. 

సామెతలు 10:14 => జాఞ్నులు జాఞ్నము సమకూరుచ్కొందురు మూఢుల నోరు అపుప్డే నాశనము 

చేయును. 

Page  of 1400 2507



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   !"త$

సామెతలు 12:13 => పెదవులవలని దోషము అపాయకరమైన ఉరి నీతిమంతుడు ఆపదను 

తపిప్ంచుకొనును. 

సామెతలు 13:3 => తన నోరు కాచుకొనువాడు తనున్ కాపాడుకొనును ఊరకొనక మాటలాడువాడు 

తనకు నాశనము తెచుచ్కొనును. 

పర్సంగి 10:11 => మంతర్పు కటుట్లేక పాము కరిచినయెడల మంతర్గానిచేత ఏమియు కాదు. 

పర్సంగి 10:12 => జాఞ్నుని నోటిమాటలు ఇంపుగా ఉనన్వి, అయితే బుదిధ్హీనుని నోరు వానినే 

మింగివేయును. 

పర్సంగి 10:13 => వాని నోటిమాటల పార్రంభము బుదిధ్హీనత, వాని పలుకుల ముగింపు 

వెఱి ఱ్తనము. 

పర్సంగి 10:14 => కలుగబోవునది ఏదో మనుషుయ్లు ఎరుగకయుండినను బుదిధ్హీనులు 

విసాత్రముగా మాటలాడుదురు; నరుడు చనిపోయిన తరువాత ఏమి జరుగునో యెవరు 

తెలియజేతురు? 

సామెతలు 6:2 => నీ నోటి మాటలవలన నీవు చికుక్బడియునాన్వు నీ నోటి మాటలవలన 

పటట్బడియునాన్వు 

నాయ్యాధిపతులు 11:35 => కాబటిట్ అతడు ఆమెను చూచి, తన బటట్లను చింపుకొని అయోయ్ నా 

కుమారీ, నీవు ననున్ బహుగా కుర్ంగచేసితివి, నీవు ననున్ తలల్డింపచేయువారిలో ఒకతెవైయునాన్వు; 

నేను యెహోవాకు మాట యిచిచ్యునాన్ను గనుక వెనుక తీయలేననగా 

1 సమూయేలు 14:24 => నేను నా శతుర్వులమీద పగ తీరుచ్కొనక మునుపు, సాయంతర్ము 

కాకమునుపు భోజనము చేయువాడు శపింపబడును అని సౌలు జనులచేత పర్మాణము చేయించెను, 

అందువలన జనులు ఏమియు తినకుండిరి. 

1 సమూయేలు 14:25 => జనులందరు ఒక అడవిలోనికి రాగా అకక్డ నేలమీద తేనె కనబడెను. 

1 సమూయేలు 14:26 => జనులు ఆ అడవిని జొరగా తేనె కాలువ కటిట్యుండెను గాని జనులు 

తాము చేసిన పర్మాణమునకు భయపడి ఒకడును చెయియ్ నోటపెటట్లేదు. 
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1 సమూయేలు 14:27 => అయితే యోనాతాను తన తండిర్ జనులచేత చేయించిన పర్మాణము 

వినలేదు. గనుక తన చేతికఱఱ్ చాపి దాని కొనను తేనె పటుట్లో ముంచి తన చెయియ్ నోటిలో పెటుట్కొనగా 

అతని కనున్లు పర్కాశించెను. 

1 సమూయేలు 14:28 => జనులలో ఒకడు నీ తండిర్ జనులచేత పర్మాణము చేయించి ఈ దినమున 

ఆహారము పుచుచ్కొనువాడు శపింపబడునని ఖండితముగా ఆజాఞ్పించియునాన్డు; అందుచేతనే జనులు 

బహు బడలియునాన్రని చెపెప్ను. 

1 సమూయేలు 14:29 => అందుకు యోనాతాను అందుచేత నా తండిర్ జనులను కషట్పెటిట్న 

వాడాయెను; నేను ఈ తేనె కొంచెము పుచుచ్కొనన్ మాతర్మున నా కనున్లు ఎంత పర్కాశించుచునన్వో 

చూడుడి 

1 సమూయేలు 14:30 => జనులు తాము చికిక్ంచుకొనిన తమ శతుర్వుల దోపుళల్ వలన బాగుగా 

భోజనము చేసినయెడల వారు ఫిలిషీత్యులను మరి అధికముగా హతము చేసియుందురనెను. 

1 సమూయేలు 14:31 => ఆ దినమున జనులు ఫిలిషీత్యులను మికమ్షునుండి అయాయ్లోను వరకు 

హతము చేయగా జనులు బహు బడలిక నొందిరి. 

1 సమూయేలు 14:32 => జనులు దోపుడుమీద ఎగబడి, గొఱఱ్లను ఎడల్ను పెయయ్లను తీసికొని 

నేలమీద వాటిని వధించి రకత్ముతోనే భకిష్ంచినందున 

1 సమూయేలు 14:33 => జనులు రకత్ముతోనే తిని యెహోవా దృషిట్కి పాపము చేయుచునాన్రని 

కొందరు సౌలునకు తెలియజేయగా అతడు మీరు విశావ్సఘాతకులైతిరి; పెదద్ రాయి యొకటి నేడు నా 

దగగ్రకు దొరిల్ంచి తెండని చెపిప్ 

1 సమూయేలు 14:34 => మీరు అకక్డకక్డికి జనుల మధయ్కు పోయి, అందరు తమ యెదుద్లను 

తమ గొఱఱ్లను నాయొదద్కు తీసికొనివచిచ్ యికక్డ వధించి భకిష్ంపవలెను; రకత్ముతో మాంసము తిని 

యెహోవా దృషిట్కి పాపము చేయకుడని వారితో చపుప్డని కొందరిని పంపెను. కాబటిట్ జనులందరు ఆ 

రాతిర్ తమ తమ యెదుద్లను తీసికొని వచిచ్ అకక్డ వధించిరి. 

1 సమూయేలు 14:35 => మరియు సౌలు యెహోవాకు ఒక బలిపీఠమును కటిట్ంచెను. యెహోవాకు 

అతడు కటిట్ంచిన మొదటి బలిపీఠము అదే. 
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1 సమూయేలు 14:36 => అంతట మనము రాతిర్యందు ఫిలిషీత్యులను తరిమి తెలల్వారువరకు 

వారిని కలతపెటిట్, శేషించువాడొకడును లేకుండ చేతము రండి అని సౌలు ఆజఞ్ ఇయయ్గా జనులు నీ 

దృషిట్కి ఏది మంచిదో అది చేయుమనిరి. అంతట సౌలు యాజకుడు ఇకక్డనే యునాన్డు, దేవుని యొదద్ 

విచారణ చేయుదము రండని చెపిప్ 

1 సమూయేలు 14:37 => సౌలు ఫిలిషీత్యుల వెనుక నేను దిగిపోయిన యెడల నీవు 

ఇశార్యేలీయుల చేతికి వారి నపప్గింతువా అని దేవుని యొదద్ విచారణ చేయగా, ఆ దినమున ఆయన 

అతనికి పర్తుయ్తత్రమియయ్క యుండెను. 

1 సమూయేలు 14:38 => అందువలన సౌలు జనులలో పెదద్లు నాయొదద్కు వచిచ్ నేడు ఎవరివలన 

ఈ పాపము కలిగెనో అది విచారింపవలెను. 

1 సమూయేలు 14:39 => నా కుమారుడైన యోనాతానువలన కలిగినను వాడు తపప్క 

మరణమవునని ఇశార్యేలీయులను రకిష్ంచు యెహోవా జీవముతోడని నేను పర్మాణము 

చేయుచునాన్ననెను. అయితే జనులందరిలో అతనికి పర్తుయ్తత్రమిచిచ్నవాడు ఒకడును లేకపోయెను. 

1 సమూయేలు 14:40 => మీరు ఒక తటుట్నను నేనును నా కుమారుడగు యోనాతానును ఒక 

తటుట్నను ఉండవలెనని అతడు జనులందరితో చెపప్గా జనులు నీ దృషిట్కి ఏది మంచిదో అది 

చేయుమని సౌలుతో చెపిప్రి. 

1 సమూయేలు 14:41 => అపుప్డు సౌలు ఇశార్యేలీయులకు దేవుడవైన యెహోవా, దోషిని 

కనుపరచుమని పార్రిథ్ంపగా సౌలు పేరటను యోనాతాను పేరటను చీటిపడెను గాని జనులు 

తపిప్ంచుకొనిరి. 

1 సమూయేలు 14:42 => నాకును నా కుమారుడైన యోనాతానునకును చీటుల్ వేయుడని సౌలు ఆజఞ్ 

ఇయయ్గా యోనాతాను పేరట చీటి పడెను. 

1 సమూయేలు 14:43 => నీవు చేసినదేదో నాతో చెపుప్మని యోనాతానుతో అనగా యోనాతాను నా 

చేతికఱఱ్ కొనతో కొంచెము తేనె పుచుచ్కొనన్ మాట వాసత్వమే; కొంచెము తేనెకై నేను 

మరణమొందవలసి వచిచ్నదని అతనితో అనెను. 
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1 సమూయేలు 14:44 => అందుకు సౌలు యోనాతానా, నీవు అవశయ్ముగా మరణమవుదువు, నేను 

ఒపుప్కొననియెడల దేవుడు నాకు గొపప్ అపాయము కలుగజేయునుగాక అనెను. 

1 సమూయేలు 14:45 => అయితే జనులు సౌలుతో ఇశార్యేలీయులకు ఇంత గొపప్ రక్షణ 

కలుగజేసిన యోనాతాను మరణమవునా? అదెనన్టికిని కూడదు. దేవుని సహాయముచేత ఈ దినమున 

యోనాతాను మనలను జయమునొందించెను; యెహోవా జీవము తోడు అతని తలవెండుర్కలలో 

ఒకటియు నేల రాలదని చెపిప్ యోనాతాను మరణము కాకుండ జనులు అతని రకిష్ంచిరి. 

1 సమూయేలు 14:46 => అపుప్డు సౌలు ఫిలిషీత్యులను తరుముట మాని వెళి ల్పోగా ఫిలిషీత్యులు 

తమ సథ్లమునకు వెళి ల్రి. 

మారుక్ 6:23 => మరియు నీవు నా రాజయ్ములో సగముమటుట్కు ఏమి అడిగినను నీకిచెచ్దనని 

అతడు ఆమెతో ఒటుట్పెటుట్కొనెను 

మారుక్ 6:24 => గనుక ఆమె వెళి ల్ నేనేమి అడిగెదనని తన తలిల్నడుగగా ఆమె బాపిత్సమ్మిచుచ్ 

యోహాను తల అడుగుమనెను. 

మారుక్ 6:25 => వెంటనే ఆమె తవ్రగా రాజునొదద్కు వచిచ్ బాపిత్సమ్మిచుచ్ యోహాను తల పళె ల్ములో 

పెటిట్ యిపుప్డే నాకిపిప్ంపగోరుచునాన్నని చెపెప్ను. 

మారుక్ 6:26 => రాజు బహుగా దుఃఖపడెను గాని తాను పెటుట్కొనిన ఒటుట్ నిమితత్మును తనతో 

కూరుచ్ండియునన్వారి నిమితత్మును ఆమెకు ఇయయ్ను అననొలల్క పోయెను. 

మారుక్ 6:27 => వెంటనే రాజు అతని తల తెమమ్ని ఆజాఞ్పించి యొక బంటౌర్తును పంపెను. వాడు 

వెళి ల్ చెరసాలలో అతని తల గొటిట్ 

మారుక్ 6:28 => పళె ల్ములో అతని తల పెటిట్ తెచిచ్ ఆ చినన్దాని కిచెచ్ను, ఆ చినన్ది తన తలిల్కిచెచ్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 23:14 => కాబటిట్ మీరు మహాసభతో కలిసి, అతనిని గూరిచ్ మరి పూరిత్గా 

విచారించి తెలిసికొనబోవునటుట్ అతనిని మీయొదద్కు తీసికొనిరమమ్ని సహసార్ధిపతితో మనవి చేయుడి; 

అతడు దగగ్రకు రాకమునుపే మేమతని చంపుటకు సిదధ్పడియునాన్మని చెపిప్రి.  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 23:15 => అయితే పౌలు మేనలుల్డు వారు పొంచియునాన్రని విని వచిచ్ 

కోటలో పర్వేశించి పౌలుకు ఆ సంగతి తెలిపెను. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 23:16 => అపుప్డు పౌలు శతాధిపతులలో నొకనిని తనయొదద్కు పిలిచిఈ 

చినన్వానిని సహసార్ధిపతియొదద్కు తోడుకొనిపొముమ్, ఇతడు అతనితో ఒక మాట చెపుప్కొనవలెనని 

యునాన్డనెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 23:17 => శతాధిపతి సహసార్ధిపతి యొదద్కతని తోడుకొనిపోయి ఖైదీయైన 

పౌలు ననున్ పిలిచి నీతో ఒక మాట చెపుప్కొనవలెననియునన్ యీ పడుచువానిని నీయొదద్కు 

తీసికొనిపొమమ్ని ననున్ అడిగెనని చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 23:18 => సహసార్ధిపతి అతని చెయియ్ పటుట్కొని అవతలకు తీసికొనిపోయి 

నీవు నాతో చెపుప్కొనవలెనని యునన్దేమని యొంటరిగా అడిగెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 23:19 => అందుకతడు నీవు పౌలునుగూరిచ్ సంపూరిత్గా 

విచారింపబోవునటుట్ అతనిని రేపు మహాసభయొదద్కు తీసికొని రావలెనని నినున్ వేడుకొనుటకు 

యూదులు కటుట్కటిట్ యునాన్రు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 23:20 => వారి మాటకు నీవు సమమ్తింపవదుద్ ; వారిలో 

నలువదిమందికంటె ఎకుక్వ మనుషుయ్లు అతనికొరకు పొంచియునాన్రు. వారు అతని చంపువరకు 

అనన్పానములు పుచుచ్కొనమని ఒటుట్పెటుట్కొని యునాన్రు; ఇపప్డు నీయొదద్ మాట తీసికొనవలెనని 

కనిపెటుట్కొని సిదధ్ముగా ఉనాన్రని చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 23:21 => అందుకు సహసార్ధిపతి నీవు ఈ సంగతి నాకు తెలిపితివని 

యెవనితోను చెపప్వదద్ని ఆజాఞ్పించి ఆ పడుచువానిని పంపివేసెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 23:22 => తరువాత అతడు శతాధిపతులలో ఇదద్రిని తనయొదద్కు పిలిచి 

కైసరయవరకు వెళుల్టకు ఇనూన్రు మంది సైనికులను డెబబ్దిమంది గుఱఱ్పురౌతులను ఇనూన్రు మంది 

యీటెలవారిని రాతిర్ తొమిమ్ది గంటలకు సిదధ్పరచి 

2 సమూయేలు 3:33 => మరియు రాజు అబేన్రునుగూరిచ్ శోకకీరత్న యొకటి కటెట్ను. 

1 రాజులు 2:23 => మరియు రాజైన సొలొమోను యెహోవా తోడు అదోనీయా పలికిన యీ 

మాటవలన అతని పార్ణమునకు నషట్ము రాకపోయినయెడల దేవుడు నాకు గొపప్ అపాయము 

కలుగజేయును గాక. 
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1 రాజులు 12:10 => అపుప్డు అతనితో కూడ ఎదిగిన ఆ యౌవనసుథ్లు ఈ ఆలోచన చెపిప్రి నీ 

తండిర్ మా కాడిని బరువైనదిగా చేసెను గాని నీవు దానిని చులకనగా చేయవలెనని నీతో చెపుప్కొనిన 

యీ జనులకు ఈలాగు ఆజఞ్ ఇముమ్ నా తండిర్ నడుముకంటె నా చిటికెన వేర్లు పెదద్దిగా ఉండును. 

2 దినవృతాత్ంతములు 10:10 => అతనితో కూడ పెరిగిన యీ యౌవనసుథ్లు అతనితో ఇటల్నిరి నీ 

తండిర్ మా కాడిని బరువుచేసెను, నీవు దానిని చులుకన చేయుమని నీతో పలికిన యీ జనులతో నీవు 

చెపప్వలసినదేమనగా నా చిటికెనవేర్లు నా తండిర్యొకక్ నడుముకంటె బరువుగా ఉండును; 

కీరత్నలు 59:12 => వారి పెదవుల మాటలనుబటిట్యు వారి నోటి పాపమునుబటిట్యు వారు పలుకు 

శాపములనుబటిట్యు అబదధ్ములనుబటిట్యు వారు తమ గరవ్ములో చికుక్బడుదురుగాక.  

కీరత్నలు 64:8 => వారు కూలెదరు వారు కూలుటకు వారి నాలుకే కారణము. వారిని 

చూచువారందరు తల ఊచుదురు  

కీరత్నలు 140:9 => ననున్ చుటుట్కొనువారు తలయెతిత్నయెడల వారి పెదవుల చేటు వారిని 

ముంచును గాక 

సామెతలు 10:10 => కనుసైగ చేయువాడు వయ్ధ పుటిట్ంచును పనికిమాలిన వదరుబోతు నశించును. 

సామెతలు 17:20 => కుటిలవరత్నుడు మేలుపొందడు మూరఖ్ముగా మాటలాడువాడు కీడులో 

పడును. 

సామెతలు 20:25 => వివేచింపక పర్తిషిఠ్తమని చెపుప్టయు మొర్కుక్కొనిన తరువాత దానిగూరిచ్ 

విచారించుటయు ఒకనికి ఉరియగును. 

వచనము 11 

ధనవంతునికి వాని ఆసిత్ ఆశర్యపటట్ణము వాని దృషిట్కి అది యెతత్యిన పార్కారము. 

సామెతలు 12:18 => కతిత్పోటువంటి మాటలు పలుకువారు కలరు జాఞ్నుల నాలుక 

ఆరోగయ్దాయకము. 

సామెతలు 16:28 => మూరు ఖ్డు కలహము పుటిట్ంచును కొండెగాడు మితర్భేదము చేయును. 
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సామెతలు 26:20 => కటెట్లు లేనియెడల అగిన్ ఆరిపోవును కొండెగాడు లేనియెడల జగడము 

చలాల్రును. 

సామెతలు 26:21 => వేడిబూడిదెకు బొగుగ్లు అగిన్కి కటెట్లు కలహములు పుటిట్ంచుటకు 

కలహపిర్యుడు. 

సామెతలు 26:22 => కొండెగాని మాటలు రుచిగల పదారథ్ములవంటివి అవి లోకడుపులోనికి 

దిగిపోవును. 

లేవీయకాండము 19:16 => నీ పర్జలలో కొండెములాడుచు ఇంటింటికి తిరుగకూడదు, నీ 

సహోదరునికి పార్ణహాని చేయ చూడకూడదు, నేను యెహోవాను. 

కీరత్నలు 52:2 => మోసము చేయువాడా, వాడిగల మంగలకతిత్వలె నీ నాలుక నాశనము చేయ 

నుదేద్శించుచునన్ది 

కీరత్నలు 64:3 => ఒకడు కతిత్కి పదును పెటుట్నటుల్ వారు తమ నాలుకలకు పదును పెటుట్దురు. 

కీరత్నలు 64:4 => యథారథ్వంతులను కొటట్వలెనని చాటైన సథ్లములలో చేదుమాటలను 

బాణములుగా సంధించుదురు. వారు భయమేమియు లేక అకసామ్తుత్గా వారిని కొటెట్దరు 

దివ్తీయోపదేశకాండము 22:14 => ఆమె చెడ డ్దని పర్చురపరచి ఈ సతరీని నేను పరిగర్హించి యీమె 

దగగ్రకు వచిచ్నపుప్డు ఈమెయందు కనాయ్తవ్ము నాకు కనబడలేదని చెపిప్నయెడల 

నాయ్యాధిపతులు 16:18 => అతడు తన అభిపార్యమును తనకు తెలిపెనని దెలీలా యెరిగి, ఆమె 

వరత్మానము పంపి ఫిలిషీత్యుల సరాద్రులను పిలిపించి యీసారికి రండి; ఇతడు తన 

అభిపార్యమంతయు నాకు తెలిపెననెను. ఫిలిషీత్యుల సరాద్రులు రూపాయిలనుచేత పటుట్కొని 

ఆమెయొదద్కు రాగా 

1 సమూయేలు 24:9 => సౌలుతో ఇటల్నెను దావీదు నీకు కీడుచేయ నుదేద్శించుచునాన్డని జనులు 

చెపిప్న మాటలు నీవెందుకు వినుచునాన్వు? 

కీరత్నలు 120:4 => తంగేడు నిపుప్లతో కూడిన బాణములను బలాఢుయ్ల వాడిగల బాణములను 

నీమీద వేయును 
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సామెతలు 15:4 => సాతివ్కమైన నాలుక జీవవృక్షము దానిలో కుటిలత యుండినయెడల ఆతమ్కు 

భంగము కలుగును. 

సామెతలు 20:19 => కొండెగాడై తిరుగులాడువాడు పరుల గుటుట్ బయటపెటుట్ను కావున 

వదరుబోతుల జోలికి పోకుము. 

సామెతలు 26:22 => కొండెగాని మాటలు రుచిగల పదారథ్ములవంటివి అవి లోకడుపులోనికి 

దిగిపోవును. 

యెహెజేక్లు 22:9 => కొండెములు చెపిప్ నరహతయ్ చేయువారు నీలో కాపురమునాన్రు, 

పరవ్తములమీద భోజనము చేయువారు నీ మధయ్ నివసించుచునాన్రు, నీలో కామ వికార చేషట్లు 

జరుగుచునన్వి. 

ఎఫెసీయులకు 4:31 => సమసత్మైన దేవ్షము, కోపము, కోర్ధము, అలల్రి, దూషణ, సకలమైన 

దుషట్తవ్ము మీరు విసరిజ్ంచుడి. 

వచనము 12 

ఆపతుత్ రాకమునుపు నరుని హృదయము అతిశయపడును ఘనతకు ముందు వినయముండును. 

సామెతలు 10:4 => బదధ్కముగా పనిచేయువాడు దరిదుర్డగును శర్దధ్గలవాడు ఐశవ్రయ్వంతుడగును. 

సామెతలు 23:20 => దార్కాష్రసము తార్గువారితోనైనను మాంసము హెచుచ్గా తినువారితోనైనను 

సహవాసము చేయకుము. 

సామెతలు 23:21 => తార్గుబోతులును తిండిపోతులును దరిదుర్లగుదురు. నిదర్మతుత్ చింపిగుడ డ్లు 

ధరించుటకు కారణమగును. 

సామెతలు 24:30 => సోమరివాని చేను నేను దాటి రాగా తెలివిలేనివాని దార్క్షతోట నేను దాటి రాగా 

సామెతలు 24:31 => ఇదిగో దానియందంతట ముండల్ తుపప్లు బలిసియుండెను. దూలగొండుల్ 

దాని కపిప్యుండెను దాని రాతి గోడ పడియుండెను. 

సామెతలు 24:32 => నేను దాని చూచి యోచన చేసికొంటిని దాని కనిపెటిట్ బుదిధ్ తెచుచ్కొంటిని. 
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సామెతలు 24:33 => ఇంక కొంచెము నిదర్ యింక కొంచెము కునుకుపాటు పరుండుటకై యింక 

కొంచెము చేతులు ముడుచుకొనుట  

సామెతలు 24:34 => వీటివలన నీకు దరిదర్త పరుగెతిత్ వచుచ్ను ఆయుధసుథ్డు వచిచ్నటుల్ లేమి 

నీమీదికి వచుచ్ను. 

మతత్యి 25:26 => అందుకు అతని యజమానుడు వానిని చూచి సోమరివైన చెడ డ్ దాసుడా, నేను 

వితత్నిచోట కోయువాడను, చలల్నిచోట పంట కూరుచ్కొనువాడనని నీవు ఎరుగుదువా? 

రోమీయులకు 12:11 => ఆసకిత్ విషయములో మాందుయ్లు కాక, ఆతమ్యందు తీవర్తగలవారై 

పర్భువును సేవించుడి. 

హెబీర్యులకు 6:12 => మీ నిరీక్షణ పరిపూరణ్మగు నిమితత్ము మీరిదివరకు కనుపరచిన ఆసకిత్ని 

తుదమటుట్కు కనుపరచవలెనని అపేకిష్ంచుచునాన్ము. 

సామెతలు 28:24 => తన తలిదండుర్ల సొముమ్ దోచుకొని అది దోర్హము కాదనుకొనువాడు 

నశింపజేయువానికి జతకాడు. 

యోబు 30:29 => నేను నకక్లకు సోదరుడనైతిని నిపుప్కోళల్ జతకాడనైతిని. 

లూకా 15:13 => కొనిన్దినములైన తరువాత ఆ చినన్ కుమారుడు సమసత్మును కూరుచ్కొని దూర 

దేశమునకు పర్యాణమైపోయి, అచచ్ట తన ఆసిత్ని దురావ్య్పారమువలన పాడుచేసెను. 

లూకా 15:14 => అదంతయు ఖరుచ్ చేసిన తరువాత ఆ దేశమందు గొపప్ కరవు రాగా వాడు 

ఇబబ్ంది పడసాగి, 

లూకా 16:1 => మరియు ఆయన తన శిషుయ్లతో ఇటల్నెను ఒక ధనవంతునియొదద్ ఒక 

గృహనిరావ్హకుడుండెను. వాడతని ఆసిత్ని పాడుచేయుచునాన్డని అతనియొదద్ వాని మీద నేరము 

మోపబడగా 

లూకా 16:2 => అతడు వాని పిలిపించి నినున్గూరిచ్ నేను వినుచునన్ యీ మాట ఏమిటి? నీ 

గృహనిరావ్హకతవ్పు లెకక్ అపప్గించుము; నీవు ఇకమీదట గృహనిరావ్హకుడవై యుండ వలల్కాదని 

వానితో చెపెప్ను. 
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ఆదికాండము 49:5 => షిమోయ్ను లేవి అనువారు సహోదరులు వారి ఖడగ్ములు బలాతాక్రపు 

ఆయుధములు.  

కీరత్నలు 112:5 => దయాళులును అపిప్చుచ్వారును భాగయ్వంతులు నాయ్యవిమరశ్లో వారి 

వాయ్జెయ్ము గెలుచును 

సామెతలు 6:6 => సోమరీ, చీమల యొదద్కు వెళుల్ము వాటి నడతలు కనిపెటిట్ జాఞ్నము 

తెచుచ్కొనుము. 

మతత్యి 25:18 => అయితే ఒక తలాంతు తీసికొనినవాడు వెళి ల్, భూమి తర్వివ్ తన యజమానుని 

సొముమ్ దాచిపెటెట్ను. 

లూకా 16:3 => ఆ గృహనిరావ్హకుడు తనలోతాను నా యజమానుడు ఈ గృహనిరావ్హకతవ్పు 

పనిలోనుండి ననున్ తీసివేయును గనుక నేను ఏమిచేతును? తర్వవ్లేను, భిక్షమెతత్ సిగుగ్పడుచునాన్ను.  

యోహాను 6:12 => వారు తృపిత్గా తినిన తరువాత ఏమియు నషట్పడకుండ మిగిలిన ముకక్లు 

పోగుచేయుడని తన శిషుయ్లతో చెపెప్ను.  

వచనము 13 

సంగతి వినకముందు పర్తుయ్తత్రమిచుచ్వాడు తన మూఢతను బయలుపరచి సిగుగ్నొందును. 

ఆదికాండము 17:1 => అబార్ము తొంబదితొమిమ్ది యేండల్ వాడైనపుప్డు యెహోవా అతనికి 

పర్తయ్క్షమై నేను సరవ్శకిత్గల దేవుడను; నా సనిన్ధిలో నడుచుచు నిందారహితుడవై యుండుము. 

నిరగ్మకాండము 3:13 => మోషే చితత్గించుము; నేను ఇశార్యేలీయుల యొదద్కు వెళి ల్ వారిని చూచి 

మీ పితరుల దేవుడు మీయొదద్కు ననున్ పంపెనని వారితో చెపప్గా వారు ఆయన పేరేమి అని 

అడిగినయెడల వారితో నేనేమి చెపప్వలెనని దేవుని నడిగెను. 

నిరగ్మకాండము 3:14 => అందుకు దేవుడు నేను ఉనన్వాడను అను వాడనై యునాన్నని మోషేతో 

చెపెప్ను. మరియు ఆయన ఉండుననువాడు మీయొదద్కు ననున్ పంపెనని నీవు ఇశార్యేలీయులతో 

చెపప్వలెననెను. 
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నిరగ్మకాండము 3:15 => మరియు దేవుడు మోషేతో నిటల్నెను మీ పితరుల దేవుడైన యెహోవా, 

అనగా అబార్హాము దేవుడు ఇసాస్కు దేవుడు యాకోబు దేవుడునైన యెహోవా మీయొదద్కు ననున్ 

పంపెనని నీవు ఇశార్యేలీయులతో చెపప్వలెను. నిరంతరము నా నామము ఇదే, తరతరములకు ఇది 

నా జాఞ్పకారథ్క నామము. 

నిరగ్మకాండము 6:3 => నేను సరవ్శకిత్గల దేవుడను పేరున అబార్హాము ఇసాస్కు యాకోబులకు 

పర్తయ్క్షమైతిని కాని, యెహోవా అను నా నామమున నేను వారికి తెలియబడలేదు. 

నిరగ్మకాండము 34:5 => మేఘములో యెహోవా దిగి అకక్డ అతనితో నిలిచి యెహోవా అను 

నామమును పర్కటించెను. 

నిరగ్మకాండము 34:6 => అతని యెదుట యెహోవా అతని దాటి వెళుల్చు యెహోవా కనికరము, 

దయ, దీరఘ్శాంతము, విసాత్రమైన కృపాసతయ్ములు గల దేవుడైన యెహోవా. 

నిరగ్మకాండము 34:7 => ఆయన వేయి వేలమందికి కృపను చూపుచు, దోషమును అపరాధమును 

పాపమును క్షమించును గాని ఆయన ఏమాతర్మును దోషులను నిరోద్షులగా ఎంచక మూడు నాలుగు 

తరములవరకు తండుర్ల దోషమును కుమారులమీదికిని కుమారుల కుమారులమీదికిని రపిప్ంచునని 

పర్కటించెను. 

యెషయా 9:6 => ఏలయనగా మనకు శిశువు పుటెట్ను మనకు కుమారుడు అనుగర్హింపబడెను 

ఆయన భుజముమీద రాజయ్భారముండును. ఆశచ్రయ్కరుడు ఆలోచనకరత్ బలవంతుడైన దేవుడు 

నితుయ్డగు తండిర్ సమాధానకరత్యగు అధిపతి అని అతనికి పేరు పెటట్బడును.  

యెషయా 57:15 => మహా ఘనుడును మహోనన్తుడును పరిశుదుధ్డును నితయ్నివాసియునైనవాడు 

ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు నేను మహోనన్తమైన పరిశుదధ్సథ్లములో నివసించువాడను అయినను 

వి న య ము గ ల వా రి పార్ ణ ము ను ఉ జీజ్ విం ప జే యు ట కు ను న లి గి న వా రి పార్ ణ ము ను 

ఉజీజ్వింపజేయుటకును వినయము గలవారియొదద్ను దీనమనసుస్ గలవారియొదద్ను 

నివసించుచునాన్ను. 

యిరిమ్యా 23:6 => అతని దినములలో యూదా రక్షణనొందును, ఇశార్యేలు నిరభ్యముగా 

నివసించును, యెహోవా మనకు నీతియని అతనికి పేరు పెటుట్దురు. 
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మతత్యి 1:23 => అని పర్భువు తన పర్వకత్ దావ్రా పలికిన మాట నెరవేరునటుల్ ఇదంతయు జరిగెను. 

ఇమామ్నుయేలను పేరునకు భాషాంతరమున దేవుడు మనకు తోడని అరథ్ము. 

పర్కటన 1:8 => అలాఫ్యు ఓమెగయు నేనే. వరత్మాన భూత భవిషయ్తాక్లములలో ఉండువాడను 

నేనే అని సరావ్ధికారియు దేవుడునగు పర్భువు సెలవిచుచ్చునాన్డు.  

2 సమూయేలు 22:3 => నా దురగ్ము, నేను ఆయనను ఆశర్యించుదును. నా కేడెము నా 

రక్షణశృంగము నా ఉనన్తదురగ్ము నా ఆశర్యసాథ్నము. ఆయనే నాకు రక్షకుడు బలాతాక్రులనుండి 

ననున్ రకిష్ంచువాడవు నీవే. 

2 సమూయేలు 22:51 => నీవు నియమించిన రాజునకు గొపప్ రక్షణ కలుగజేయువాడవు 

అభిషేకించిన దావీదునకును అతని సంతానమునకును నితయ్ము కనికరము చూపువాడవు. 

కీరత్నలు 18:2 => యెహోవా నా శైలము, నా కోట, ననున్ రకిష్ంచువాడు నా కేడెము, నా రక్షణ 

శృంగము, నా ఉనన్త దురగ్ము, నా దేవుడు నేను ఆశర్యించియునన్ నా దురగ్ము. 

కీరత్నలు 27:1 => యెహోవా నాకు వెలుగును రక్షణయునై యునాన్డు, నేను ఎవరికి 

భయపడుదును? యెహోవా నా పార్ణదురగ్ము, ఎవరికి వెరతును? 

కీరత్నలు 61:3 => నీవు నాకు ఆశర్యముగా నుంటిని. శతుర్వులయెదుట బలమైన కోటగానుంటివి 

కీరత్నలు 61:4 => యుగయుగములు నేను నీ గుడారములో నివసించెదను నీ రెకక్లచాటున 

దాగుకొందును (సెలా.) 

కీరత్నలు 91:2 => ఆయనే నాకు ఆశర్యము నా కోట నేను నముమ్కొను నా దేవుడని నేను 

యెహోవానుగూరిచ్ చెపుప్చునాన్ను. 

కీరత్నలు 144:2 => ఆయన నాకు కృపానిధి నా కోట నా దురగ్ము ననున్ తపిప్ంచువాడు నా కేడెము 

నేనాశర్యించువాడు ఆయన నా జనులను నాకు లోబరచువాడైయునాన్డు.  

యెషయా 26:4 => యెహోవా యెహోవాయే నితాయ్శర్యదురగ్ము యుగయుగములు యెహోవాను 

నముమ్కొనుడి. 

ఆదికాండము 32:11 => నా సహోదరుడైన ఏశావుచేతినుండి దయచేసి ననున్ తపిప్ంచుము; అతడు 

వచిచ్ పిలల్లతో తలిల్ని, ననున్ చంపునేమో అని అతనికి భయపడుచునాన్ను. 

Page  of 1412 2507



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   !"త$

ఆదికాండము 32:28 => అపుప్డు ఆయన నీవు దేవునితోను మనుషుయ్లతోను పోరాడి గెలిచితివి 

గనుక ఇకమీదట నీ పేరు ఇశార్యేలే గాని యాకోబు అనబడదని చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 32:29 => అపుప్డు యాకోబు నీ పేరు దయచేసి తెలుపుమనెను. అందుకాయననీవు 

ఎందునిమితత్ము నా పేరు అడిగితివని చెపిప్ అకక్డ అతని నాశీరవ్దించెను. 

1 సమూయేలు 30:6 => దావీదు మికిక్లి దుఃఖపడెను. మరియు తమ తమ కుమారులనుబటిట్యు 

కుమారెత్లనుబటిట్యు జనులకందరికి పార్ణము విసికినందున రాళుల్ రువివ్ దావీదును చంపుదము 

రండని వారు చెపుప్కొనగా దావీదు తన దేవుడైన యెహోవానుబటిట్ ధైరయ్ము తెచుచ్కొనెను. 

2 సమూయేలు 22:45 => అనుయ్లు నాకు లోబడినటుట్ వేషము వేయుదురు వారు ననున్గూరిచ్ వినిన 

మాతర్ముచేత నాకు విధేయులగుదురు 

2 సమూయేలు 22:46 => అనుయ్లు దురబ్లులై వణకుచు తమ దురగ్ములను విడచి వచెచ్దరు. 

2 సమూయేలు 22:47 => యెహోవా జీవముగలవాడు నా ఆశర్యదురగ్మైనవాడు సోత్తార్రు హ్డు నాకు 

రక్షణాశర్యదురగ్మైన దేవుడు మహోనన్తుడగును గాక  

కీరత్నలు 56:3 => నాకు భయము సంభవించు దినమున నినున్ ఆశర్యించుచునాన్ను. 

కీరత్నలు 56:4 => దేవునిబటిట్ నేను ఆయన వాకయ్మును కీరిత్ంచెదను దేవునియందు 

నమిమ్కయుంచియునాన్ను నేను భయపడను శరీరధారులు ననేన్మి చేయగలరు? 

కీరత్నలు 91:14 => అతడు ననున్ పేర్మించుచునాన్డు గనుక నేనతని తపిప్ంచెదను అతడు నా 

నామము నెరిగినవాడు గనుక నేనతని ఘనపరచెదను 

హబకూక్కు 3:19 => పర్భువగు యెహోవాయే నాకు బలము ఆయన నా కాళల్ను లేడికాళల్వలె 

చేయును ఉనన్తసథ్లములమీద ఆయన ననున్ నడవచేయును. 

ఆదికాండము 7:1 => యెహోవా ఈ తరమువారిలో నీవే నా యెదుట నీతిమంతుడవై యుండుట 

చూచితిని గనుక నీవును నీ యింటివారును ఓడలో పర్వేశించుడి. 

లేవీయకాండము 26:5 => మీ దార్క్షపండల్ కాలమువరకు మీ నూరుప్ సాగుచుండును, మీరు తృపిత్గా 

భుజించి మీ దేశములో నిరభ్యముగా నివసించెదరు. 
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దివ్తీయోపదేశకాండము 33:27 => శాశవ్తుడైన దేవుడు నీకు నివాససథ్లము నితయ్ముగనుండు 

బాహువులు నీ కిర్ందనుండును ఆయన నీ యెదుటనుండి శతుర్వును వెళళ్గొటిట్ నశింపజేయుమనెను.  

1 సమూయేలు 17:45 => దావీదు నీవు కతిత్యు ఈటెయు బలెల్మును ధరించుకొని నా మీదికి 

వచుచ్చునాన్వు అయితే నీవు తిరసక్రించిన ఇశార్యేలీయుల సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా పేరట 

నేను నీమీదికి వచుచ్చునాన్ను. 

1 రాజులు 20:22 => అపుప్డు ఆ పర్వకత్ ఇశార్యేలు రాజునొదద్కు వచిచ్ నీవు బలము 

తెచుచ్కొనుము, నీవు చేయవలసిన దానిని కనిపెటిట్ యుండుము, ఏడాదినాటికి సిరియారాజు నీమీదికి 

మరల వచుచ్నని అతనితో చెపెప్ను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 6:54 => అహరోను సంతతివారగు కహాతీయులు వంతువారు; వారి 

కుటుంబముల పొలిమేరలలో వారు విడిసిన తావులనుబటిట్ వారికి ఏరప్డిన నివాససథ్లములు ఇవి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 14:11 => ఆసా తన దేవుడైన యెహోవాకు మొఱఱ్పెటిట్ యెహోవా, విసాత్రమైన 

సైనయ్ము చేతిలో ఓడిపోకుండ బలములేనివారికి సహాయము చేయుటకు నీకనన్ ఎవరును లేరు; మా 

దేవా యెహోవా, మాకు సహాయము చేయుము, నినేన్ నముమ్కొని యునాన్ము, నీ నామమునుబటిట్యే 

యీ సైనయ్మును ఎదిరించుటకు బయలుదేరియునాన్ము. యెహోవా నీవే మా దేవుడవు, నరమాతుర్లను 

నీ పైని జయమొందనియయ్కుము అని పార్రిథ్ంపగా 

కీరత్నలు 3:5 => యెహోవా నాకు ఆధారము, కావున నేను పండుకొని నిదర్పోయి మేలుకొందును 

కీరత్నలు 9:9 => నలిగినవారికి తాను మహా దురగ్మగును ఆపతాక్లములలో వారికి మహా 

దురగ్మగును 

కీరత్నలు 9:10 => యెహోవా, నినున్ ఆశర్యించువారిని నీవు విడిచిపెటుట్వాడవు కావు కావున నీ 

నామమెరిగినవారు నినున్ నముమ్కొందురు 

కీరత్నలు 20:1 => ఆపతాక్లమందు యెహోవా నీకుతత్రమిచుచ్ను గాక యాకోబు దేవుని నామము 

నినున్ ఉదధ్రించును గాక. 

కీరత్నలు 27:5 => ఆపతాక్లమున ఆయన తన పరణ్శాలలో ననున్ దాచును తన గుడారపు మాటున 

ననున్ దాచును ఆశర్యదురగ్ముమీద ఆయన ననున్ ఎకిక్ంచును.  
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కీరత్నలు 46:1 => దేవుడు మనకు ఆశర్యమును దురగ్మునైయునాన్డు ఆపతాక్లములో ఆయన 

నముమ్కొనదగిన సహాయకుడు 

కీరత్నలు 52:9 => నీవు దాని నెరవేరిచ్తివి గనుక నేను నితయ్ము నినున్ సుత్తించెదను. నీ నామము నీ 

భకుత్ల దృషిట్కి ఉతత్మమైనది నేను దాని సమ్రించి కనిపెటుట్చునాన్ను. 

కీరత్నలు 71:3 => నేను నితయ్ము చొచుచ్నటుల్ నాకు ఆశర్యదురగ్ముగా ఉండుము నా శైలము నా 

దురగ్ము నీవే నీవు ననున్ రకిష్ంప నిశచ్యించియునాన్వు.  

కీరత్నలు 143:9 => యెహోవా, నేను నీ మరుగు జొచిచ్యునాన్ను నా శతుర్వుల చేతిలోనుండి ననున్ 

విడిపింపుము 

సామెతలు 14:26 => యెహోవాయందు భయభకుత్లు కలిగియుండుట బహు ధైరయ్ము పుటిట్ంచును 

సామెతలు 27:12 => బుదిధ్మంతుడు అపాయము వచుచ్ట చూచి దాగును జాఞ్నము లేనివారు 

యోచింపక ఆపదలో పడుదురు. 

సామెతలు 29:25 => భయపడుటవలన మనుషుయ్లకు ఉరి వచుచ్ను యెహోవాయందు నమిమ్క 

యుంచువాడు సురకిష్తముగా నుండును. 

పర్సంగి 7:12 => జాఞ్నము ఆశర్యాసప్దము, దర్వయ్ము ఆశర్యాసప్దము; అయితే జాఞ్నము దాని 

పొందిన వారి పార్ణమును రకిష్ంచును; ఇదే జాఞ్నమువలన కలుగు లాభము. 

యెషయా 4:6 => మహిమ అంతటిమీద వితానముండును పగలు ఎండకు నీడగాను గాలివానకు 

ఆశర్యముగాను చాటుగాను పరణ్శాల యొకటి యుండును. 

యెషయా 8:14 => అయితే ఆయన ఇశార్యేలుయొకక్ రెండు కుటుంబములకు తగులు రాయిగాను 

అభయ్ంతరము కలిగించు బండగాను ఉండును యెరూషలేము నివాసులకు బోనుగాను చికుక్వలగాను 

ఉండును 

యెషయా 14:32 => జనముల దూత కియయ్వలసిన పర్తుయ్తత్రమేది? యెహోవా సీయోనును 

సాథ్పించియునాన్డు ఆయన జనులలో శర్మనొందినవారు దాని ఆశర్యింతురు అని చెపప్వలెను. 
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యెషయా 26:20 => నా జనమా, ఇదిగో వారి దోషమునుబటిట్ భూనివాసులను శికిష్ంచుటకు 

యెహోవా తన నివాసములోనుండి వెడలివచుచ్చునాన్డు భూమి తనమీద చంపబడినవారిని ఇకను 

కపప్కుండ తాను తార్గిన రకత్మును బయలుపరచును.  

యెషయా 33:16 => పరవ్తములలోని శిలలు అతనికి కోటయగును తపప్క అతనికి ఆహారము 

దొరకును అతని నీళుల్ అతనికి శాశవ్తముగా ఉండును. 

యిరిమ్యా 16:19 => యెహోవా, నా బలమా, నా దురగ్మా, ఆపతాక్లమందు నా ఆశర్యమా, 

భూదిగంతములనుండి జనములు నీయొదద్కు వచిచ్ మా పితరులు వయ్రథ్మును మాయా రూపమును 

నిష పర్యోజనమునగు వాటిని మాతర్ము సవ్తంతిర్ంచుకొనిరని చెపుప్దురు. 

యెహెజేక్లు 11:16 => కాబటిట్ వారికి ఈ మాట పర్కటింపుము పర్భువైన యెహోవా 

సెలవిచుచ్నదేమనగా దూరముననునన్ అనయ్జనులలోనికి నేను వారిని తోలివేసినను, ఆ యా 

దేశములలో వారిని చెదరగొటిట్నను, వారు వెళిళ్న ఆ యా దేశములలో కొంతకాలము నేను వారికి 

పరిశుదాధ్లయముగా ఉందును. 

దానియేలు 6:23 => రాజు ఇందునుగూరిచ్ యతి సంతోషభరితుడై దానియేలును గుహలోనుండి పైకి 

తీయుడని ఆజఞ్ ఇయయ్గా బంటౌర్తులు దానియేలును బయటికి తీసిరి. అతడు తన దేవునియందు 

భకిత్గలవాడైనందున అతనికి ఏ హానియు కలుగలేదు. 

యోవేలు 3:16 => యెహోవా సీయోనులో నుండి గరిజ్ంచుచునాన్డు; యెరూషలేములోనుండి తన 

సవ్రము వినబడజేయుచునాన్డు; భూమాయ్కాశములు వణకుచునన్వి. అయితే యెహోవా తన జనులకు 

ఆశర్యమగును, ఇశార్యేలీయులకు దురగ్ముగా ఉండును. 

నహూము 1:7 => యెహోవా ఉతత్ముడు, శర్మదినమందు ఆయన ఆశర్యదురగ్ము, తనయందు 

నమిమ్కయుంచు వారిని ఆయన ఎరుగును. 

హబకూక్కు 3:4 => సూరయ్కాంతితో సమానమైన పర్కాశము కనబడుచునన్ది ఆయన 

హసత్ములనుండి కిరణములు బయలువెళుల్చునన్వి అచచ్ట ఆయన బలము దాగియునన్ది.  
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జెఫనాయ్ 2:3 => దేశములో సాతివ్కులై ఆయన నాయ్యవిధులననుసరించు సమసత్ దీనులారా, 

యెహోవాను వెదకుడి; మీరు వెదకి వినయము గలవారై నీతిని అనుసరించినయెడల ఒకవేళ ఆయన 

ఉగర్తదినమున మీరు దాచబడుదురు. 

యోహాను 17:11 => నేనికను లోకములో ఉండను గాని వీరు లోకములో ఉనాన్రు; నేను నీయొదద్కు 

వచుచ్చునాన్ను. పరిశుదుధ్డవైన తండీర్, మనము ఏకమై యునన్లాగున వారును ఏకమై యుండునటుల్ 

నీవు నాకు అనుగర్హించిన నీ నామమందు వారిని కాపాడుము. 

2 కొరిందీయులకు 4:8 => ఎటుబోయినను శర్మపడుచునన్ను ఇరికింపబడువారము కాము; 

అపాయములో నునన్ను కేవలము ఉపాయము లేనివారము కాము; 

ఎఫెసీయులకు 6:16 => ఇవనిన్యు గాక విశావ్సమను డాలు పటుట్కొనుడి; దానితో మీరు దుషు ట్ని 

అగిన్బాణములనిన్టిని ఆరుప్టకు శకిత్మంతులవుదురు. 

వచనము 14 

నరుని ఆతమ్ వాని వాయ్ధి నోరుచ్ను నలిగిన హృదయమును ఎవడు సహింపగలడు? 

సామెతలు 10:15 => ధనవంతుని ఆసిత్ వానికి ఆశర్యపటట్ణము దరిదుర్ని పేదరికము వానికి 

నాశనకరము. 

సామెతలు 11:4 => ఉగర్తదినమందు ఆసిత్ అకక్రకు రాదు నీతి మరణమునుండి రకిష్ంచును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 32:31 => వారి ఆశర్యదురగ్ము మన ఆశర్యదురగ్మువంటిది కాదు 

ఇందుకు మన శతుర్వులే తీరప్రులు. 

యోబు 31:24 => సువరణ్ము నాకు ఆధారమనుకొనినయెడలను నా ఆశర్యము నీవేయని మేలిమి 

బంగారముతో నేను చెపిప్నయెడలను 

యోబు 31:25 => నా ఆసిత్ గొపప్దని గాని నాచేతికి విసాత్రము సొతుత్ దొరికెనని గాని నేను 

సంతోషించినయెడలను 

కీరత్నలు 49:6 => తమ ఆసిత్యే పార్పకమని నమిమ్ తమ ధనవిసాత్రతనుబటిట్ పొగడుకొనువారికి 

నేనేల భయపడవలెను?  
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కీరత్నలు 49:7 => ఎవడును ఏ విధముచేతనైనను తన సహోదరుని విమోచింపలేడు 

కీరత్నలు 49:8 => వాడు కుళుల్ చూడక నితయ్ము బర్తుకునటుల్ వాని నిమితత్ము దేవుని సనిన్ధిని 

పార్యశిచ్తత్ము చేయగలవాడు ఎవడును లేడు 

కీరత్నలు 49:9 => వారి పార్ణవిమోచన ధనము బహు గొపప్ది అది ఎనన్టికిని తీరక 

అటుల్ండవలసినదే. 

కీరత్నలు 52:5 => కావున దేవుడు సదాకాలము నినున్ అణగగొటుట్ను నినున్ పటుట్కొని ఆయన నీ 

గుడారములోనుండి నినున్ పెలల్గించును సజీవుల దేశములోనుండి నినున్ నిరూమ్లము చేయును.

(సెలా.) 

కీరత్నలు 52:6 => నీతిమంతులు చూచి భయభకుత్లు కలిగి 

కీరత్నలు 52:7 => ఇదిగో దేవుని తనకు దురగ్ముగా నుంచుకొనక తన ధనసమృదిధ్యందు 

నమిమ్కయుంచి తన చేటును బలపరచుకొనినవాడు వీడేయని చెపుప్కొనుచు వానిని చూచి నవువ్దురు.  

కీరత్నలు 62:10 => బలాతాక్రమందు నమిమ్కయుంచకుడి దోచుకొనుటచేత గరవ్పడకుడి ధనము 

హెచిచ్నను దానిని లక్షయ్పెటట్కుడి. 

కీరత్నలు 62:11 => బలము తనదని ఒక మారు దేవుడు సెలవిచెచ్ను రెండు మారులు ఆ మాట నాకు 

వినబడెను. 

పర్సంగి 7:12 => జాఞ్నము ఆశర్యాసప్దము, దర్వయ్ము ఆశర్యాసప్దము; అయితే జాఞ్నము దాని 

పొందిన వారి పార్ణమును రకిష్ంచును; ఇదే జాఞ్నమువలన కలుగు లాభము. 

లూకా 12:19 => నా పార్ణముతో పార్ణమా, అనేక సంవతస్రములకు, విసాత్రమైన ఆసిత్ నీకు 

స మ కూ రచ్ బ డి యు నన్ ది ; సు ఖిం చు ము , తి ను ము , తార్ గు ము , సం తో షిం చు మ ని 

చెపుప్కొందుననుకొనెను. 

లూకా 12:20 => అయితే దేవుడు వెఱి ఱ్వాడా, యీ రాతిర్ నీ పార్ణము నడుగుచునాన్రు; నీవు 

సిదధ్పరచినవి ఎవనివగునని ఆతనితో చెపెప్ను. 

లూకా 12:21 => దేవుని యెడల ధనవంతుడు కాక తనకొరకే సమకూరుచ్కొనువాడు ఆలాగుననే 

యుండునని చెపెప్ను. 
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1 దినవృతాత్ంతములు 6:54 => అహరోను సంతతివారగు కహాతీయులు వంతువారు; వారి 

కుటుంబముల పొలిమేరలలో వారు విడిసిన తావులనుబటిట్ వారికి ఏరప్డిన నివాససథ్లములు ఇవి. 

సామెతలు 28:11 => ఐశవ్రయ్వంతుడు తన దృషిట్కి తానే జాఞ్ని వివేకముగల దరిదుర్డు వానిని 

పరిశోధించును. 

యిరిమ్యా 48:36 => వారు సంపాదించినదానిలో శేషించినది నశించిపోయెను మోయాబునుగూరిచ్ 

నా గుండె పిలల్నగోర్వివలె నాదము చేయుచునన్ది కీరహ్రెశు వారినిగూరిచ్ నా గుండె పిలల్నగోర్వివలె 

వాగుచునన్ది.  

యెహెజేక్లు 28:4 => నీ ధనాగారములలోనికి వెండి బంగారములను తెచుచ్కొంటివి. 

హబకూక్కు 2:9 => తనకు అపాయము రాకుండునటుల్ తన నివాసమును బలపరచుకొని, తన 

యింటివారికొరకై అనాయ్యముగా లాభము సంపాదించుకొనువానికి శర్మ. 

జెఫనాయ్ 1:18 => యెహోవా ఉగర్తదినమున తమ వెండి బంగారములు వారిని తపిప్ంపలేకపోవును, 

రోషాగిన్చేత భూమియంతయు దహింపబడును, హఠాతుత్గా ఆయన భూనివాసులనందరిని 

సరవ్నాశనము చేయబోవుచునాన్డు.  

మారుక్ 10:24 => ఆయన మాటలకు శిషుయ్లు విసమ్యమొందిరి. అందుకు యేసు తిరిగి వారితో 

ఇటల్నెను పిలల్లారా, తమ ఆసిత్యందు నమిమ్కయుంచువారు దేవుని రాజయ్ములో పర్వేశించుట ఎంతో 

దురల్భము; 

లూకా 18:24 => యేసు అతని చూచి ఆసిత్ గలవారు దేవుని రాజయ్ములో పర్వేశించుట ఎంతో 

దురల్భము. 

వచనము 15 

జాఞ్నుల చెవి తెలివిని వెదకును వివేకముగల మనసుస్ తెలివిని సంపాదించును. 

సామెతలు 11:2 => అహంకారము వెంబడి అవమానము వచుచ్ను వినయము గలవారియొదద్ 

జాఞ్నమునన్ది. 
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సామెతలు 16:18 => నాశనమునకు ముందు గరవ్ము నడచును. పడిపోవుటకు ముందు 

అహంకారమైన మనసుస్ నడచును 

సామెతలు 29:23 => ఎవని గరవ్ము వానిని తగిగ్ంచును వినయ మనసుక్డు ఘనతనొందును 

యెహెజేక్లు 16:49 => నీ చెలెల్లైన సొదొమ చేసిన దోషమేదనగా, దానికిని దాని కుమారెత్లకును 

కలిగిన గరవ్మును ఆహార సమృదిధ్యు నిరివ్చారమైన సుఖసిథ్తియు ననునదియే; అది దీనులకును 

దరిదుర్లకును సహాయము చేయకుండెను.  

యెహెజేక్లు 16:50 => వారు అహంకరించి నా దృషిట్కి హేయకిర్యలు చేసిరి గనుక నేను దాని 

చూచి వారిని వెళల్గొటిట్తిని. 

యెహెజేక్లు 28:2 => నరపుతుర్డా, తూరు అధిపతితో ఈలాగు పర్కటింపుము పర్భువగు యెహోవా 

సెలవిచుచ్నదేమనగా గరివ్షుఠ్డవై నేనొక దేవతను, దేవతనైనటుట్ సముదర్ము మధయ్ను నేను ఆసీనుడనై 

యునాన్ను అని నీవనుకొనుచునాన్వు; నీవు దేవుడవు కాక మానవుడవై యుండియు దేవునికి తగినంత 

అభిపార్యము కలిగియునాన్వు, నీవు దానియేలునకంటె జాఞ్నవంతుడవు, నీకు మరమ్మైనదేదియు లేదు. 

యెహెజేక్లు 28:9 => నేను దేవుడనని నినున్ చంపువానియెదుట నీవు చెపుప్దువా? నినున్ 

చంపువానిచేతిలో నీవు మానవుడవే కాని దేవుడవు కావు గదా. 

దానియేలు 5:23 => ఎటల్నగా నీవును నీ యధిపతులును నీ రాణులును నీ ఉపపతున్లును దేవుని 

ఆలయసంబంధమగు ఉపకరణములలో దార్కాష్రసము పోసి తార్గవలెనని వాటిని తెచిచ్ యుంచుకొని 

వాటితో తార్గుచు, చూడనైనను విననైనను గర్హింపనైననుచేతకాని వెండి బంగారు ఇతత్డి ఇనుము కఱఱ్ 

రాయి అను వాటితో చేయబడిన దేవతలను సుత్తించితిరి గాని, నీ పార్ణమును నీ సకల మారగ్ములును 

ఏ దేవుని వశమున ఉనన్వో ఆయనను నీవు ఘనపరచలేదు.  

దానియేలు 5:24 => కావున ఆయన యెదుటనుండి ఈ యరచేయి వచిచ్ ఈ వార్తను వార్సెను; 

వార్సిన శాసనమేదనగా, మెనే మెనే టెకేల  ఉఫారీస్న . 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 12:21 => నియమింపబడిన దినమందు హేరోదు రాజవసత్రములు 

ధరించుకొని నాయ్యపీఠము మీద కూరుచ్ండి వారి యెదుట ఉపనాయ్సముచేయగా 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 12:22 => జనులు ఇది దైవసవ్రమేకాని మానవసవ్రము కాదని కేకలు 

వేసిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 12:23 => అతడు దేవుని మహిమపరచనందున వెంటనే పర్భువు దూత 

అతని మొతెత్ను గనుక పురుగులు పడి పార్ణము విడిచెను. 

సామెతలు 15:33 => యెహోవాయందు భయభకుత్లు కలిగియుండుట జాఞ్నాభాయ్సమునకు 

సాధనము ఘనతకు ముందు వినయముండును.  

యోబు 42:6 => కావున ననున్ నేను అసహియ్ంచుకొని, ధూళిలోను బూడిదెలోను పడి పశాచ్తాత్ప 

పడుచునాన్ను. 

యోబు 42:7 => యెహోవా యోబుతో ఆ మాటలు పలికిన తరువాత ఆయన తేమానీయుడైన 

ఎలీఫజుతో ఈలాగు సెలవిచెచ్ను నా సేవకుడైన యోబు పలికినటుల్ మీరు ననున్గూరిచ్ యుకత్మైనది 

పలుకలేదు గనుక నా కోపము నీమీదను నీ ఇదద్రు సేన్హితులమీదను మండుచునన్ది 

యోబు 42:8 => కాబటిట్ యేడు ఎడల్ను ఏడు పొటే ట్ళల్ను మీరు తీసికొని, నా సేవకుడైన యోబునొదద్కు 

పోయి మీ నిమితత్ము దహనబలి అరిప్ంపవలెను. అపుప్డు నా సేవకుడైన యోబు మీ నిమితత్ము పార్రథ్న 

చేయును. మీ అవివేకమునుబటిట్ మిముమ్ను శికిష్ంపక యుండునటుల్ నేను అతనిని మాతర్ము 

అంగీకరించెదను; ఏలయనగా నా సేవకుడైన యోబు పలికినటుల్ మీరు ననున్గూరిచ్ యుకత్మైనది 

పలుకలేదు. 

యోబు 42:9 => తేమానీయుడైన ఎలీఫజును, షూహీయుడైన బిలద్దును, నయమాతీయుడైన 

జోఫరును పోయి, యెహోవా తమకు ఆజాఞ్పించినటుల్ చేయగా యెహోవా వారిపక్షమున యోబును 

అంగీకరించెను. 

యోబు 42:10 => మరియు యోబు తన సేన్హితుల నిమితత్ము పార్రథ్న చేసినపుప్డు యెహోవా అతని 

కేష్మసిథ్తిని మరల అతనికి దయచేసెను. మరియు యోబునకు పూరవ్ము కలిగిన దానికంటె రెండంతలు 

అధికముగా యెహోవా అతనికి దయచేసెను. 

యోబు 42:11 => అపుప్డు అతని సహోదరులందరును అతని అకక్చెలెల్ండర్ందరును 

అంతకుముందు అతనికి పరిచయులైన వారును వచిచ్, అతనితోకూడ అతని యింట అనన్పానములు 
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పుచుచ్కొని, యెహోవా అతనిమీదికి రపిప్ంచిన సమసత్ బాధనుగూరిచ్ యెంతలేసి దుఃఖములు 

పొందితివని అతనికొరకు దుఃఖించుచు అతని నోదారిచ్రి. ఇదియు గాక ఒకొక్కక్డు ఒక వరహాను 

ఒకొక్కక్డు బంగారు ఉంగరమును అతనికి తెచిచ్ ఇచెచ్ను. 

యోబు 42:12 => యెహోవా యోబును మొదట ఆశీరవ్దించినంతకంటె మరి అధికముగా 

ఆశీరవ్దించెను. అతనికి పదునాలుగువేల గొఱఱ్లును ఆరువేల ఒంటెలును వెయియ్జతల యెడుల్ను వెయియ్ 

ఆడుగాడిదలును కలిగెను. 

యోబు 42:13 => మరియు అతనికి ఏడుగురు కుమారులును ముగుగ్రు కుమారెత్లును కలిగిరి. 

యోబు 42:14 => అతడు పెదద్దానికి యెమీమా అనియు రెండవదానికి కెజీయా అనియు 

మూడవదానికి కెరెంహపుప్కు అనియు పేళుల్ పెటెట్ను. 

యోబు 42:15 => ఆ దేశమందంతటను యోబు కుమారెత్లంత సౌందరయ్వతులు కనబడలేదు. వారి 

తండిర్ వారి సహోదరులతో పాటు వారికి సావ్సథ్య్ములనిచెచ్ను. 

యోబు 42:16 => అటుతరువాత యోబు నూట నలువది సంవతస్రములు బర్దికి, తన 

కుమారులను కుమారుల కుమారులను నాలుగు తరములవరకు చూచెను. పిమమ్ట యోబు కాలము 

నిండిన వృదుధ్డై మృతినొందెను. 

యోబు 42:17 => పిమమ్ట యోబు కాలము నిండిన వృదుధ్డై మృతినొందెను  

యెషయా 6:5 => నేను అయోయ్, నేను అపవితర్మైన పెదవులు గలవాడను; అపవితర్మైన 

పెదవులుగల జనుల మధయ్ను నివసించువాడను; నేను నశించితిని; రాజును సైనయ్ములకధిపతియునగు 

యెహోవాను నేను కనున్లార చూచితిననుకొంటిని. 

యెషయా 6:6 => అపుప్డు ఆ సెరాపులలో నొకడు తాను బలిపీఠముమీదనుండి కారుతో తీసిన 

నిపుప్ను చేతపటుట్కొని నాయొదద్కు ఎగిరివచిచ్ నా నోటికి దాని తగిలించి 

యెషయా 6:7 => ఇది నీ పెదవులకు తగిలెను గనుక నీ పాపమునకు పార్యశిచ్తత్మాయెను, నీ 

దోషము తొలగిపోయెను అనెను. 

యెషయా 6:8 => అపుప్డు నేను ఎవని పంపెదను? మా నిమితత్ము ఎవడు పోవునని పర్భువు 

సెలవియయ్గా వింటిని. అంతట నేను చితత్గించుము నేనునాన్ను ననున్ పంపుమనగా 
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యెషయా 6:9 => ఆయన నీవు పోయి యీ జనులతో ఇటల్నుము మీరు నితయ్ము వినుచుందురు గాని 

గర్హింపకుందురు; నితయ్ము చూచుచుందురు గాని తెలిసికొనకుందురు. 

యెషయా 6:10 => వారు కనున్లతో చూచి, చెవులతో విని, హృదయముతో గర్హించి, మనసుస్ 

మారుచ్కొని సవ్సథ్త పొందకపోవునటుల్ ఈ జనుల హృదయము కొర్వవ్చేసి వారి చెవులు మందపరచి 

వారి కనున్లు మూయించుమని చెపెప్ను. 

యెషయా 6:11 => పర్భువా, ఎనాన్ళల్ వరకని నేనడుగగా ఆయన నివాసులు లేక పటట్ణములును, 

మనుషుయ్లు లేక యిండుల్ను పాడగువరకును దేశము బొతిత్గా బీడగువరకును 

యెషయా 6:12 => యెహోవా మనుషుయ్లను దూరముగా తీసికొనిపోయినందున దేశములో 

నిరజ్నమైన సథ్లములు విసాత్రమగువరకును ఆలాగున జరుగును. 

యెషయా 6:13 => దానిలో పదియవ భాగము మాతర్ము విడువబడినను అదియును 

నాశనమగును. సిందూర మసత్కివృక్షములు నరకబడిన తరువాత అది మిగిలియుండు మొదుద్వలె 

నుండును; అటిట్ మొదుద్నుండి పరిశుదధ్మైన చిగురు పుటుట్ను. 

దానియేలు 9:20 => నేను ఇంక పలుకుచు పార్రథ్న చేయుచు, పవితర్ పరవ్తము కొరకు నా దేవుడైన 

యెహోవా యెదుట నా పాపమును నా జనము యొకక్ పాపమును ఒపుప్కొనుచు నా దేవుని విజాఞ్పన 

చేయుచునుంటిని. 

దానియేలు 9:23 => నీవు బహు పిర్యుడవు గనుక నీవు విజాఞ్పనము చేయ నారంభించినపుప్డు, ఈ 

సంగతిని నీకు చెపుప్టకు వెళల్వలెనని ఆజఞ్ బయలుదేరెను; కావున ఈ సంగతిని తెలిసికొని నీకు కలిగిన 

దరశ్నభావమును గర్హించుము. 

లూకా 14:11 => తనున్తాను హెచిచ్ంచుకొను పర్తివాడును తగిగ్ంపబడును; తనున్తాను 

తగిగ్ంచుకొనువాడు హెచిచ్ంపబడునని చెపెప్ను. 

1 పేతురు 5:5 => చినన్లారా, మీరు పెదద్లకు లోబడియుండుడి; మీరందరు ఎదుటివానియెడల 

దీనమనసుస్ అను వసత్రము ధరించుకొని మిముమ్ను అలంకరించుకొనుడి; దేవుడు అహంకారులను 

ఎదిరించి దీనులకు కృప అనుగర్హించును. 
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నిరగ్మకాండము 10:3 => కాబటిట్ మోషే అహరోనులు ఫరోయొదద్కు వెళి ల్, అతనిని చూచి యీలాగు 

చెపిప్రి హెబీర్యుల దేవుడగు యెహోవా సెలవిచిచ్నదేమనగా నీవు ఎనాన్ళల్వరకు నాకు లొంగనొలల్క 

యుందువు? ననున్ సేవించుటకు నా జనులను పోనిముమ్. 

సంఖాయ్కాండము 16:27 => కాబటిట్ వారు కోరహు దాతాను అబీరాముల నివాసములయొదద్నుండి 

ఇటు అటు లేచిపోగా, దాతాను అబీరాములును వారి భారయ్లును వారి కుమారులును వారి 

పసిపిలల్లును తమ గుడారముల దావ్రమున నిలిచిరి. 

1 సమూయేలు 17:44 => నా దగగ్రకు రముమ్, నీ మాంసమును ఆకాశ పకుష్లకును భూమృగముల 

కును ఇచిచ్వేతునని ఆ ఫిలిషీత్ యుడు దావీదుతో అనగా 

1 సమూయేలు 18:18 => అందుకు దావీదు రాజునకు అలుల్డనగుటకు నేనెంతటివాడను? నా 

సిథ్తియైనను ఇశార్యేలులో నా తండిర్ కుటుంబమైనను ఏపాటివని సౌలుతో అనెను. 

1 సమూయేలు 25:41 => ఆమె లేచి సాగిలపడి నా యేలినవాని చితత్ము; నా యేలినవాని సేవకుల 

కాళుల్ కడుగుటకు నా యేలినవాని దాసురాలనగు నేను సిదధ్ముగా నునాన్నని చెపిప్ 

1 రాజులు 1:5 => హగీగ్తు కుమారుడైన అదోనీయా గరివ్ంచినవాడై నేనే రాజునగుదునని అనుకొని, 

రథములను గుఱఱ్పు రౌతులను తనకు ముందుగా పరుగెతుత్టకు ఏబదిమంది మనుషుయ్లను 

ఏరప్రచుకొనెను. 

1 రాజులు 20:18 => అతడువారు సమాధానముగా వచిచ్నను యుదధ్ము చేయ వచిచ్నను వారిని 

సజీవులుగా పటుట్కొనిరండని ఆజాఞ్పించెను. 

ఎసేత్రు 6:6 => రాజు ఘనపరచ నపేకిష్ంచువానికి ఏమి చేయవలెనని రాజు అతని నడుగగా 

హామాను ననున్ గాక మరి ఎవరిని రాజు ఘనపరచ నపేకిష్ంచునని తనలో తాననుకొని రాజుతో 

ఇటల్నెను 

సామెతలు 17:19 => కలహపిర్యుడు దురామ్రగ్పిర్యుడు తన వాకిండుల్ ఎతుత్చేయువాడు నాశనము 

వెదకువాడు. 

సామెతలు 21:24 => అహంకారియైన గరివ్షుఠ్నికి అపహాసకుడని పేరు అటిట్వాడు అమిత 

గరవ్ముతో పర్వరిత్ంచును. 
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యెషయా 10:14 => పకిష్గూటిలో ఒకడు చెయియ్ వేసినటుట్ జనముల ఆసిత్ నాచేత చికెక్ను. ఒకడు 

విడువబడిన గుడల్ను ఏరుకొనునపుప్డు రెకక్ను ఆడించునదియైనను నోరు తెరచునదియైనను 

కిచకిచలాడునదియైనను లేకపోవునటుల్ నిరభయ్ంతరముగా నేను సరవ్లోకమును ఏరుకొనుచునాన్నని 

అనుకొనును.  

యిరిమ్యా 48:29 => మోయోబీయుల గరవ్మునుగూరిచ్ వింటిమి, వారు బహు గరవ్పోతులు వారి 

అతిశయమును గూరిచ్యు గరవ్మును గూరిచ్యు  

యిరిమ్యా 50:32 => గరివ్షుఠ్డు తొటిర్లిల్ కూలును అతని లేవనెతుత్వాడెవడును లేకపోవును నేనతని 

పురములలో అగిన్ రాజబెటెట్దను అది అతని చుటుట్పటుట్లనిన్టిని కాలిచ్వేయును. 

యెహెజేక్లు 29:9 => ఐగుపుత్దేశము నిరామ్నుషయ్మై పాడుగా ఉండును, అపుప్డు నేను యెహోవానై 

యునాన్నని వారు తెలిసికొందురు. నైలునది నాది, నేనే దాని కలుగజేసితినని అతడనుకొనుచునాన్డు 

గనుక 

యెహెజేక్లు 31:10 => కావున పర్భువైన యెహోవా ఈ మాట సెలవిచుచ్చునాన్డు నీ యెతుత్నుబటిట్ 

నీవు అతిశయపడితివి, తన కొన మేఘములకంటజేసి తన యెతుత్నుబటిట్ అతడు గరివ్ం చెను. 

హోషేయ 13:1 => ఎఫార్యిము మాటలాడినపుప్డు భయము కలిగెను; అతడు ఇశార్యేలువారిలో 

తనున్ గొపప్ చేసికొనెను; తరువాత బయలుదేవతనుబటిట్ అపరాధియై అతడు నాశనమొందెను. 

ఓబధాయ్ 1:3 => అతుయ్నన్తమైన పరవ్తములమీద ఆసీనుడవైయుండి కొండసందులలో 

నివసించువాడా ననున్ కిర్ందికి పడదోర్యగల వాడెవడని అనుకొనువాడా, నీ హృదయపు గరవ్ముచేత 

నీవు మోసపోతివి. 

హబకూక్కు 2:9 => తనకు అపాయము రాకుండునటుల్ తన నివాసమును బలపరచుకొని, తన 

యింటివారికొరకై అనాయ్యముగా లాభము సంపాదించుకొనువానికి శర్మ. 

లూకా 9:48 => ఈ చినన్బిడ డ్ను నా పేరట చేరుచ్కొనువాడు ననున్ చేరుచ్కొనును, ననున్ 

చేరుచ్కొనువాడు ననున్ పంపినవానిని చేరుచ్కొనును, మీ అందరిలో ఎవడు అతయ్లుప్డై యుండునో వాడే 

గొపప్వాడని వారితో చెపెప్ను 
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లూకా 18:14 => అతనికంటె ఇతడు నీతిమంతుడుగా తీరచ్బడి తన యింటికి వెళె ల్నని మీతో 

చెపుప్చునాన్ను. తనున్తాను హెచిచ్ంచుకొనువాడు తగిగ్ంపబడుననియు తనున్తాను తగిగ్ంచుకొనువాడు 

హెచిచ్ంపబడుననియు చెపెప్ను 

1 తిమోతి 3:6 => అతడు గరావ్ంధుడై అపవాదికి కలిగిన శికాష్విధికి లోబడకుండునటుల్ కొర్తత్గా 

చేరినవాడై యుండకూడదు. 

యాకోబు 4:6 => కాదుగాని, ఆయన ఎకుక్వ కృపనిచుచ్ను; అందుచేత దేవుడు అహంకారులను 

ఎదిరించి దీనులకు కృప అనుగర్హించును అని లేఖనము చెపుప్చునన్ది. 

వచనము 16 

ఒకడు ఇచుచ్ కానుక వానికి వీలు కలుగజేయును అది గొపప్వారియెదుటికి వానిని రపిప్ంచును 

దివ్తీయోపదేశకాండము 13:14 => అది నిజమైనయెడల, అనగా అటిట్ హేయమైనది నీ మధయ్ 

జరిగినయెడల 

2 సమూయేలు 16:4 => అందుకు రాజు మెఫీబోషెతునకు కలిగినదంతయు నీదేయని సీబాతో 

చెపప్గా సీబా నా యేలినవాడా రాజా, నీ దృషిట్యందు నేను అనుగర్హము పొందుదునుగాక, నేను నీకు 

నమసాక్రము చేయుచునాన్ననెను.  

2 సమూయేలు 19:24 => మరియు సౌలు కుమారుడగు మెఫీబోషెతు రాజును నెదురొక్నుటకు 

వచెచ్ను. రాజు పారిపోయిన దినము మొదలుకొని అతడు సుఖముగా తిరిగివచిచ్న నాటివరకు అతడు 

కాళుల్ కడుగుకొనకయు, గడ డ్ము కతిత్రించుకొనకయు బటట్లు ఉదుకుకొనకయు నుండెను. 

2 సమూయేలు 19:25 => రాజును ఎదురొక్నుటకై అతడు యెరూషలేమునకు రాగా రాజు 

మెఫీబోషెతూ, నీవు నాతో కూడ రాకపోతివేమని అతని నడిగెను 

2 సమూయేలు 19:26 => అందుకతడు నా యేలినవాడా రాజా, నీ దాసుడనైన నేను కుంటివాడను 

గనుక గాడిదమీద గంత కటిట్ంచి యెకిక్ రాజుతో కూడ వెళి ల్పోదునని నేననుకొనగా నా పనివాడు ననున్ 

మోసము చేసెను. 
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2 సమూయేలు 19:27 => సీబా నీ దాసుడనైన ననున్గూరిచ్ నా యేలినవాడవును రాజవునగు నీతో 

అబదధ్మాడెను. అయితే నా యేలినవాడవును రాజవునగు నీవు దేవదూత వంటివాడవు, నీ దృషిట్కి ఏది 

యనుకూలమో దాని చేయుము. 

2 సమూయేలు 19:28 => నా తండిర్ యింటివారందరు నా యేలినవాడవును రాజవునగు నీ దృషిట్కి 

మృతులవంటివారై యుండగా, నీవు నీ బలల్యొదద్ భోజనము చేయువారిలో నీ దాసుడనైన ననున్ 

చేరిచ్తివి. కాబటిట్ ఇకను రాజవైన నీకు మొఱఱ్పెటుట్టకు నాకేమి నాయ్యమని అనగా 

2 సమూయేలు 19:29 => రాజు నీ సంగతులను నీవిక ఎందులకు ఎతెత్దవు? నీవును సీబాయును 

భూమిని పంచుకొనుడని నేనాజఞ్ ఇచిచ్తిని గదా అనెను. 

2 సమూయేలు 19:30 => అందుకు మెఫీబోషెతు నా యేలినవాడవగు నీవు నీ నగరికి తిరిగి 

కేష్మముగా వచిచ్యునాన్వు గనుక అతడు అంతయు తీసికొన వచుచ్ననెను. 

ఎసేత్రు 3:10 => రాజు తనచేతి ఉంగరము తీసి దానిని హమెమ్దాతా కుమారుడైన అగాగీయుడగు 

హామానున కిచిచ్ 

ఎసేత్రు 3:11 => ఆ వెండి నీ కియయ్బడియునన్ది; నీ దృషిట్కి ఏది అనుకూలమో అది ఆ జనులకు 

చేయునటుల్గా వారును నీకు అపప్గింపబడి యునాన్రని రాజు సెలవిచెచ్ను. ఈ హామాను యూదులకు 

శతుర్వు. 

ఎసేత్రు 3:12 => మొదటి నెల పదమూడవ దినమందు రాజుయొకక్ వార్తగాండుర్ పిలువబడిరి; 

హామాను ఆజాఞ్పించిన పర్కారము అంతయు ఆ యా సంసాథ్నములమీద నుంచబడిన రాజుయొకక్ 

అధిపతులకును అధికారులకును, ఆ యా సంసాథ్నములలోని జనములమీద నుంచబడిన 

అధిపతులకును అధికారులకును, వారి వారి లిపినిబటిట్యు, ఆ యా జనముల భాషనుబటిట్యు, రాజైన 

అహషేవ్రోషు పేరట ఆ వార్తగాండర్చేత తాకీదులు వార్యింపబడి రాజు ఉంగరముచేత 

ముదిర్ంపబడెను. 

ఎసేత్రు 3:13 => అదారు అను పండెర్ండవ నెల పదమూడవ దినమందు యౌవనులనేమి 

వృదుధ్లనేమి శిశువులనేమి సతరీలనేమి యూదులనందరిని ఒకక్దినమందే బొతిత్గా నిరూమ్లము చేసి వారి 

సొముమ్ కొలల్పుచుచ్కొమమ్ని తాకీదులు అంచెవారిచేత రాజయ్ సంసాథ్నములనిన్టికిని పంపబడెను. 
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ఎసేత్రు 3:14 => మరియు ఒకానొక దినమునకు వారు సిదధ్పడవలెనను ఆ ఆజఞ్కు ఒక పర్తి 

పర్బలింపబడినదై పర్తి సంసాథ్నములోనునన్ సమసత్ జనులకు ఇయయ్బడుటకు పంపబడెను. 

ఎసేత్రు 3:15 => అంచెవారు రాజాజఞ్చేత తవ్రపెటట్బడి బయలువెళి ల్రి. ఆ యాజఞ్ షూషను కోటలో 

ఇయయ్బడెను, దాని విని షూషను పటట్ణము కలతపడెను. అంతట రాజును హామానును విందుకు 

కూరుచ్ండిరి. 

ఎసేత్రు 8:5 => రాజవైన తమకు సమమ్తియైనయెడలను, తమ దృషిట్కి నేను దయపొందినదాననై 

రాజవైన తమ యెదుట ఈ సంగతి యుకత్ముగా తోచినయెడలను, తమ దృషిట్కి నేను ఇంపైన 

దాననైనయెడలను, రాజవైన తమ సకల సంసాథ్నములలో నుండు యూదులను నాశనము 

చేయవలెనని హమెమ్దాతా కుమారుడైన అగాగీయుడగు హామాను వార్యించిన తాకీదులచొపుప్న 

జరుగకుండునటుల్ వాటిని రదుద్చేయుటకు ఆజఞ్ ఇయుయ్డి. 

ఎసేత్రు 8:6 => నా జనులమీదికి రాబోవు కీడును, నా వంశము యొకక్ నాశనమును చూచి నేను 

ఏలాగు సహింపగలనని మనవిచేయగా 

ఎసేత్రు 8:7 => రాజైన అహషేవ్రోషు రాణియైన ఎసేత్రునకును యూదుడైన మొరెద్కైకిని ఈలాగు 

సెలవిచెచ్ను హామాను ఇంటిని ఎసేత్రున కిచిచ్యునాన్ను; అతడు యూదులను హతము చేయుటకు 

పర్యతిన్ంచినందున అతడు ఉరికొయయ్మీద ఉరితీయబడెను. 

ఎసేత్రు 8:8 => అయితే రాజుపేరట వార్యబడి రాజు ఉంగరముతో ముదిర్ంపబడిన తాకీదును ఏ 

మానవుడును మారచ్జాలడు; కాగా మీకిషట్మైనటుల్ మీరు రాజునైన నా పేరట యూదుల పక్షమున 

తాకీదు వార్యించి రాజు ఉంగరముతో దాని ముదిర్ంచుడి. 

ఎసేత్రు 8:9 => సీవాను అను మూడవ నెలలో ఇరువది మూడవ దినమందు రాజుయొకక్ 

వార్తగాండుర్ పిలువబడిరి; మొరెద్కై ఆజాఞ్పించిన పర్కారమంతయు యూదులకును, హిందూ దేశము 

మొదలుకొని కూషు దేశమువరకు వాయ్పించియునన్ నూట ఇరువది యేడు సంసాథ్నములలో నునన్ 

అధిపతులకును అధికారులకును, ఆ యా సంసాథ్నములకును దాని దాని వార్తనుబటిట్యు దాని దాని 

భాషనుబటిట్యు తాకీదులు వార్యబడెను. 
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ఎసేత్రు 8:10 => రాజైన అహషేవ్రోషు పేరట తాకీదులు మొరెద్కై వార్యించి రాజు ఉంగరముతో 

ముదిర్ంచి గుఱఱ్ములమీద, అనగా రాజనగరు పనికి పెంచబడిన బీజాశవ్ములమీద అంచెగాండర్ 

నెకిక్ంచి ఆ తాకీదులను వారిచేత పంపెను. 

ఎసేత్రు 8:11 => రాజైన అహషేవ్రోషు యొకక్ సంసాథ్నములనిన్టిలో ఒకక్ దినమందే, అనగా 

అదారు అను పండెర్ండవ నెల పదమూడవ దినమందే పర్తి పటట్ణమునందుండు యూదులు 

కూడుకొని, తమ పార్ణములు కాపాడుకొనుటకు ఆ యా పర్దేశములలో నుండి తమకు విరోధులగు 

జనుల సైనికులనందరిని, శిశువులను సతరీలను కూడ, సంహరించి హతముచేసి నిరూమ్లపరచి 

ఎసేత్రు 8:12 => వారి వసుత్వులను కొలల్పెటుట్టకు రాజు యూదులకు సెలవిచెచ్నని దానియందు 

వార్యబడెను. 

ఎసేత్రు 8:13 => మరియు ఈ తాకీదుకు పర్తులు వార్యించి ఆ యా సంసాథ్నములలోని 

జనులకందరికి పంపించవలెననియు, యూదులు తమ శతుర్వులమీద పగతీరుచ్కొనుటకు ఒకానొక 

దినమందు సిదధ్ముగా ఉండవలెననియు ఆజఞ్ ఇయయ్బడెను. 

ఎసేత్రు 8:14 => రాజనగరు పనికి పెంచబడిన బీజాశవ్ములమీద నెకిక్న అంచెగాండుర్ రాజు 

మాటవలన పేర్రేపింపబడి అతివేగముగా బయలుదేరిరి. ఆ తాకీదు షూషను కోటలో ఇయయ్బడెను. 

ఎసేత్రు 8:15 => అపుప్డు మొరెద్కై ఊదావరణ్మును తెలుపువరణ్మును గల రాజవసత్రమును బంగారపు 

పెదద్కిరీటమును అవిసెనారతో చేయబడిన ధూమర్వరణ్ముగల వసత్రములను ధరించుకొనినవాడై రాజు 

సముఖమునుండి బయలుదేరెను; అందునిమితత్ము షూషను పటట్ణము ఆనందించి సంతోషమొందెను. 

ఎసేత్రు 8:16 => మరియు యూదులకు కేష్మమును ఆనందమును సంతుషిట్యు ఘనతయు కలిగెను. 

ఎసేత్రు 8:17 => రాజు చేసిన తీరామ్నమును అతని చటట్మును వచిచ్న పర్తి సంసాథ్నమందును పర్తి 

పటట్ణమందును యూదులకు ఆనందమును సంతోషమును కలిగెను, అది శుభదినమని విందు 

చేసికొనిరి. మరియు దేశజనులలో యూదులయెడల భయము కలిగెను కనుక అనేకులు యూదుల 

మతము అవలంబించిరి. 

యోబు 29:16 => దరిదుర్లకు తండిర్గా ఉంటిని ఎరుగనివారి వాయ్జెయ్మును నేను శర్దధ్గా 

విచారించితిని. 
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దానియేలు 6:9 => కాగా రాజగు దరాయ్వేషు శాసనము వార్యించి సంతకము చేసెను. 

దానియేలు 6:14 => రాజు ఈ మాట విని బహుగా వాయ్కులపడి, దానియేలును రకిష్ంపవలెనని తన 

మనసుస్ దృఢము చేసికొని, సూరుయ్డసత్మించు వరకు అతని విడిపించుటకు పర్యతన్ము చేసెను. 

యోహాను 7:51 => అతడు ఒక మనుషుయ్ని మాట వినక మునుపును, వాడు చేసినది తెలిసికొనక 

మునుపును, మన ధరమ్శాసత్రము అతనికి తీరుప్ తీరుచ్నా అని అడుగగా 

యెహోషువ 22:21 => అందుకు రూబేనీయులును గాదీయులును మనషేష్ అరధ్గోతర్పువారును 

ఇశార్యేలీయుల పర్ధానులతో ఇచిచ్న ఉతత్రమేమనగా 

2 సమూయేలు 14:8 => రాజు నీవు నీ యింటికి పొముమ్, నినున్ గురించి ఆజఞ్ ఇతుత్నని ఆమెతో 

చెపెప్ను. 

2 సమూయేలు 19:29 => రాజు నీ సంగతులను నీవిక ఎందులకు ఎతెత్దవు? నీవును సీబాయును 

భూమిని పంచుకొనుడని నేనాజఞ్ ఇచిచ్తిని గదా అనెను. 

యోబు 18:2 => మాటలలో చికుక్పరచుటకై మీరెంతసేవు వెదకుదురు? మీరు ఆలోచనచేసి 

ముగించినయెడల మేము మాటలాడెదము. 

యోబు 32:4 => వారు ఎలీహుకనన్ ఎకుక్వ వయసుస్గలవారు గనుక అతడు యోబుతో 

మాటలాడవలెనని కనిపెటిట్యుండెను. 

సామెతలు 18:17 => వాయ్జెయ్మందు వాది పక్షము నాయ్యముగా కనబడును అయితే ఎదుటివాడు 

వచిచ్నమీదట వాని సంగతి తేటపడును. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 25:16 => అందుకు నేను నేరము మోపబడివవాడు నేరము మోపినవారికి 

ముఖాముఖిగా వచిచ్, తనమీద మోపబడిన నేరమునుగూరిచ్ సమాధానము చెపుప్కొనుటకు 

అవకాశమియయ్కమునుపు ఏ మనుషుయ్నినైనను అపప్గించుట రోమీయుల ఆచారము కాదని 

ఉతత్రమిచిచ్తిని 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 25:27 => ఖయిదీమీద మోపబడిన నేరములను వివరింపకుండ అతని 

పంపుట యుకత్ముకాదని నాకు తోచుచునన్దని చెపెప్ను. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 26:1 => అగిర్పప్ పౌలును చూచి నీ పక్షమున చెపుప్కొనుటకు నీకు 

సెలవైనదనెను. అపుప్డు పౌలు చేయిచాచి యీలాగు సమాధానము చెపప్సాగెను 

యాకోబు 1:19 => నా పిర్య సహోదరులారా, మీరీసంగతి ఎరుగుదురు గనుక పర్తి మనుషుయ్డు 

వినుటకు వేగిరపడువాడును, మాటలాడుటకు నిదానించువాడును, కోపించుటకు నిదా నించువాడునై 

యుండవలెను. 

1 పేతురు 4:8 => పేర్మ అనేక పాపములను కపుప్ను గనుక అనిన్టికంటె ముఖయ్ముగా ఒకనియెడల 

ఒకడు మికక్టమైన పేర్మ గలవారై యుండుడి. 

వచనము 17 

వాయ్జెయ్మందు వాది పక్షము నాయ్యముగా కనబడును అయితే ఎదుటివాడు వచిచ్నమీదట వాని సంగతి 

తేటపడును. 

యోబు 1:20 => అపుప్డు యోబు లేచి తన పై వసత్రమును చింపుకొని తలవెండుర్కలు గొరిగించుకొని 

నేలమీద సాషాట్ంగపడి నమసాక్రము చేసి ఇటల్నెను 

యోబు 1:21 => నేను నా తలిల్గరభ్ములోనుండి దిగంబరినై వచిచ్తిని, దిగంబరినై అకక్డికి 

తిరిగివెళె ల్దను; యెహోవా ఇచెచ్ను యెహోవా తీసికొనిపోయెను, యెహోవా నామమునకు సుత్తి 

కలుగునుగాక. 

యోబు 2:7 => కాబటిట్ అపవాది యెహోవా సనిన్ధినుండి బయలువెళి ల్, అరికాలు మొదలుకొని 

నడినెతిత్వరకు బాధగల కురుపులతో యోబును మొతెత్ను. 

యోబు 2:8 => అతడు ఒళుల్ గోకుకొనుటకై చిలల్పెంకు తీసికొని బూడిదెలో కూరుచ్ండగా 

యోబు 2:9 => అతని భారయ్ వచిచ్నీవు ఇంకను యథారథ్తను వదలకయుందువా? దేవుని దూషించి 

మరణము కమమ్నెను. 

యోబు 2:10 => అందుకతడు మూరు ఖ్రాలు మాటలాడునటుల్ నీవు మాటలాడుచునాన్వు; మనము 

దేవునివలన మేలు అనుభవించుదుమా, కీడును మనము అనుభవింప తగదా అనెను. ఈ సంగతులలో 

ఏ విషయమందును యోబునోటి మాటతోనైనను పాపము చేయలేదు. 
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కీరత్నలు 147:3 => గుండె చెదరినవారిని ఆయన బాగుచేయువాడు వారి గాయములు కటుట్వాడు. 

రోమీయులకు 5:3 => అంతే కాదు; శర్మ ఓరుప్ను, ఓరుప్ పరీక్షను, పరీక్ష నిరీక్షణను 

కలుగజేయునని యెరిగి  

రోమీయులకు 5:4 => శర్మలయందును అతిశయపడుదము. 

రోమీయులకు 5:5 => ఎందుకనగా ఈ నిరీక్షణ మనలను సిగుగ్పరచదు. మనకు అనుగర్హింపబడిన 

పరిశుదాధ్తమ్దావ్రా దేవుని పేర్మ మన హృదయములలో కుమమ్రింపబడియునన్ది. 

రోమీయులకు 8:35 => కీర్సుత్ పేర్మనుండి మనలను ఎడబాపు వాడెవడు? శర్మయైనను బాధయైనను 

హింసయైనను కరవైనను వసత్రహీనతయైనను ఉపదర్వమైనను ఖడగ్మైనను మనలను ఎడబాపునా? 

రోమీయులకు 8:36 => ఇందునుగూరిచ్ వార్యబడినదేమనగా నినున్బటిట్ దినమెలల్ మేము 

వధింపబడినవారము వధకు సిదధ్మైన గొఱఱ్లమని మేము ఎంచబడినవారము. 

రోమీయులకు 8:37 => అయినను మనలను పేర్మించినవాని దావ్రా మనము వీటనిన్టిలో అతయ్ధిక 

విజయము పొందుచునాన్ము. 

2 కొరిందీయులకు 1:12 => మా అతిశయమేదనగా, లౌకిక జాఞ్నము ననుసరింపక, 

దేవుడనుగర్హించు పరిశుదధ్తతోను నిషాక్పటయ్ముతోను దేవుని కృపనే అనుసరించి లోకములో 

నడుచుకొంటిమనియు, విశేషముగా మీయెడలను నడుచుకొంటిమనియు, మా మనసాస్కిష్ 

సాక్షయ్మిచుచ్టయే 

2 కొరిందీయులకు 12:9 => అందుకు నా కృప నీకు చాలును, బలహీనతయందు నాశకిత్ 

పరిపూరణ్మగుచునన్దని ఆయన నాతో చెపెప్ను. కాగా కీర్సుత్ శకిత్ నామీద నిలిచియుండు నిమితత్ము, 

విశేషముగా నా బలహీనతలయందే బహు సంతోషముగా అతిశయపడుదును 

2 కొరిందీయులకు 12:10 => నేనెపుప్డు బలహీనుడనో అపుప్డే బలవంతుడను గనుక కీర్సుత్ 

నిమితత్ము నాకు కలిగిన బలహీనతలలోను నిందలలోను ఇబబ్ందులలోను హింసలలోను 

ఉపదర్వములలోను నేను సంతోషించుచునాన్ను. 

యాకోబు 1:2 => నా సహోదరులారా, మీ విశావ్సమునకు కలుగు పరీక్ష ఓరుప్ను పుటిట్ంచునని 

యెరిగి,  
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1 పేతురు 1:6 => ఇందువలన మీరు మికిక్లి ఆనందించుచునాన్రు గాని అవసరమునుబటిట్ 

నానావిధములైన శోధనలచేత, పర్సుత్తమున కొంచెము కాలము మీకు దుఃఖము కలుగుచునన్ది. 

సామెతలు 17:22 => సంతోషముగల మనసుస్ ఆరోగయ్కారణము. నలిగిన మనసుస్ ఎముకలను 

ఎండిపోజేయును. 

యోబు 6:4 => సరవ్శకుత్డగు దేవుని అంబులు నాలో చొచెచ్ను వాటి విషమును నా ఆతమ్ పానము 

చేయుచునన్ది దేవుని భీకరకారయ్ములు నాతో యుదధ్ము చేయుటకై పంకుత్లు తీరుచునన్వి. 

యోబు 7:14 => నీవు సవ్పన్ములవలన ననున్ బెదరించెదవు దరశ్నములవలన ననున్ భయపెటెట్దవు. 

యోబు 7:15 => కావున నేను ఉరితీయబడవలెనని కోరుచునాన్ను ఈ నా యెముకలను 

చూచుటకనన్ మరణమొందుట నాకిషట్ము. 

యోబు 10:15 => నేను దోషకృతయ్ములు చేసినయెడల నాకు బాధకలుగును నేను నిరోద్షినై 

యుండినను అతిశయపడను అవమానముతో నిండుకొని నాకు క లి గి న బాధను 

తలంచుకొనుచుండెదను. 

యోబు 10:16 => నేను సంతోషించినయెడల ఎడతెగక నీ ఆశచ్రయ్మైన బలమును నీవు నామీద 

చూపుదువు. 

యోబు 10:17 => సింహము వేటాడునటుల్ నీవు ననున్ వేటాడుచుందువు ఎడతెగక నామీదికి కొర్తత్ 

సాకుష్లను పిలిచెదవు ఎడతెగక నామీద నీ ఉగర్తను పెంచెదవు ఎడతెగక సమూహము వెనుక 

సమూహమును నా మీదికి రాజేసెదవు. 

కీరత్నలు 30:9 => మనున్ నినున్ సుత్తించునా? నీ సతయ్మునుగూరిచ్ అది వివరించునా? 

కీరత్నలు 30:10 => యెహోవా, ఆలకింపుము ననున్ కరుణింపుము యెహోవా, నాకు సహాయుడవై 

యుండుము 

కీరత్నలు 32:3 => నేను మౌనినై యుండగా దినమంతయు నేను చేసిన నా ఆరత్ధవ్నివలన 

నాయెముకలు కీష్ణించినవి.  

కీరత్నలు 32:4 => దివారాతుర్లు నీ చెయియ్ నామీద బరువుగా నుండెను నా సారము వేసవికాలమున 

ఎండినటాట్యెను. (సెలా.)  
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కీరత్నలు 38:2 => నీ బాణములు నాలో గటిట్గా నాటియునన్వి. నీ చెయియ్ నామీద భారముగా నునన్ది. 

కీరత్నలు 38:3 => నీ కోపాగిన్వలన ఆరోగయ్ము నా శరీరమును విడిచిపోయెను నా పాపమునుబటిట్ 

నా యెముకలలో సవ్సథ్తలేదు. 

కీరత్నలు 38:4 => నా దోషములు నా తలమీదుగా పొరిల్పోయినవి నేను మోయలేని బరువువలె అవి 

నామీద మోపబడియునన్వి. 

కీరత్నలు 42:10 => నీ దేవుడు ఏమాయెనని నా శతుర్వులు దినమెలల్ అడుగుచునాన్రు. వారు తమ 

దూషణలచేత నా యెముకలు విరుచుచునాన్రు. 

కీరత్నలు 42:11 => నా పార్ణమా, నీవేల కుర్ంగియునాన్వు? నాలో నీవేల తొందరపడుచునాన్వు? 

దేవునియందు నిరీక్షణ యుంచుము, ఆయనే నా రక్షణకరత్ నా దేవుడు ఇంకను నేనాయనను 

సుత్తించెదను.  

కీరత్నలు 55:3 => శతుర్వుల శబద్మునుబటిట్యు దుషు ట్ల బలాతాక్రమునుబటిట్యు నేను 

చింతాకార్ంతుడనై విశార్ంతి లేక మూలుగుచునాన్ను. వారు నామీద దోషము మోపుచునాన్రు 

ఆగర్హముగలవారై ననున్ హింసించుచునాన్రు. 

కీరత్నలు 55:5 => దిగులును వణకును నాకు కలుగుచునన్వి మహా భయము ననున్ ముంచివేసెను. 

కీరత్నలు 77:2 => నా ఆపతాక్లమందు నేను పర్భువును వెదకితిని రాతిర్వేళ నా చెయియ్ వెనుకకు 

తీయకుండ చాపబడియునన్ది. నా పార్ణము ఓదారుప్ పొందనొలల్కయునన్ది. 

కీరత్నలు 77:3 => దేవుని జాఞ్పకము చేసికొనునపుప్డు నేను నిటూ ట్రుప్ విడుచుచునాన్ను నేను 

ధాయ్నించునపుప్డు నా ఆతమ్ కుర్ంగిపోవుచునన్ది (సెలా.) 

కీరత్నలు 88:14 => యెహోవా, నీవు ననున్ విడుచుట యేల? నీ ముఖము నాకు చాటు చేయుట 

యేల? 

కీరత్నలు 88:15 => బాలయ్మునుండి నేను బాధపడి చావునకు సిదధ్మైతిని నీవు పెటుట్ భయముచేత 

నేను కలవరపడుచునాన్ను. 

కీరత్నలు 88:16 => నీ కోపాగిన్ నా మీదికి పొరిల్యునన్ది నీ మహా భయములు ననున్ 

సంహరించియునన్వి. 
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కీరత్నలు 109:22 => నేను దీనదరిదుర్డను నా హృదయము నాలో గుచచ్బడియునన్ది. 

మారుక్ 14:33 => పేతురును యాకోబును యోహానును వెంటబెటుట్కొనిపోయి, మిగుల 

విభార్ంతినొందుటకును చింతాకార్ంతుడగుటకును ఆరంభించెను 

మారుక్ 14:34 => అపుప్డాయన నా పార్ణము మరణమగునంతగా దుఃఖములో మునిగియునన్ది; 

మీరికక్డ ఉండి మెలకువగా నుండుడని వారితో చెపిప్ 

2 కొరిందీయులకు 2:7 => గనుక మీరిక వానిని శికిష్ంపక క్షమించి ఆదరించుట మంచిది. 

లేనియెడల ఒకవేళ వాడు అతయ్ధికమైన దుఃఖములో మునిగిపోవును. 

2 రాజులు 4:27 => పిమమ్ట ఆమె కొండమీదనునన్ దైవజనుని యొదద్కు వచిచ్ అతని కాళుల్ 

పటుట్కొనెను. గేహజీ ఆమెను తోలివేయుటకు దగగ్రకు రాగా దైవజనుడు ఆమె బహు వాయ్కులముగా 

ఉనన్ది, యెహోవా ఆ సంగతి నాకు తెలియజేయక మరుగుచేసెను; ఆమె జోలికి పోవదద్ని వానికి ఆజఞ్ 

ఇచెచ్ను. 

కీరత్నలు 6:3 => నా పార్ణము బహుగా అదరుచునన్ది. యెహోవా, నీవు ఎంతవరకు కరుణింపక 

యుందువు? 

సామెతలు 12:25 => ఒకని హృదయములోని విచారము దాని కుర్ంగజేయును దయగల మాట 

దాని సంతోషపెటుట్ను. 

సామెతలు 14:10 => ఎవని దుఃఖము వాని హృదయమునకే తెలియును ఒకని సంతోషములో 

అనుయ్డు పాలివాడు కానేరడు. 

సామెతలు 15:4 => సాతివ్కమైన నాలుక జీవవృక్షము దానిలో కుటిలత యుండినయెడల ఆతమ్కు 

భంగము కలుగును. 

సామెతలు 15:13 => సంతోషహృదయము ముఖమునకు తేటనిచుచ్ను. మనోదుఃఖమువలన ఆతమ్ 

నలిగిపోవును. 

2 కొరిందీయులకు 7:10 => దైవచితాత్నుసారమైన దుఃఖము రక్షణారథ్మైన మారుమనసుస్ను 

కలుగజేయును; ఈ మారుమనసుస్ దుఃఖమును పుటిట్ంచదు. అయితే లోకసంబంధమైన దుఃఖము 

మరణమును కలుగజేయును. 
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వచనము 18 

చీటుల్ వేయుటచేత వివాదములు మానును అది పరాకర్మశాలులను సమాధానపరచును. 

సామెతలు 1:5 => జాఞ్నము గలవాడు విని పాండితయ్ము వృదిధ్ చేసికొనును వివేకము గలవాడు 

ఆలకించి నీతి సూతర్ములను సంపాదించుకొనును. 

సామెతలు 4:5 => జాఞ్నము సంపాదించుకొనుము బుదిధ్ సంపాదించుకొనుము నా నోటి మాటలను 

మరువకుము. వాటినుండి తొలగిపోకుము. 

సామెతలు 4:7 => జాఞ్నము సంపాదించుకొనుటయే జాఞ్నమునకు ముఖాయ్ంశము. నీ సంపాదన 

అంతయు ఇచిచ్ బుదిధ్ సంపాదించుకొనుము. 

సామెతలు 9:9 => జాఞ్నము గలవానికి ఉపదేశము చేయగా వాడు మరింత జాఞ్నము నొందును 

నీతిగలవానికి బోధచేయగా వాడు జాఞ్నాభివృదిధ్ నొందును. 

సామెతలు 10:14 => జాఞ్నులు జాఞ్నము సమకూరుచ్కొందురు మూఢుల నోరు అపుప్డే నాశనము 

చేయును. 

సామెతలు 15:14 => బుదిధ్మంతుని మనసుస్ జాఞ్నము వెదకును బుదిధ్హీనులు మూఢతవ్ము 

భుజించెదరు. 

సామెతలు 23:23 => సతయ్మును అమిమ్వేయక దాని కొని యుంచుకొనుము జాఞ్నమును 

ఉపదేశమును వివేకమును కొని యుంచుకొనుము. 

1 రాజులు 3:9 => ఇంత గొపప్దైన నీ జనమునకు నాయ్యము తీరచ్గలవాడు ఎవవ్డు? కాబటిట్ నేను 

మంచి చెడ డ్లు వివేచించి నీ జనులకు నాయ్యము తీరుచ్నటుల్ నీ దాసుడనైన నాకు వివేకముగల 

హృదయము దయచేయుము. 

కీరత్నలు 119:97 => (మేమ ) నీ ధరమ్శాసత్రము నాకెంతో పిర్యముగానునన్ది దినమెలల్ నేను దానిని 

ధాయ్నించుచునాన్ను. 

కీరత్నలు 119:98 => నీ ఆజఞ్లు నితయ్ము నాకు తోడుగా నునన్వి. నా శతుర్వులను మించిన జాఞ్నము 

అవి నాకు కలుగజేయుచునన్వి. 
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కీరత్నలు 119:99 => నీ శాసనములను నేను ధాయ్నించుచునాన్ను కావున నా బోధకులందరికంటె 

నాకు విశేషజాఞ్నము కలదు. 

కీరత్నలు 119:100 => నీ ఉపదేశములను నేను లక్షయ్ము చేయుచునాన్ను కావున వృదుధ్లకంటె నాకు 

విశేషజాఞ్నము కలదు. 

కీరత్నలు 119:101 => నేను నీ వాకయ్ము ననుసరించునటుల్ దుషట్మారగ్ములనిన్టిలోనుండి నా 

పాదములు తొలగించుకొనుచునాన్ను 

కీరత్నలు 119:102 => నీవు నాకు బోధించితివి గనుక నీ నాయ్యవిధులనుండి నేను 

తొలగకయునాన్ను.  

కీరత్నలు 119:103 => నీ వాకయ్ములు నా జిహవ్కు ఎంతో మధురములు అవి నా నోటికి తేనెకంటె 

తీపిగా నునన్వి. 

కీరత్నలు 119:104 => నీ ఉపదేశమువలన నాకు వివేకము కలిగెను తపుప్మారగ్ములనిన్యు నా 

కసహయ్ములాయెను. 

లూకా 8:8 => మరికొనిన్ మంచినేలను పడెను; అవి మొలిచి నూరంతలుగా ఫలించెననెను. ఈ 

మాటలు పలుకుచు వినుటకు చెవులు గలవాడు వినును గాక అని బిగగ్రగా చెపెప్ను.  

లూకా 8:9 => ఆయన శిషుయ్లు ఈ ఉపమాన భావమేమిటని ఆయనను అడుగగా 

లూకా 8:10 => ఆయన దేవుని రాజయ్ మరమ్ములెరుగుట మీకు అనుగర్హింపబడి యునన్ది; 

ఇతరులైతే చూచియు చూడకయు, వినియు గర్హింపకయు ఉండునటుల్ వారికి ఉపమానరీతిగా 

(బోధింపబడుచునన్వి.) 

లూకా 10:39 => ఆమెకు మరియ అను సహోదరియుండెను. ఈమె యేసు పాదములయొదద్ 

కూరుచ్ండి ఆయన బోధ వినుచుండెను. 

2 తిమోతి 3:15 => నీవు నేరుచ్కొని రూఢియని తెలిసికొనన్వి యెవరివలన నేరుచ్కొంటివో ఆ సంగతి 

తెలిసికొని, వాటియందు నిలుకడగా ఉండుము. 

2 తిమోతి 3:16 => దైవజనుడు సనన్దుధ్డై పర్తి సతాక్రయ్మునకు పూరణ్ముగా సిదధ్పడి యుండునటుల్ 

దైవావేశమువలన కలిగిన పర్తి లేఖనము ఉపదేశించుటకును,  
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2 తిమోతి 3:17 => ఖండించుటకును, తపుప్ దిదుద్టకును, నీతియందు శిక్షచేయుటకును 

పర్యోజనకరమైయునన్ది. 

యాకోబు 1:5 => మీలో ఎవనికైనను జాఞ్నము కొదువగా ఉనన్యెడల అతడు దేవుని అడుగవలెను, 

అపుప్డది అతనికి అనుగర్హింపబడును. ఆయన ఎవనిని గదిద్ంపక అందరికిని ధారాళముగ 

దయచేయువాడు.  

యోబు 8:10 => వారు నీకు బోధించుదురు గదా వారు నీకు తెలుపుదురు గదా వారు తమ 

అనుభవమునుబటిట్ మాటలాడుదురు గదా. 

సామెతలు 8:9 => అవియనిన్యు వివేకికి తేటగాను తెలివినొందినవారికి యథారథ్ముగాను ఉనన్వి. 

సామెతలు 15:32 => శిక్షనొంద నొలల్నివాడు తన పార్ణమును తృణీకరించును గదిద్ంపును 

వినువాడు వివేకియగును. 

సామెతలు 17:16 => బుదిధ్హీనుని చేతిలో జాఞ్నము సంపాదించుటకు సొముమ్ండనేల? వానికి బుదిధ్ 

లేదుగదా? 

సామెతలు 21:11 => అపహాసకుడు దండింపబడుట చూచి జాఞ్నము లేనివాడు జాఞ్నము పొందును 

జాఞ్నము గలవాడు ఉపదేశమువలన తెలివినొందును. 

పర్సంగి 1:13 => ఆకాశముకిర్ంద జరుగునది అంతటిని జాఞ్నముచేత విచారించి గర్హించుటకై నా 

మనసుస్ నిలిపితిని; వారు దీనిచేత అభాయ్సము నొందవలెనని దేవుడు మానవులకు ఏరాప్టుచేసిన 

పర్యాసము బహు కఠినమైనది. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:33 => వెంటనే నినున్ పిలిపించితిని; నీవు వచిచ్నది మంచిది. పర్భువు 

నీకు ఆజాఞ్పించినవనిన్యు వినుటకై యిపుప్డు మేమందరము దేవుని యెదుట ఇకక్డ కూడియునాన్మని 

చెపెప్ను. అందుకు పేతురు నోరు తెరచి ఇటల్నెను 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:7 => ఇతడు వివేకము గలవాడైన సెరిగ్పౌలు అను అధిపతియొదద్ 

నుండెను; అతడు బరన్బాను సౌలును పిలిపించి దేవుని వాకయ్ము వినగోరెను. 

వచనము 19 
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బలమైన పటట్ణమును వశపరచుకొనుటకంటె ఒకనిచేత అనాయ్యమునొందిన సహోదరుని 

వశపరచుకొనుట కషట్తరము. వివాదములు నగరు తలుపుల అడ డ్గడియలంత సిథ్రములు. 

సామెతలు 17:8 => లంచము దృషిట్కి మాణికయ్మువలె నుండును అటిట్వాడు ఏమి చేసినను దానిలో 

యుకిత్గా పర్వరిత్ంచును. 

సామెతలు 19:6 => అనేకులు గొపప్వారి కటాక్షము వెదకుదురు దాతకు అందరు సేన్హితులే. 

సామెతలు 21:14 => చాటున ఇచిచ్న బహుమానము కోపమును చలాల్రుచ్ను ఒడిలోనుంచబడిన 

కానుక మహా కోర్ధమును శాంతిపరచును. 

ఆదికాండము 32:20 => మీరు ఇదిగో నీ సేవకుడైన యాకోబు మా వెనుక వచుచ్చునాన్డని 

చెపప్వలెననియు రెండవవానికిని మూడవవానికిని మందల వెంబడి వెళి ల్న వారికందరికిని 

ఆజాఞ్పించెను. 

ఆదికాండము 33:10 => అపుప్డు యాకోబు అటుల్ కాదు; నీ కటాక్షము నామీద నునన్యెడల 

చితత్గించి నాచేత ఈ కానుక పుచుచ్కొనుము, దేవుని ముఖము చూచినటుల్ నీ ముఖము చూచితిని; నీ 

కటాక్షము నామీద వచిచ్నది గదా 

ఆదికాండము 43:11 => వారి తండిర్యైన ఇశార్యేలు వారితొ అటల్యిన మీరీలాగు చేయుడి; ఈ 

దేశమందు పర్సిదధ్ములైనవి, అనగా కొంచెము మసత్కి కొంచెము తేనె సుగంధ దర్వయ్ములు బోళము 

పిసాత్చకాయలు బాదము కాయలు మీ గోనెలలో వేసికొని ఆ మనుషుయ్నికి కానుకగా తీసికొనిపోవుడి. 

1 సమూయేలు 25:27 => అయితే నేను నా యేలినవాడవగు నీయొదద్కు తెచిచ్న యీ కానుకను నా 

యేలినవాడవగు నినున్ వెంబడించు పనివారికి ఇపిప్ంచి 

ఆదికాండము 21:27 => అబార్హాము గొఱఱ్లను గొడల్ను తెపిప్ంచి అబీమెలెకుకిచెచ్ను. వారిదద్రు ఇటుల్ 

ఒక నిబంధన చేసికొనిరి. 

ఆదికాండము 24:31 => లాబాను యెహోవావలన ఆశీరవ్దింపబడినవాడా, లోపలికి రముమ్; నీవు 

బయట నిలువనేల? ఇలుల్ను ఒంటెలకు సథ్లమును నేను సిదధ్ము చేయించితిననెను. 
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ఆదికాండము 32:13 => అతడు అకక్డ ఆ రాతిర్ గడిపి తాను సంపాదించిన దానిలో తన అనన్యైన 

ఏశావు కొరకు ఒక కానుకను 

నాయ్యాధిపతులు 3:15 => ఇశార్యేలీయులు యెహోవాకు మొఱఱ్పెటట్గా బెనాయ్మీనీయుడైన గెరా 

కుమారుడగు ఏహూదను రక్షకుని వారికొరకు యెహోవా నియమించెను. అతడు ఎడమచేతి పనివాడు. 

అతనిచేతను ఇశార్యేలీయులు మోయాబు రాజైన ఎగోల్నుకు కపప్ము పంపగా 

1 సమూయేలు 16:20 => అపుప్డు యెషష్యి ఒక గారద్భముమీద రొటెట్లను దార్కాష్రసపు తితిత్ని ఒక 

మేకపిలల్ను వేయించి తన కుమారుడైన దావీదుచేత సౌలునొదద్కు పంపెను. 

1 సమూయేలు 25:18 => అందుకు అబీగయీలు నాబాలుతో ఏమియు చెపప్క తవ్రపడి 

రెండువందల రొటెట్లను, రెండు దార్కాష్రసపు తితుత్లను, వండిన అయిదు గొఱఱ్ల మాంసమును, 

అయిదు మానికల వేచిన ధానయ్మును, నూరు దార్క్షగెలలను, రెండువందల అంజూరపు అడలను 

గారద్భములమీద వేయించి 

1 సమూయేలు 30:26 => దావీదు సికల్గునకు వచిచ్నపుప్డు దోపుడుసొముమ్లో కొంత తన 

సేన్హితులైన యూదా పెదద్లకు ఏరప్రచి యెహోవా శతుర్వులయొదద్ నేను దోచుకొనిన సొముమ్లో కొంత 

ఆశీరావ్ద సూచనగా మీకు ఇచుచ్చునాన్నని చెపిప్ వారికి పంపించెను. 

2 సమూయేలు 16:1 => దావీదు కొండ శిఖరము అవతల కొంచెము దూరము వెళి ల్న తరువాత 

మెఫీబోషెతు సేవకుడైన సీబా గంతలు కటిట్న రెండు గాడిదలను తీసికొనివచెచ్ను; రెండు వందల 

రొటెట్లును నూరు దార్క్ష గెలలును నూరు అంజూరపు అడలును దార్కాష్రసపు తితిత్ ఒకటియు వాటిమీద 

వేసియుండెను. 

2 రాజులు 18:31 => హిజిక్యా చెపిప్న మాట మీరంగీకరింపవదుద్; అషూష్రు రాజు 

సెలవిచిచ్నదేమనగా నాతో సంధిచేసికొని నాయొదద్కు మీరు బయటికి వచిచ్నయెడల మీలో పర్తిమనిషి 

తన దార్క్షచెటుట్ఫలమును తన అంజూరపుచెటుట్ ఫలమును తినుచు తన బావి నీళుల్ తార్గుచు ఉండును. 

సామెతలు 17:23 => నాయ్యవిధులను చెరుపుటకై దుషు ట్డు ఒడిలోనుండి లంచము పుచుచ్కొనును. 

వచనము 20 
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ఒకని నోటి ఫలముచేత వాని కడుపు నిండును తన పెదవుల ఆదాయముచేత వాడు తృపిత్పొందును. 

సామెతలు 18:13 => సంగతి వినకముందు పర్తుయ్తత్రమిచుచ్వాడు తన మూఢతను బయలుపరచి 

సిగుగ్నొందును. 

2 సమూయేలు 16:1 => దావీదు కొండ శిఖరము అవతల కొంచెము దూరము వెళి ల్న తరువాత 

మెఫీబోషెతు సేవకుడైన సీబా గంతలు కటిట్న రెండు గాడిదలను తీసికొనివచెచ్ను; రెండు వందల 

రొటెట్లును నూరు దార్క్ష గెలలును నూరు అంజూరపు అడలును దార్కాష్రసపు తితిత్ ఒకటియు వాటిమీద 

వేసియుండెను. 

2 సమూయేలు 16:2 => రాజు ఇవి ఎందుకు తెచిచ్తివని సీబాను అడుగగా సీబా గాడిదలు రాజు 

ఇంటివారు ఎకుక్టకును, రొటెట్లును అంజూరపు అడలును పనివారు తినుటకును, దార్కాష్రసము 

అరణయ్మందు అలసటనొందినవారు తార్గుటకును తెచిచ్తిననగా 

2 సమూయేలు 16:3 => రాజు నీ యజమానుని కుమారుడు ఎకక్డనునాన్డని అడిగెను. అందుకు 

సీబా చితత్గించుము, ఈవేళ ఇశార్యేలీయులు తన తండిర్ రాజయ్మును తనకు తిరిగి యిపిప్ంతురనుకొని 

అతడు యెరూషలేములో నిలిచియునాన్డనెను. 

2 సమూయేలు 19:24 => మరియు సౌలు కుమారుడగు మెఫీబోషెతు రాజును నెదురొక్నుటకు 

వచెచ్ను. రాజు పారిపోయిన దినము మొదలుకొని అతడు సుఖముగా తిరిగివచిచ్న నాటివరకు అతడు 

కాళుల్ కడుగుకొనకయు, గడ డ్ము కతిత్రించుకొనకయు బటట్లు ఉదుకుకొనకయు నుండెను. 

2 సమూయేలు 19:25 => రాజును ఎదురొక్నుటకై అతడు యెరూషలేమునకు రాగా రాజు 

మెఫీబోషెతూ, నీవు నాతో కూడ రాకపోతివేమని అతని నడిగెను 

2 సమూయేలు 19:26 => అందుకతడు నా యేలినవాడా రాజా, నీ దాసుడనైన నేను కుంటివాడను 

గనుక గాడిదమీద గంత కటిట్ంచి యెకిక్ రాజుతో కూడ వెళి ల్పోదునని నేననుకొనగా నా పనివాడు ననున్ 

మోసము చేసెను. 
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2 సమూయేలు 19:27 => సీబా నీ దాసుడనైన ననున్గూరిచ్ నా యేలినవాడవును రాజవునగు నీతో 

అబదధ్మాడెను. అయితే నా యేలినవాడవును రాజవునగు నీవు దేవదూత వంటివాడవు, నీ దృషిట్కి ఏది 

యనుకూలమో దాని చేయుము. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 24:5 => ఈ మనుషుయ్డు పీడవంటివాడును, భూలోకమందునన్ సకలమైన 

యూదులను కలహమునకు రేపువాడును, నజరేయుల మతభేదమునకు నాయకుడునై యునన్టుట్ 

మేము కనుగొంటిమి, 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 24:6 => మరియు ఇతడు దేవాలయమును అపవితర్ము చేయుటకు 

యతన్పడెను గనుక మేము అతని పటుట్కొంటిమి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 24:12 => దేవాలయములో నేమి, సమాజమందిరములలో నేమి, 

పటట్ణములోనేమి, నేను ఎవనితోను తరిక్ంచుటయైనను, జనులను గుమికూరుచ్టయైనను వారు 

చూడలేదు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 24:13 => మరియు వారు ఇపుప్డు నామీద మోపు నేరములను తమరికి 

ఋజువుపరచలేరు. 

ఆదికాండము 39:19 => కాబటిట్ అతని యజమానుడు ఇటుల్ నీ దాసుడు ననున్ చేసెనని తన భారయ్ 

తనతో చెపిప్న మాటలు వినన్పుప్డు కోపముతో మండిపడి 

2 సమూయేలు 16:4 => అందుకు రాజు మెఫీబోషెతునకు కలిగినదంతయు నీదేయని సీబాతో 

చెపప్గా సీబా నా యేలినవాడా రాజా, నీ దృషిట్యందు నేను అనుగర్హము పొందుదునుగాక, నేను నీకు 

నమసాక్రము చేయుచునాన్ననెను.  

యోబు 32:11 => ఏమి పలుకుదుమా అని మీరు యోచన చేయుచుండగా నేను మీ మాటలకొరకు 

కనిపెటుట్కొంటిని మీ అభిపార్యములు చెవిని వేసికొనుటకై 

సామెతలు 28:11 => ఐశవ్రయ్వంతుడు తన దృషిట్కి తానే జాఞ్ని వివేకముగల దరిదుర్డు వానిని 

పరిశోధించును. 

లూకా 6:42 => నీ కంటిలో ఉనన్ దూలమును చూడక నీ సహోదరునితో సహోదరుడా, నీ కంటిలో 

ఉనన్ నలుసును తీసివేయనిమమ్ని నీవేలాగు చెపప్గలవు? వేషధారీ, మొదట నీ కంటిలో ఉనన్ 
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దూలమును తీసివేయుము, అపుప్డు నీ సహోదరుని కంటిలో ఉనన్ నలుసును తీసివేయుటకు నీకు 

తేటగా కనబడును. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 25:16 => అందుకు నేను నేరము మోపబడివవాడు నేరము మోపినవారికి 

ముఖాముఖిగా వచిచ్, తనమీద మోపబడిన నేరమునుగూరిచ్ సమాధానము చెపుప్కొనుటకు 

అవకాశమియయ్కమునుపు ఏ మనుషుయ్నినైనను అపప్గించుట రోమీయుల ఆచారము కాదని 

ఉతత్రమిచిచ్తిని 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 26:1 => అగిర్పప్ పౌలును చూచి నీ పక్షమున చెపుప్కొనుటకు నీకు 

సెలవైనదనెను. అపుప్డు పౌలు చేయిచాచి యీలాగు సమాధానము చెపప్సాగెను 

వచనము 21 

జీవమరణములు నాలుక వశము దానియందు పీర్తిపడువారు దాని ఫలము తిందురు 

సామెతలు 16:33 => చీటుల్ ఒడిలో వేయబడును వాటివలని తీరుప్ యెహోవా వశము. 

యెహోషువ 14:2 => మోషే దావ్రా యెహోవా ఆజాఞ్పించినటుల్ యాజకుడైన ఎలియాజరును నూను 

కుమారుడైన యెహోషువయు ఇశార్యేలీయుల గోతర్ములయొకక్ పితరుల కుటుంబముల 

పర్ధానులును చీటుల్ వేసి, తొమిమ్ది గోతర్ములవారికిని అరధ్గోతర్పు వారికిని ఆ సావ్సథ్య్ములను 

పంచిపెటిట్రి. 

1 సమూయేలు 10:21 => బెనాయ్మీను గోతర్మును వారి యింటి కూటముల పర్కారము అతడు 

సమకూరచ్గా మథీర్ యింటి కూటము ఏరప్డెను. తరువాత కీషు కుమారుడైన సౌలు ఏరప్డెను. అయితే 

జనులు అతని వెదకినపుప్డు అతడు కనబడలేదు. 

1 సమూయేలు 10:22 => కావున వారు ఇకక్డికి ఇంకొక మనుషుయ్డు రావలసియునన్దా అని 

యెహోవా యొదద్ విచారణచేయగా యెహోవా ఇదిగో అతడు సామానులో దాగియునాన్డని 

సెలవిచెచ్ను. 
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1 సమూయేలు 10:23 => వారు పరుగెతిత్పోయి అకక్డనుండి అతని తోడుకొనివచిచ్రి; అతడు 

జనసమూహములో నిలిచినపుప్డు భుజములు మొదలుకొని పైకి ఇతరులకంటె ఎతుత్గలవాడుగా 

కనబడెను. 

1 సమూయేలు 10:24 => అపుప్డు సమూయేలు జనులందరిలో యెహోవా ఏరప్రచినవానిని మీరు 

చూచితిరా? జనులందరిలో అతనివంటి వాడొకడును లేడని చెపప్గా, జనులందరు బొబబ్లు పెటుట్చు 

రాజు చిరంజీవి యగుగాక అని కేకలు వేసిరి. 

1 సమూయేలు 10:25 => తరువాత సమూయేలు రాజయ్పాలన పదధ్తిని జనులకు వినిపించి, ఒక 

గర్ంథమందు వార్సి యెహోవా సనిన్ధిని దానినుంచెను. అంతట సమూయేలు జనులందరిని వారి వారి 

ఇండల్కు పంపివేసెను. 

1 సమూయేలు 10:26 => సౌలును గిబియాలోని తన ఇంటికి వెళి ల్పోయెను. దేవునిచేత హృదయ 

పేర్రేపణ నొందిన శూరులు అతని వెంటవెళి ల్రి. 

1 సమూయేలు 10:27 => పనికిమాలినవారు కొందరు ఈ మనుషుయ్డు మనలను ఏలాగు 

రకిష్ంపగలడని చెపుప్కొనుచు అతని నిరల్క్షయ్ము చేసి అతనికి కానుకలు తీసికొని రాకుండగా అతడు 

చెవిటివాడైనటుట్ ఊరకుండెను. 

1 సమూయేలు 14:42 => నాకును నా కుమారుడైన యోనాతానునకును చీటుల్ వేయుడని సౌలు ఆజఞ్ 

ఇయయ్గా యోనాతాను పేరట చీటి పడెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 6:63 => మెరారీయులకు వారి వంశములచొపుప్న రూబేను 

గోతర్సాథ్నములోనుండియు, గాదు గోతర్సాథ్నములోనుండియు, జెబూలూను గోతర్సాథ్నములోనుండియు 

చీటిచేత పండెర్ండు పటట్ణములు ఇయయ్బడెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 24:31 => వీరును తమ సహోదరులైన అహరోను సంతతివారు చేసినటుల్ 

రాజైన దావీదు ఎదుటను సాదోకు అహీమెలెకు అను యాజకులలోను లేవీయులలోను పితరుల యిండల్ 

పెదద్లయెదుటను తమలోనుండు పితరుల యింటి పెదద్లకును తమ చినన్ సహోదరులకును చీటుల్ 

వేసికొనిరి. 
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నెహెమాయ్ 11:1 => జనుల అధికారులు యెరూషలేములో నివాసము చేసిరి. మిగిలిన జనులు 

పరిశుదధ్ పటట్ణమగు యెరూషలేమునందు పదిమందిలో ఒకడు నివసించునటుల్ను, మిగిలిన 

తొమమ్ండుగురు వేరు పటట్ణములలో నివసించునటుల్ను చీటుల్ వేసిరి. 

సంఖాయ్కాండము 26:55 => చీటుల్వేసి ఆ భూమిని పంచిపెటట్వలెను. వారు తమ తమ పితరుల 

గోతర్ముల జనసంఖయ్చొపుప్న సావ్సథ్య్మును పొందవలెను. 

యెహోషువ 18:6 => మీరు ఏడు వంతులుగా దేశ వివరమును వార్సి నాయొదద్కు తీసికొనిరావలెను. 

నేను ఇకక్డ మన దేవుడైన యెహోవా సనిన్ధిని మీ నిమితత్ము వంతుచీటుల్ వేసెదను. 

యెహోషువ 18:10 => వారికొరకు యెహోషువ షిలోహులో యెహోవా సనిన్ధిని వంతుచీటుల్ వేసి 

వారి వారి వంతులచొపుప్న ఇశార్యేలీయులకు దేశమును పంచిపెటెట్ను. 

యెహోషువ 21:8 => యెహోవా మోషే దావ్రా ఆజాఞ్పించినటుల్ ఇశార్యేలీయులు వంతు చీటల్వలన 

ఆ పటట్ణములను వాటి పొలములను లేవీయులకిచిచ్రి. 

నెహెమాయ్ 10:34 => మరియు మా పితరుల యింటి మరాయ్ద పర్కారము పర్తి సంవతస్రమును 

నిరణ్యించుకొనిన కాలములలో ధరమ్శాసత్ర గర్ంథమందు వార్సియునన్టుట్ మా దేవుడైన యెహోవా 

బలిపీఠము మీద దహింపజేయుటకు యాజకులలోను లేవీయులలోను జనులలోను కటెట్ల 

అరప్ణమును మా దేవుని మందిరములోనికి ఎవరు తేవలెనో వారును చీటుల్ వేసికొని 

నిరణ్యించుకొంటిమి. 

వచనము 22 

భారయ్ దొరికినవానికి మేలు దొరికెను అటిట్వాడు యెహోవావలన అనుగర్హము పొందినవాడు. 

సామెతలు 6:19 => లేనివాటిని పలుకు అబదధ్సాకిష్యు అనన్దముమ్లలో జగడములు 

పుటిట్ంచువాడును. 

ఆదికాండము 4:5 => కయీనును అతని యరప్ణను ఆయన లక్షయ్పెటట్లేదు. కాబటిట్ కయీనుకు 

మికిక్లి కోపము వచిచ్ అతడు తన ముఖము చినన్బుచుచ్కొనగా  
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ఆదికాండము 4:6 => యెహోవా కయీనుతో నీకు కోపమేల? ముఖము చినన్బుచుచ్కొని 

యునాన్వేమి? 

ఆదికాండము 4:7 => నీవు సతిర్క్య చేసినయెడల తలనెతుత్కొనవా? సతిర్క్య చేయనియెడల వాకిట 

పాపము పొంచియుండును; నీయెడల దానికి వాంఛ కలుగును నీవు దానిని ఏలుదువనెను. 

ఆదికాండము 4:8 => కయీను తన తముమ్డైన హేబెలుతో మాటలాడెను. వారు పొలములో 

ఉనన్పుప్డు కయీను తన తముమ్డైన హేబెలు మీదపడి అతనిని చంపెను. 

ఆదికాండము 27:41 => తన తండిర్ యాకోబుకిచిచ్న దీవెన నిమితత్ము ఏశావు అతనిమీద 

పగపటెట్ను. మరియు ఏశావు నా తండిర్నిగూరిచ్న దుఃఖదినములు సమీపముగా నునన్వి; అపుప్డు నా 

తముమ్డైన యాకోబును చంపెదననుకొనెను. 

ఆదికాండము 27:42 => రిబాక్ తన పెదద్కుమారుడైన ఏశావు మాటలనుగూరిచ్ వినినపుప్డు ఆమె 

తన చినన్ కుమారుడైన యాకోబును పిలువనంపి అతనితో ఇటల్నెను ఇదిగో నీ అనన్యైన ఏశావు నినున్ 

చంపెదనని చెపిప్ నినున్గూరిచ్ తనున్తాను ఓదారుచ్కొనుచునాన్డు. 

ఆదికాండము 27:43 => కాబటిట్ నా కుమారుడా, నీవు నా మాట విని లేచి హారానులోనునన్ నా 

సహోదరుడగు లాబాను నొదద్కు పారిపోయి నీ అనన్ కోపము చలాల్రువరకు 

ఆదికాండము 27:44 => నీ అనన్ కోపము నీమీదనుండి తొలగి నీవు అతనికి చేసిన వాటిని అతడు 

మరచువరకు లాబానునొదద్ కొనాన్ళుల్ ఉండుము;  

ఆదికాండము 27:45 => అపుప్డు నేను అకక్డనుండి నినున్ పిలిపించెదను. ఒకక్నాడే మీ యిదద్రిని 

నేను పోగొటుట్కొననేల అనెను. 

ఆదికాండము 32:6 => ఆ దూతలు యాకోబు నొదద్కు తిరిగివచిచ్ మేము నీ సహోదరుడైన ఏశావు 

నొదద్కు వెళి ల్తివిు; అతడు నాలుగువందల మందితో నినున్ ఎదురొక్న వచుచ్చునాన్డని చెపప్గా 

ఆదికాండము 32:7 => యాకోబు మికిక్లి భయపడి తొందరపడి 

ఆదికాండము 32:8 => ఏశావు ఒక గుంపు మీదికి వచిచ్ దాని హతము చేసినయెడల మిగిలిన 

గుంపు తపిప్ంచుకొనిపోవుననుకొని, తనతోనునన్ జనులను మందలను పశువులను ఒంటెలను రెండు 

గుంపులుగా విభాగించెను 
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ఆదికాండము 32:9 => అపుప్డు యాకోబు నా తండిర్యైన అబార్హాము దేవా, నా తండిర్యైన 

ఇసాస్కు దేవా, నీ దేశమునకు నీ బంధువులయొదద్కు తిరిగి వెళుల్ము, నీకు మేలు చేసెదనని నాతో 

చెపిప్న యెహోవా, 

ఆదికాండము 32:10 => నీవు నీ సేవకునికి చేసిన సమసత్మైన ఉపకారములకును సమసత్ 

సతయ్మునకును అపాతుర్డను, ఎటల్నగా నాచేతికఱఱ్తో మాతర్మే యీ యొరాద్ను దాటితిని; ఇపుప్డు నేను 

రెండు గుంపులైతిని. 

ఆదికాండము 32:11 => నా సహోదరుడైన ఏశావుచేతినుండి దయచేసి ననున్ తపిప్ంచుము; అతడు 

వచిచ్ పిలల్లతో తలిల్ని, ననున్ చంపునేమో అని అతనికి భయపడుచునాన్ను. 

ఆదికాండము 37:3 => మరియు యోసేపు ఇశార్యేలు వృదాధ్పయ్మందు పుటిట్న కుమారుడు గనుక 

తన కుమారులందరికంటె ఎకుక్వగా అతని పేర్మించి అతనికొరకు విచితర్మైన నిలువుటంగీ 

కుటిట్ంచెను. 

ఆదికాండము 37:4 => అతని సహోదరులు తమ తండిర్ అతనిని తమ అందరికంటె ఎకుక్వగా 

పేర్మించుట చూచినపుప్డు వారు అతని మీద పగపటిట్, అతనిని కేష్మసమాచారమైనను అడుగలేక 

పోయిరి. 

ఆదికాండము 37:5 => యోసేపు ఒక కల కని తన సహోదరులతో అది తెలియచెపప్గా వారు 

అతనిమీద మరి పగపటిట్రి. 

ఆదికాండము 37:11 => అతని సహోదరులు అతనియందు అసూయపడిరి. అయితే అతని తండిర్ ఆ 

మాట జాఞ్పకముంచుకొనెను. 

ఆదికాండము 37:18 => అతడు దగగ్రకు రాకమునుపు వారు దూరమునుండి అతని చూచి అతని 

చంపుటకు దురాలోచన చేసిరి. 

ఆదికాండము 37:19 => వారు ఇదిగో ఈ కలలు కనువాడు వచుచ్చునాన్డు; 

ఆదికాండము 37:20 => వీని చంపి యికక్డనునన్ ఒక గుంటలో పారవేసి, దుషట్మృగము వీని 

తినివేసెనని చెపుప్దము, అపుప్డు వీని కలలేమగునో చూతము రండని ఒకనితో ఒకడు 

మాటలాడుకొనిరి. 
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ఆదికాండము 37:21 => రూబేను ఆ మాట విని మనము వానిని చంపరాదని చెపిప్ వారిచేతులలో 

పడకుండ అతని విడిపించెను. 

ఆదికాండము 37:22 => ఎటల్నగా రూబేను అతని తండిర్కి అతనినపప్గించుటకై వారిచేతులలో 

పడకుండ అతని విడిపింపదలచి రకత్ము చిందింపకుడి; అతనికి హాని ఏమియు చేయక అడవిలోనునన్ 

యీ గుంటలో అతని పడదోర్యుడని వారితో చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 37:23 => యోసేపు తన సహోదరులయొదద్కు వచిచ్నపుప్డు వారు యోసేపు అంగీని 

అతడు తొడుగుకొనియుండిన ఆ విచితర్మైన నిలువుటంగీని తీసివేసి, 

ఆదికాండము 37:24 => అతని పటుట్కొని ఆ గుంటలో పడదోర్సిరి. ఆ గుంట వటిట్ది అందులో నీళుల్ 

లేవు.  

ఆదికాండము 37:25 => వారు భోజనముచేయ కూరుచ్ండి, కనున్లెతిత్ చూడగా ఐగుపుత్నకు తీసికొని 

పోవుటకు గుగిగ్లము మసత్కియు బోళమును మోయుచునన్ ఒంటెలతో ఇషామ్యేలీయులైన మారగ్సుథ్లు 

గిలాదునుండి వచుచ్చుండిరి. 

ఆదికాండము 37:26 => అపుప్డు యూదా మనము మన సహోదరుని చంపి వాని మరణమును 

దాచి పెటిట్నందువలన ఏమి పర్యోజనము? 

ఆదికాండము 37:27 => ఈ ఇషామ్యేలీయులకు వానిని అమిమ్ వేయుదము రండి; వాడు మన 

సహోదరుడు మన రకత్ సంబంధి గదా? వానికి హాని యేమియు చేయరాదని తన సహోదరులతో 

చెపెప్ను. అందుకతని సహోదరులు సమమ్తించిరి. 

2 సమూయేలు 13:22 => అబాష్లోము తన అనన్యగు అమోన్నుతో మంచిచెడ డ్లేమియు 

మాటలాడక ఊరకుండెను గాని, తన సహోదరియగు తామారును బలవంతము చేసినందుకై 

అతనిమీద పగయుంచెను. 

2 సమూయేలు 13:28 => అంతలో అబాష్లోము తన పనివారిని పిలిచి, అమోన్ను దార్కాష్రసమువలన 

సంతోషియై యుండుట మీరు కనిపెటిట్యుండి అమోన్నును హతము చేయుడని నేను మీతో 

చెపుప్నపుప్డు భయపడక అతని చంపుడి, నేను గదా మీకు ఆజఞ్ ఇచిచ్యునాన్ను, ధైరయ్ము తెచుచ్కొని 

పౌరుషము చూపుడి అని గటిట్గా ఆజఞ్ ఇచెచ్ను. 
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1 రాజులు 2:23 => మరియు రాజైన సొలొమోను యెహోవా తోడు అదోనీయా పలికిన యీ 

మాటవలన అతని పార్ణమునకు నషట్ము రాకపోయినయెడల దేవుడు నాకు గొపప్ అపాయము 

కలుగజేయును గాక. 

1 రాజులు 2:24 => ననున్ సిథ్రపరచి, నా తండిర్ సింహాసనముమీద ననున్ ఆసీనునిగా చేసి, తన 

వాగాద్నము పర్కారము నాకు కుటుంబము కలుగజేసిన యెహోవా జీవముతోడు, అదోనీయా యీ 

దినమున మరణమవునని చెపిప్ 

1 రాజులు 2:25 => యెహోయాదా కుమారుడైన బెనాయాను పంపగా ఇతడు అదోనీయా మీద 

పడినందున అతడు చనిపోయెను. 

1 రాజులు 12:16 => కాబటిట్ ఇశార్యేలువారందరును రాజు తమ వినన్పమును వినలేదని 

తెలిసికొని రాజుకీలాగు పర్తుయ్తత్రమిచిచ్రి దావీదులో మాకు భాగమేది? యెషష్యి కుమారునియందు 

మాకు సావ్సథ్య్ము లేదు; ఇశార్యేలువారలారా, మీ మీ గుడారములకు పోవుడి; దావీదు 

సంతతివారలారా, మీ వారిని మీరే చూచుకొనుడి అని చెపిప్ ఇశార్యేలువారు తమ గుడారములకు 

వెళి ల్పోయిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 13:17 => అబీయాయును అతని జనులును వారిని ఘోరముగా 

సంహరించిరి. ఇశార్యేలు వారిలో అయిదు లక్షలమంది పరాకర్మశాలులు హతులైరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 15:39 => వారిలో తీవర్మైన వాదము కలిగినందున వారు ఒకనిని ఒకడు 

విడిచి వేరైపోయిరి. బరన్బా మారుక్ను వెంటబెటుట్కొని ఓడ ఎకిక్ కుపర్కు వెళె ల్ను; 

సామెతలు 16:32 => పరాకర్మశాలికంటె దీరఘ్శాంతము గలవాడు శేర్షుఠ్డు పటట్ణము 

పటుట్కొనువానికంటె తన మనసుస్ను సావ్ధీనపరచుకొనువాడు శేర్షుఠ్డు 

ఆదికాండము 32:11 => నా సహోదరుడైన ఏశావుచేతినుండి దయచేసి ననున్ తపిప్ంచుము; అతడు 

వచిచ్ పిలల్లతో తలిల్ని, ననున్ చంపునేమో అని అతనికి భయపడుచునాన్ను. 

నాయ్యాధిపతులు 12:6 => అందుకతడు నేను కాను అనినయెడల వారు అతని చూచి షిబోబ్లెతను 

శబద్ము పలుకుమనిరి. అతడు అటుల్ పలుకనేరక సిబోబ్లెతని పలుకగా వారు అతని పటుట్కొని 
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యొరాద్ను రేవులయొదద్ చంపిరి. ఆ కాలమున ఎఫార్యిమీయులలో నలువది రెండువేలమంది 

పడిపోయిరి. 

నాయ్యాధిపతులు 20:48 => మరియు ఇశార్యేలీయులు బెనాయ్మీనీయులమీదికి తిరిగివచిచ్ 

పటట్ణనివాసులనేమి పశువులనేమి దొరికిన సమసత్మును కతిత్వాత హతముచేసిరి. ఇదియుగాక వారు 

తాము పటుట్కొనిన పటట్ణములనిన్టిని అగిన్చేత కాలిచ్వేసిరి. 

1 సమూయేలు 17:28 => అతడు వారితో మాటలాడునది అతని పెదద్నన్యగు ఏలీయాబునకు 

వినబడగా ఏలీయాబునకు దావీదు మీద కోపమువచిచ్ అతనితో నీవికక్డికెందుకు వచిచ్తివి? 

అరణయ్ములోని ఆ చినన్ గొఱఱ్మందను ఎవరి వశము చేసితివి? నీ గరవ్మును నీ హృదయపు 

చెడుతనమును నేనెరుగుదును; యుదధ్ము చూచుటకే గదా నీవు వచిచ్తివనెను. 

2 సమూయేలు 19:43 => అందుకు ఇశార్యేలు వారు రాజులో మాకు పది భాగములునన్వి; 

మీకంటె మేము దావీదునందు అధిక సావ్తంతర్య్ము గలవారము; రాజును తోడుకొని వచుచ్టను 

గురించి మీతో ముందుగా మాటలాడినవారము మేమే గదా మీరు మముమ్ను నిరల్క్షయ్ము చేసితిరేమి? 

అని యూదావారితో పలికిరి. యూదావారి మాటలు ఇశార్యేలు వారి మాటలకంటె కఠినముగా 

ఉండెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:26 => మరునాడు ఇదద్రు పోటాల్డుచుండగా అతడు వారిని చూచి 

అయయ్లారా, మీరు సహోదరులు; మీరెందుకు ఒకనికొకడు అనాయ్యము చేసికొనుచునాన్రని చెపిప్ 

వారిని సమాధానపరచ జూచెను. 

1 పేతురు 3:1 => అటువలె సతరీలారా, మీరు మీ సవ్పురుషులకు లోబడియుండుడి; 

వచనము 23 

దరిదుర్డు బతిమాలి మనవి చేసికొనును ధనవంతుడు దురుసుగా పర్తుయ్తత్రమిచుచ్ను. 

సామెతలు 12:13 => పెదవులవలని దోషము అపాయకరమైన ఉరి నీతిమంతుడు ఆపదను 

తపిప్ంచుకొనును. 
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సామెతలు 12:14 => ఒకడు తన నోటి ఫలముచేత తృపిత్గా మేలుపొందును ఎవని కిర్యల ఫలము 

వానికి వచుచ్ను. 

సామెతలు 13:2 => నోటి ఫలముచేత మనుషుయ్డు మేలు ననుభవించును విశావ్సఘాతకులు 

బలాతాక్రము చేత నశించుదురు. 

సామెతలు 22:18 => నీ అంతరంగమందు వాటిని నిలుపుకొనుట ఎంతో మంచిది పోకుండ అవి నీ 

పెదవులమీద ఉండనిముమ్. 

సామెతలు 22:21 => ఆలోచనయు తెలివియుగల శేర్షఠ్మైన సామెతలు నేను నీకొరకు రచించితిని. 

సామెతలు 25:11 => సమయోచితముగా పలుకబడిన మాట చితర్మైన వెండి పళె ల్ములలో 

నుంచబడిన బంగారు పండల్వంటిది. 

సామెతలు 25:12 => బంగారు కరణ్భూషణమెటిట్దో అపరంజి ఆభరణమెటిట్దో వినువాని చెవికి 

జాఞ్నముగల ఉపదేశకుడు అటిట్వాడు. 

యెషయా 60:9 => నీ దేవుడైన యెహోవా నామమునుబటిట్ ఆయన నినున్ శృంగారించినందున 

ఇశార్యేలు పరిశుదధ్దేవుని నామమునుబటిట్ దూరమునుండి నీ కుమారులను తమ వెండి 

బంగారములను తీసికొని వచుచ్టకు దీవ్పములు నాకొరకు కనిపెటుట్కొనుచునన్వి తరీ ష్షు ఓడలు 

మొదట వచుచ్చునన్వి.  

హోషేయ 10:13 => నీ పర్వరత్ననాధారము చేసికొని నీ బలాఢుయ్లను నముమ్కొని నీవు చెడుతనపు 

పంటకై దునిన్తివి గనుక మీరు పాపమను కోత కోసియునాన్రు. అబదధ్మునకు ఫలము 

పొందియునాన్రు.  

యోహాను 4:32 => అందుకాయన భుజించుటకు మీకు తెలియని ఆహారము నాకు ఉనన్దని వారితో 

చెపప్గా 

వచనము 24 

బహుమంది చెలికాండుర్ గలవాడు నషట్పడును సహోదరునికంటెను ఎకుక్వగా హతిత్యుండు 

సేన్హితుడు కలడు. 
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సామెతలు 18:4 => మనుషుయ్ని నోటి మాటలు లోతు నీటివంటివి అవి నదీపర్వాహమువంటివి 

జాఞ్నపు ఊటవంటివి. 

సామెతలు 18:5 => తీరుప్ తీరుచ్టలో భకిత్హీనులయెడల పక్షపాతము చూపుటయు నీతిమంతులకు 

నాయ్యము తపిప్ంచుటయు కర్మము కాదు. 

సామెతలు 18:6 => బుదిధ్హీనుని పెదవులు కలహమునకు సిదధ్ముగా నునన్వి. దెబబ్లు కావలెనని 

వాడు కేకలువేయును.  

సామెతలు 18:7 => బుదిధ్హీనుని నోరు వానికి నాశనము తెచుచ్ను వాని పెదవులు వాని 

పార్ణమునకు ఉరి తెచుచ్ను. 

సామెతలు 10:20 => నీతిమంతుని నాలుక పర్శసత్మైన వెండి వంటిది భకిత్హీనుల ఆలోచన 

పనికిమాలినది. 

సామెతలు 10:21 => నీతిమంతుని పెదవులు అనేకులకు ఉపదేశించును బుదిధ్ లేకపోవుటచేత 

మూఢులు చనిపోవుదురు. 

సామెతలు 10:31 => నీతిమంతుని నోరు జాఞ్నోపదేశమును పలుకును మూరఖ్పు మాటలు పలుకు 

నాలుక పెరికివేయబడును. 

సామెతలు 11:30 => నీతిమంతులు ఇచుచ్ ఫలము జీవవృక్షము జాఞ్నము గలవారు ఇతరులను 

రకిష్ంచుదురు 

మతత్యి 12:35 => సజజ్నుడు తన మంచి ధననిధిలోనుండి సదివ్షయములను తెచుచ్ను; దురజ్నుడు 

తన చెడ డ్ ధననిధిలోనుండి దురివ్షయములను తెచుచ్ను. 

మతత్యి 12:36 => నేను మీతో చెపుప్నదేమనగా మనుషుయ్లు పలుకు వయ్రథ్మైన పర్తి 

మాటనుగూరిచ్యు విమరశ్దినమున లెకక్ చెపప్వలసియుండును. 

మతత్యి 12:37 => నీ మాటలనుబటిట్ నీతిమంతుడవని తీరుప్నొందుదువు, నీ మాటలనుబటిట్యే 

అపరాధివని తీరుప్నొందుదువు. 

రోమీయులకు 10:14 => వారు విశవ్సింపనివానికి ఎటుల్ పార్రథ్న చేయుదురు? విననివానిని ఎటుల్ 

విశవ్సించుదురు? పర్కటించువాడు లేకుండ వారెటుల్ విందురు? 
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రోమీయులకు 10:15 => పర్కటించువారు పంపబడనియెడల ఎటుల్ పర్కటించుదురు? 

ఇందువిషయమై ఉతత్మమైనవాటిని గూరిచ్న సువారత్ పర్కటించువారి పాదములెంతో సుందరమైనవి 

అని వార్యబడియునన్ది 

2 కొరిందీయులకు 2:16 => నశించువారికి మరణారథ్మైన మరణపు వాసనగాను రకిష్ంపబడువారికి 

జీవారథ్మైన జీవపు వాసనగాను ఉనాన్ము. 

2 కొరిందీయులకు 11:15 => గనుక వాని పరిచారకులును నీతి పరిచారకుల వేషము 

ధరించుకొనుట గొపప్ సంగతికాదు. వారి కిర్యల చొపుప్న వారికంతము కలుగును. 

ఎఫెసీయులకు 4:29 => వినువారికి మేలు కలుగునటుల్ అవసరమునుబటిట్ కేష్మాభివృదిధ్కరమైన 

అనుకూల వచనమే పలుకుడి గాని దురాభ్ష యేదైనను మీనోట రానియయ్కుడి. 

కొలొసస్యులకు 4:6 => పర్తి మనుషుయ్నికి ఏలాగు పర్తుయ్తత్రమియయ్వలెనో అది మీరు 

తెలిసికొనుటకై మీ సంభాషణ ఉపుప్ వేసినటుట్ ఎలల్పుప్డు రుచిగలదిగాను కృపాసహితముగాను 

ఉండనియుయ్డి. 

తీతుకు 1:10 => అనేకులు, విశేషముగా సునన్తి సంబంధులును, అవిధేయులును వదరుబోతులును 

మోసపుచుచ్వారునై యునాన్రు. 

తీతుకు 1:11 => వారి నోళుల్ మూయింపవలెను. అటిట్వారు ఉపదేశింపకూడనివాటిని దురాల్భము 

కొరకు ఉపదేశించుచు, కుటుంబములకు కుటుంబములనే పాడుచేయుచునాన్రు. 

యాకోబు 3:6 => నాలుక అగిన్యే, నాలుక మన అవయవములలో ఉంచబడిన పాప పర్పంచమై 

సరవ్శరీరమునకు మాలినయ్ము కలుగజేయుచు, పర్కృతి చకర్మునకు చిచుచ్పెటుట్ను; అది నరకముచేత 

చిచుచ్ పెటట్బడును. 

యాకోబు 3:7 => మృగపకిష్ సరప్ జలచరములలో పర్తి జాతియు నరజాతిచేత సాధు కాజాలును, 

సాధు ఆయెను గాని 

యాకోబు 3:8 => యే నరుడును నాలుకను సాధు చేయనేరడు, అది మరణకరమైన విషముతో 

నిండినది, అది నిరరగ్ళమైన దుషట్తవ్మే.  
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యాకోబు 3:9 => దీనితో తండిర్యైన పర్భువును సుత్తింతుము, దీనితోనే దేవుని పోలికెగా పుటిట్న 

మనుషుయ్లను శపింతుము. 

2 పేతురు 2:18 => వీరు వయ్రథ్మైన డంబపు మాటలు పలుకుచు, తామే శరీరసంబంధమైన 

దురాశలు గలవారై, తపుప్మారగ్మందు నడుచువారిలోనుండి అపుప్డే తపిప్ంచుకొనినవారిని పోకిరి 

చేషట్లచేత మరలుకొలుప్చునాన్రు. 

సామెతలు 10:19 => విసాత్రమైన మాటలలో దోషముండక మానదు తన పెదవులను 

మూసికొనువాడు బుదిధ్మంతుడు. 

పర్సంగి 10:12 => జాఞ్నుని నోటిమాటలు ఇంపుగా ఉనన్వి, అయితే బుదిధ్హీనుని నోరు వానినే 

మింగివేయును. 

పర్సంగి 10:13 => వాని నోటిమాటల పార్రంభము బుదిధ్హీనత, వాని పలుకుల ముగింపు 

వెఱి ఱ్తనము. 

పర్సంగి 10:14 => కలుగబోవునది ఏదో మనుషుయ్లు ఎరుగకయుండినను బుదిధ్హీనులు 

విసాత్రముగా మాటలాడుదురు; నరుడు చనిపోయిన తరువాత ఏమి జరుగునో యెవరు 

తెలియజేతురు? 

యెషయా 57:19 => వారిలో కృతజఞ్తాబుదిధ్ పుటిట్ంచుచు దూరసుథ్లకును సమీపసుథ్లకును 

సమాధానము సమాధానమని చెపిప్ నేనే వారిని సవ్సథ్పరచెదనని యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డు.  

దివ్తీయోపదేశకాండము 22:14 => ఆమె చెడ డ్దని పర్చురపరచి ఈ సతరీని నేను పరిగర్హించి యీమె 

దగగ్రకు వచిచ్నపుప్డు ఈమెయందు కనాయ్తవ్ము నాకు కనబడలేదని చెపిప్నయెడల 

యోబు 6:25 => యథారథ్మైన మాటలు ఎంతో బలమైనవి అయినను మీ గదిద్ంపు దేనికి 

పర్యోజనము? 

యోబు 19:2 => ఎనాన్ళుల్ మీరు ననున్ బాధింతురు? ఎనాన్ళుల్ మాటలచేత ననున్ నలుగగొటుట్దురు? 

కీరత్నలు 12:3 => యెహోవా ఇచచ్కములాడు పెదవులనిన్టిని బింకములాడు నాలుకలనిన్టిని 

కోసివేయును. 
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కీరత్నలు 34:13 => చెడ డ్ మాటలు పలుకకుండ నీ నాలుకను కపటమైన మాటలు పలుకకుండ నీ 

పెదవులను కాచుకొనుము. 

కీరత్నలు 39:1 => నా నాలుకతో పాపము చేయకుండునటుల్ నా మారగ్ములను జాగర్తత్గా 

చూచుకొందును భకిత్హీనులు నా యెదుట నునన్పుప్డు నా నోటికి చికక్ము ఉంచుకొందు ననుకొంటిని.  

కీరత్నలు 52:2 => మోసము చేయువాడా, వాడిగల మంగలకతిత్వలె నీ నాలుక నాశనము చేయ 

నుదేద్శించుచునన్ది 

కీరత్నలు 120:4 => తంగేడు నిపుప్లతో కూడిన బాణములను బలాఢుయ్ల వాడిగల బాణములను 

నీమీద వేయును 

కీరత్నలు 140:11 => కొండెములాడువారు భూమిమీద సిథ్రపడకుందురుగాక ఆపతుత్ బలాతాక్రులను 

తరిమి వారిని పడదోర్యును గాక. 

సామెతలు 10:10 => కనుసైగ చేయువాడు వయ్ధ పుటిట్ంచును పనికిమాలిన వదరుబోతు నశించును. 

సామెతలు 12:14 => ఒకడు తన నోటి ఫలముచేత తృపిత్గా మేలుపొందును ఎవని కిర్యల ఫలము 

వానికి వచుచ్ను. 

సామెతలు 21:23 => నోటిని నాలుకను భదర్ము చేసికొనువాడు శర్మలనుండి తన పార్ణమును 

కాపాడుకొనును. 

పర్సంగి 10:11 => మంతర్పు కటుట్లేక పాము కరిచినయెడల మంతర్గానిచేత ఏమియు కాదు. 

యిరిమ్యా 18:18 => అపుప్డు జనులు యిరీమ్యా విషయమై యుకిత్గల యోచన చేతము రండి, 

యాజకుడు ధరమ్శాసత్రము వినిపించక మానడు, జాఞ్ని యోచనలేకుండ నుండడు, పర్వకత్ వాకయ్ము 

చెపప్క మానడు, వాని మాటలలో దేనిని వినకుండ మాటలతో వాని కొటుట్దము రండి అని 

చెపుప్కొనుచుండిరి.  

యిరిమ్యా 49:16 => నీవు భీకరుడవు; కొండసందులలో నివసించువాడా, పరవ్త శిఖరమును 

సావ్ధీనపరచుకొనువాడా, నీ హృదయగరవ్ము నినున్ మోసపుచెచ్ను, నీవు పకిష్రాజువలె నీ గూటిని 

ఉనన్త సథ్లములో కటుట్కొనినను అకక్డనుండి నినున్ కిర్ంద పడదోర్సెదను; ఇదే యెహోవా వాకుక్.  
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హోషేయ 10:12 => నీతి ఫలించునటుల్ మీరు వితత్నము వేయుడి పేర్మయను కోత మీరు కోయుడి, 

యెహోవాను వెదకుటకు ఇదే సమయము గనుక ఆయన పర్తయ్క్షమై మీమీద నీతివరష్ము 

కురిపించునటుల్ ఇదివరకెనన్డును దునన్ని బీడుభూమి దునున్డి. 

హోషేయ 10:13 => నీ పర్వరత్ననాధారము చేసికొని నీ బలాఢుయ్లను నముమ్కొని నీవు చెడుతనపు 

పంటకై దునిన్తివి గనుక మీరు పాపమను కోత కోసియునాన్రు. అబదధ్మునకు ఫలము 

పొందియునాన్రు.  

యాకోబు 1:19 => నా పిర్య సహోదరులారా, మీరీసంగతి ఎరుగుదురు గనుక పర్తి మనుషుయ్డు 

వినుటకు వేగిరపడువాడును, మాటలాడుటకు నిదానించువాడును, కోపించుటకు నిదా నించువాడునై 

యుండవలెను. 

యాకోబు 3:5 => ఆలాగుననే నాలుక కూడ చినన్ అవయవమైనను బహుగా అదిరిపడును. ఎంత 

కొంచెము నిపుప్ ఎంత విసాత్రమైన అడవిని తగులబెటుట్ను!  
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వచనము 1 

బుదిధ్హీనుడై తన పెదవులతో మూరఖ్ముగా మాటలాడువానికంటె యథారథ్ముగా పర్వరిత్ంచు దరిదుర్డే 

శేర్షుఠ్డు. 

సామెతలు 5:15 => నీ సొంత కుండలోని నీళుల్ పానము చేయుము నీ సొంత బావిలో ఉబుకు 

జలము తార్గుము. 

సామెతలు 5:16 => నీ ఊటలు బయటికి చెదరిపోదగునా? వీధులలో అవి నీటి కాలువగా 

పారదగునా? 

సామెతలు 5:17 => అనుయ్లు నీతోకూడ వాటి ననుభవింపకుండ అవి నీకే యుండవలెను గదా. 

సామెతలు 5:18 => నీ ఊట దీవెన నొందును. నీ యౌవనకాలపు భారయ్యందు సంతోషింపుము. 

సామెతలు 5:19 => ఆమె అతిపిర్యమైన లేడి, అందమైన దుపిప్ ఆమె రొముమ్లవలన నీవు ఎలల్పుప్డు 

తృపిత్నొందుచుండుము. ఆమె పేర్మచేత నితయ్ము బదుధ్డవై యుండుము. 

సామెతలు 5:20 => నా కుమారుడా, జార సతరీయందు నీవేల బదుధ్డవై యుందువు? పర సతరీ రొముమ్ 

నీవేల కౌగలించుకొందువు?  

సామెతలు 5:21 => నరుని మారగ్ములను యెహోవా యెరుగును వాని నడతలనిన్టిని ఆయన 

గురిత్ంచును. 

సామెతలు 5:22 => దుషు ట్ని దోషములు వానిని చికుక్లబెటుట్ను వాడు తన పాపపాశములవలన 

బంధింపబడును. 

సామెతలు 5:23 => శిక్ష లేకయే అటిట్వాడు నాశనమగును అతిమూరు ఖ్డై వాడు తోర్వ తపిప్పోవును. 

సామెతలు 12:4 => యోగుయ్రాలు తన పెనిమిటికి కిరీటము సిగుగ్ తెచుచ్నది వాని యెముకలకు 

కుళుల్. 

సామెతలు 19:14 => గృహమును వితత్మును పితరులిచిచ్న సావ్సథ్య్ము సుబుదిధ్గల భారయ్ యెహోవా 

యొకక్ దానము. 
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సామెతలు 31:10 => గుణవతియైన భారయ్ దొరుకుట అరుదు అటిట్ది ముతయ్ముకంటె 

అమూలయ్మైనది. 

సామెతలు 31:11 => ఆమె పెనిమిటి ఆమెయందు నమిమ్కయుంచును అతని లాభపార్పిత్కి వెలితి 

కలుగదు. 

సామెతలు 31:12 => ఆమె తాను బర్దుకు దినములనిన్యు అతనికి మేలు చేయును గాని కీడేమియు 

చేయదు. 

సామెతలు 31:13 => ఆమె గొఱఱ్బొచుచ్ను అవిసెనారను వెదకును తన చేతులార వాటితో 

పనిచేయును. 

సామెతలు 31:14 => వరత్కపు ఓడలు దూరమునుండి ఆహారము తెచుచ్నటుల్ ఆమె దూరమునుండి 

ఆహారము తెచుచ్కొనును. 

సామెతలు 31:15 => ఆమె చీకటితోనే లేచి, తన యింటివారికి భోజనము సిదధ్పరచును తన 

పనికతెత్లకు బతెత్ము ఏరప్రచును. 

సామెతలు 31:16 => ఆమె పొలమును చూచి దానిని తీసికొనును తాము కూడబెటిట్న దర్వయ్ము పెటిట్ 

దార్క్షతోట యొకటి నాటించును. 

సామెతలు 31:17 => ఆమె నడికటుట్చేత నడుము బలపరచుకొని చేతులతో బలముగా పనిచేయును  

సామెతలు 31:18 => తన వాయ్పారలాభము అనుభవముచే తెలిసికొనును రాతిర్వేళ ఆమె దీపము 

ఆరిపోదు. 

సామెతలు 31:19 => ఆమె పంటెను చేత పటుట్కొనును తన వేర్ళల్తో కదురు పటుట్కొని వడుకును. 

సామెతలు 31:20 => దీనులకు తన చెయియ్ చాపును దరిదుర్లకు తన చేతులు చాపును 

సామెతలు 31:21 => తన యింటివారికి చలి తగులునని భయపడదు ఆమె యింటివారందరు 

రకత్వరణ్ వసత్రములు ధరించినవారు. 

సామెతలు 31:22 => ఆమె పరుపులను సిదధ్పరచుకొనును ఆమె బటట్లు సనన్ని నారబటట్లు 

రకత్వరణ్పు వసత్రములు. 
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సామెతలు 31:23 => ఆమె పెనిమిటి దేశపు పెదద్లతోకూడ కూరుచ్ండును గవినియొదద్ 

పేరుగొనినవాడై యుండును. 

సామెతలు 31:24 => ఆమె నారబటట్లు నేయించి అముమ్ను నడికటల్ను వరత్కులకు అముమ్ను. 

సామెతలు 31:25 => బలమును ఘనతయు ఆమెకు వసత్రములు ఆమె రాబోవు కాలము విషయమై 

నిరభ్యముగా ఉండును. 

సామెతలు 31:26 => జాఞ్నము కలిగి తన నోరు తెరచును కృపగల ఉపదేశము ఆమె బోధించును. 

సామెతలు 31:27 => ఆమె తన యింటివారి నడతలను బాగుగా కనిపెటుట్ను పనిచేయకుండ ఆమె 

భోజనము చేయదు. 

సామెతలు 31:28 => ఆమె కుమారులు లేచి ఆమెను ధనుయ్రాలందరు చాలమంది కుమారెత్లు 

పతివర్తా ధరమ్ము ననుసరించి 

సామెతలు 31:29 => యునాన్రు గాని వారందరిని నీవు మించినదానవు అని ఆమె పెనిమిటి ఆమెను 

పొగడును. 

సామెతలు 31:30 => అందము మోసకరము, సౌందరయ్ము వయ్రథ్ము యెహోవాయందు భయభకుత్లు 

కలిగిన సతరీ కొనియాడబడును 

సామెతలు 31:31 => చేసిన పనినిబటిట్ అటిట్దానికి పర్తిఫలమియయ్దగును గవునులయొదద్ ఆమె 

పనులు ఆమెను కొనియాడును. 

ఆదికాండము 24:67 => ఇసాస్కు తలిల్యైన శారా గుడారములోనికి ఆమెను తీసికొనిపోయెను. అటుల్ 

అతడు రిబాక్ను పరిగర్హింపగా ఆమె అతనికి భారయ్ ఆయెను; అతడు ఆమెను పేర్మించెను. అపుప్డు 

ఇసాస్కు తన తలిల్ విషయమై దుఃఖనివారణ పొందెను. 

ఆదికాండము 29:20 => యాకోబు రాహేలు కోసము ఏడు సంవతస్రములు కొలువు చేసెను. 

అయినను అతడు ఆమెను పేర్మించుటవలన అవి అతనికి కొదిద్ దినములుగా తోచెను. 

ఆదికాండము 29:21 => తరువాత యాకోబు నా దినములు సంపూరణ్మైనవి గనుక నేను నా 

భారయ్యొదద్కు పోవునటుల్ ఆమెను నాకిమమ్ని లాబాను నడుగగా 
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ఆదికాండము 29:28 => యాకోబు అలాగు చేసి ఆమె వారము సంపూరిత్యైన తరువాత అతడు తన 

కుమారెత్యైన రాహేలును అతనికి భారయ్గా ఇచెచ్ను. 

పర్సంగి 9:9 => దేవుడు నీకు దయచేసిన వయ్రథ్మైన నీ ఆయుషాక్లమంతయు నీవు పేర్మించు నీ 

భారయ్తో సుఖించుము, నీ వయ్రథ్మైన ఆయుషాక్లమంతయు సుఖించుము, ఈ బర్దుకునందు నీవు 

కషట్పడి చేసికొనినదాని యంతటికి అదే నీకు కలుగు భాగము. 

హోషేయ 12:12 => యాకోబు తపిప్ంచుకొని సిరియా దేశములోనికి పోయెను, భారయ్ కావలెనని 

ఇశార్యేలు కొలువు చేసెను, భారయ్ కావలెనని అతడు గొఱఱ్లు కాచెను. 

1 కొరిందీయులకు 7:2 => అయినను జారతవ్ములు జరుగుచునన్ందున పర్తివానికి సొంత భారయ్ 

యుండవలెను, పర్తి సతరీకి సొంత భరత్ యుండవలెను. 

సామెతలు 3:4 => అపుప్డు దేవుని దృషిట్యందును మానవుల దృషిట్యందును నీవు దయనొంది 

మంచివాడవని అనిపించుకొందువు.  

సామెతలు 8:35 => ననున్ కనుగొనువాడు జీవమును కనుగొనును యెహోవా కటాక్షము వానికి 

కలుగును. 

ఆదికాండము 2:18 => మరియు దేవుడైన యెహోవా నరుడు ఒంటరిగా నుండుట మంచిది కాదు; 

వానికి సాటియైన సహాయమును వానికొరకు చేయుదుననుకొనెను. 

ఆదికాండము 2:22 => తరువాత దేవుడైన యెహోవా తాను ఆదామునుండి తీసిన పర్కక్టెముకను 

సతరీనిగా నిరిమ్ంచి ఆమెను ఆదాము నొదద్కు తీసికొనివచెచ్ను. 

ఆదికాండము 24:44 => నీవు తార్గుము నీ ఒంటెలకును చేది పోయుదునని యెవతె చెపుప్నో 

ఆమెయే నా యజమానుని కుమారునికి యెహోవా నియమించిన పిలల్యై యుండును గాకని 

మనవిచేసికొంటిని. 

రూతు 4:10 => మరియు చనిపోయినవాని పేరట అతని సావ్సథ్య్మును సిథ్రపరచునటుల్ను, 

చనిపోయినవాని పేరు అతని సహోదరులలోనుండియు, అతని సథ్లము యొకక్ దావ్రమునుండియు 

కొటిట్వేయబడక యుండునటుల్ను, నేను మహోల్ను భారయ్యైన రూతను మోయాబీయురాలిని 
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సంపాదించుకొని పెండిల్ చేసికొనుచునాన్ను. దీనికి మీరు ఈ దినమున సాకుష్లైయునాన్రని పెదద్లతోను 

పర్జలందరితోను చెపెప్ను. 

1 సమూయేలు 25:39 => నాబాలు చనిపోయెనని దావీదు విని యెహోవా నాబాలు చేసిన కీడును 

అతని తలమీదికి రపిప్ంచెను గనుక తన దాసుడనైన నేను కీడు చేయకుండ ననున్ కాపాడి, 

నాబాలువలన నేను పొందిన అవమానమును తీరిచ్న యెహోవాకు సోత్తర్ము కలుగును గాక అనెను. 

తరువాత దావీదు అబీగయీలును పెండిల్ చేసికొనవలెనని ఆమెతో మాటలాడ తగినవారిని పంపెను. 

మతత్యి 19:10 => ఆయన శిషుయ్లు భారాయ్భరత్లకుండు సంబంధము ఇటిట్దైతే పెండిల్ చేసికొనుట 

యుకత్ము కాదని ఆయనతో చెపిప్రి. 

యోహాను 2:1 => మూడవ దినమున గలిలయలోని కానా అను ఊరిలో ఒక వివాహము జరిగెను. 

వచనము 2 

ఒకడు తెలివి లేకుండుట మంచిదికాదు తొందరపడి నడచువాడు దారి తపిప్పోవును. ఒకని మూరఖ్త 

వాని పర్వరత్నను తారుమారు చేయును 

రూతు 2:7 => ఆమె నేను కోయువారి వెనుకకు పనల మధయ్ను ఏరుకొని కూరుచ్కొనుటకు దయచేసి 

నాకు సెలవిమమ్ని అడిగెను. ఆమె వచిచ్ ఉదయము మొదలుకొని యిదివరకు ఏరుకొను చుండెను, 

కొంతసేపు మాతర్ము ఆమె యింట కూరుచ్ండెనని వాడు చెపెప్ను. 

1 సమూయేలు 2:36 => తరువాత నమమ్కమైన ఒక యాజకుని నేను నియమింతును; అతడు నా 

యోచననుబటిట్ నా కనుకూలముగా యాజకతవ్ము జరిగించును, అతనికి నేను నమమ్కమైన 

సంతానము పుటిట్ంతును, అతడు నా అభిషికుత్ని సనిన్ధిని ఎపప్టికిని యాజకతవ్ము జరిగించును. 

2 రాజులు 4:1 => అంతట పర్వకత్ల శిషుయ్లలో ఒకని భారయ్ నీ దాసుడైన నా పెనిమిటి చనిపోయెను; 

అతడు యెహోవా యందు భకిత్గలవాడై యుండెనని నీకు తెలిసేయునన్ది; ఇపుప్డు అపుప్లవాడు నా 

యిదద్రు కుమారులు తనకు దాసులుగా ఉండుటకై వారిని పటుట్కొనిపోవుటకు వచిచ్యునాన్డని 

ఎలీషాకు మొఱఱ్పెటట్గా 
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2 రాజులు 4:2 => ఎలీషా నావలన నీకేమి కావలెను? నీ యింటిలో ఏమి యునన్దో అది నాకు 

తెలియజెపుప్మనెను. అందుకామె నీ దాసురాలనైన నా యింటిలో నూనెకుండ యొకటియునన్ది; అది 

తపప్ మరేమియు లేదనెను. 

యెషయా 66:2 => అవనిన్యు నా హసత్కృతయ్ములు అవి నావలన కలిగినవని యెహోవా 

సెలవిచుచ్చునాన్డు. ఎవడు దీనుడై నలిగిన హృదయముగలవాడై నా మాట విని వణకుచుండునో 

వానినే నేను దృషిట్ంచుచునాన్ను.  

మతత్యి 5:3 => ఆతమ్ విషయమై దీనులైనవారు ధనుయ్లు; పరలోకరాజయ్ము వారిది. 

యాకోబు 1:9 => దీనుడైన సహోదరుడు తనకు కలిగిన ఉనన్తదశయందు అతిశయింపవలెను, 

ధనవంతుడైన సహోదరుడు తనకు కలిగిన దీనదశయందు అతిశయింపవలెను. 

యాకోబు 1:10 => ఏలయనగా ఇతడు గడిడ్పువువ్వలె గతించిపోవును.  

యాకోబు 1:11 => సూరుయ్డుదయించి, వడగాలి కొటిట్, గడిడ్ని మాడిచ్వేయగా దాని పువువ్ రాలును, 

దాని సవ్రూప సౌందరయ్మును నశించును; ఆలాగే ధనవంతుడును తన పర్యతన్ములలో వాడి 

పోవును. 

ఆదికాండము 42:7 => యోసేపు తన సహోదరులను చూచి వారిని గురుతుపటిట్ వారికి అనుయ్నివలె 

కనబడి వారితో కఠినముగా మాటలాడి మీరెకక్డనుండి వచిచ్తిరని అడిగెను. అందుకు వారు 

ఆహారము కొనుటకు కనాను దేశమునుండి వచిచ్తిమనిరి. 

ఆదికాండము 42:30 => ఎటల్నగా ఆ దేశమునకు పర్భువైనవాడు మాతో కఠినముగా మాటలాడి, 

మేము ఆ దేశమును వేగుచూడ వచిచ్నవారమని అనుకొనెను. 

నిరగ్మకాండము 5:2 => ఫరో నేను అతని మాట విని ఇశార్యేలీయులను పోనిచుచ్టకు యెహోవా 

ఎవడు? నేను యెహోవాను ఎరుగను, ఇశార్యేలీయులను పోనీయననెను. 

1 సమూయేలు 25:10 => నాబాలు దావీదు ఎవడు? యెషష్యి కుమారుడెవడు? తమ 

యజమానులను విడిచి పారిపోయిన దాసులు ఇపుప్డు అనేకులునాన్రు. 

1 సమూయేలు 25:17 => అయితే మా యజమానునికిని అతని ఇంటివారికందరికిని వారు 

కీడుచేయ నిశచ్యించియునాన్రు గనుక ఇపుప్డు నీవు చేయవలసినదానిని బహు జాగర్తత్గా 
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ఆలోచించుము. మన యజమానుడు బహు పనికిమాలినవాడు, ఎవనిని తనతో మాటలాడనీయడు 

అనెను. 

యాకోబు 2:3 => మీరు పర్శసత్ వసత్రములు ధరించుకొనినవానిని చూచి సనామ్నించి నీవికక్డ మంచి 

సథ్లమందు కూరుచ్ండుమని చెపిప్, ఆ దరిదుర్నితో నీవకక్డ నిలువుము, లేక ఇకక్డ నా పాదపీఠమునకు 

దిగువను కూరుచ్ండుమని చెపిప్నయెడల 

నాయ్యాధిపతులు 8:6 => సుకోక్తు అధిపతులు జెబహు సలుమ్నాన్ అనువారి చేతులు ఇపుప్డు నీచేతికి 

చికిక్నవి గనుకనా మేము నీ సేనకు ఆహారము ఇయయ్వలెనని యడిగిరి. 

1 సమూయేలు 20:10 => దావీదు నీ తండిర్ ననున్గూరిచ్ నీతో కఠినముగా మాటలాడినయెడల దాని 

నాకు తెలియజేయువారెవరని యోనాతాను నడిగెను. 

1 రాజులు 12:13 => అపుప్డు రాజు పెదద్లు చెపిప్న ఆలోచనను నిరల్క్షయ్పెటిట్ యౌవనులు చెపిప్న 

ఆలోచనచొపుప్న వారికి కఠినముగా పర్తుయ్తత్రమిచిచ్ యిటుల్ ఆజాఞ్పించెను 

యోబు 41:3 => అది నీతో వినన్పములు చేయునా? మృదువైన మాటలు నీతో పలుకునా? 

సామెతలు 19:7 => బీదవాడు తన చుటట్ములందరికి అసహుయ్డు అటిట్వానికి సేన్హితులు మరి 

దూరసుథ్లగుదురు వాడు నిరరథ్కమైన మాటలు వెంటాడువాడు. 

సామెతలు 22:7 => ఐశవ్రయ్వంతుడు బీదలమీద పర్భుతవ్ము చేయును అపుప్చేయువాడు 

అపిప్చిచ్నవానికి దాసుడు. 

వచనము 3 

అటిట్వాడు హృదయమున యెహోవామీద కోపించును. 

సామెతలు 17:17 => నిజమైన సేన్హితుడు విడువక పేర్మించును దురద్శలో అటిట్వాడు 

సహోదరుడుగా నుండును. 

సామెతలు 27:9 => తైలమును అతత్రును హృదయమును సంతోషపరచునటుల్ చెలికాని 

హృదయములోనుండి వచుచ్ మధురమైన మాటలు హృదయమును సంతోషపరచును. 
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1 సమూయేలు 19:4 => యోనాతాను తన తండిర్యైన సౌలుతో దావీదునుగూరిచ్ దయగా 

మాటలాడి నీ సేవకుడైన దావీదు నీ విషయములో ఏ తపిప్దమును చేసినవాడు కాక బహు మేలుచేసెను 

గనుక, రాజా నీవు అతని విషయములో ఏ పాపము చేయకుందువు గాక. 

1 సమూయేలు 19:5 => అతడు పార్ణమునకు తెగించి ఆ ఫిలిషీత్యుని చంపగా యెహోవా 

ఇశార్యేలీయుల కందరికి గొపప్ రక్షణ కలుగజేసెను; అది నీవే చూచి సంతోషించితివి గదా; 

నిషాక్రణముగా దావీదును చంపి నిరపరాధియొకక్ పార్ణము తీసి నీవెందుకు పాపము చేయుదువని 

మనవి చేయగా 

1 సమూయేలు 30:26 => దావీదు సికల్గునకు వచిచ్నపుప్డు దోపుడుసొముమ్లో కొంత తన 

సేన్హితులైన యూదా పెదద్లకు ఏరప్రచి యెహోవా శతుర్వులయొదద్ నేను దోచుకొనిన సొముమ్లో కొంత 

ఆశీరావ్ద సూచనగా మీకు ఇచుచ్చునాన్నని చెపిప్ వారికి పంపించెను. 

1 సమూయేలు 30:27 => బేతేలులోను దకిష్ణ రామోతులోను యతీత్రులోను 

1 సమూయేలు 30:28 => అరోయేరులోను షిపోమ్తులోను ఎషెత్మోలోను 

1 సమూయేలు 30:29 => రాకాలులోను యెరహెమ్యేలీయుల గార్మములలోను కేనీయుల 

గార్మములలోను 

1 సమూయేలు 30:30 => హోరామ్లోను కోరాషానులోను అతాకులోను 

1 సమూయేలు 30:31 => హెబోర్నులోను దావీదును అతని జనులును సంచరించిన 

సథ్లములనిన్టిలోను ఉనన్ పెదద్లకు దావీదు పంపించెను. 

2 సమూయేలు 9:1 => యోనాతానునుబటిట్ నేను ఉపకారము చూపుటకు సౌలు కుటుంబములో 

ఎవడైన కలడాయని దావీదు అడిగెను. 

2 సమూయేలు 9:2 => సౌలు కుటుంబమునకు సేవకుడగు సీబాయను ఒకడుండగా వారు అతనిని 

దావీదునొదద్కు పిలువనంపిరి. రాజు సీబావు నీవేగదా అని అడుగగా అతడు నీ దాసుడనైన నేనే సీబాను 

అనెను. 
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2 సమూయేలు 9:3 => రాజు యెహోవా నాకు దయచూపినటుల్గా నేను ఉపకారము చేయుటకు 

సౌలు కుటుంబములో ఎవడైననొకడు శేషించియునాన్డా యని అతని నడుగగా సీబా యోనాతానుకు 

కుంటికాళుల్ గల కుమారుడొకడునాన్డని రాజుతో మనవిచేసెను. 

2 సమూయేలు 9:4 => అతడెకక్డ ఉనాన్డని రాజు అడుగగా సీబా చితత్గించుము, అతడు 

లోదెబారులో అమీమ్యేలు కుమారుడగు మాకీరు ఇంట నునాన్డని రాజుతో అనెను. 

2 సమూయేలు 9:5 => అపుప్డు రాజైన దావీదు మనుషుయ్లను పంపి లోదెబారులో నునన్ 

అమీమ్యేలు కుమారుడగు మాకీరు ఇంటనుండి అతని రపిప్ంచెను. 

2 సమూయేలు 9:6 => సౌలు కుమారుడైన యోనాతానునకు పుటిట్న మెఫీబోషెతు దావీదునొదద్కు 

వచిచ్ సాగిలపడి నమసాక్రము చేయగా దావీదు మెఫీబోషెతూ అని అతని పిలిచినపుప్డు అతడు 

చితత్ము, నీ దాసుడనైన నేనునాన్ననెను. 

2 సమూయేలు 9:7 => అందుకు దావీదు నీవు భయపడవదుద్, నీ తండిర్యైన యోనాతాను 

నిమితత్ము నిజముగా నేను నీకు ఉపకారము చూపి, నీ పితరుడైన సౌలు భూమి అంతయు నీకు మరల 

ఇపిప్ంతును; మరియు నీవు సదాకాలము నా బలల్యొదద్నే భోజనము చేయుదువని సెలవియయ్గా 

2 సమూయేలు 9:8 => అతడు నమసక్రించి చచిచ్న కుకక్వంటివాడనైన నాయెడల నీవు దయ 

చూపుటకు నీ దాసుడనగు నేను ఎంతటివాడను? అనెను. 

2 సమూయేలు 9:9 => అపుప్డు రాజు సౌలు సేవకుడైన సీబాను పిలువనంపి సౌలునకును అతని 

కుటుంబమునకును కలిగిన సొతత్ంతటిని నీ యజమానుని కుమారునికి నేనిపిప్ంచియునాన్ను; 

2 సమూయేలు 9:10 => కాబటిట్ నీవును నీ కుమారులును నీ దాసులును అతనికొరకు ఆ భూమిని 

సాగుబడిజేసి, నీ యజమానుని కుమారునికి భోజనమునకై ఆహారము కలుగునటుల్ నీవు దాని పంట 

తేవలెను; నీ యజమానుని కుమారుడైన మెఫీబోషెతు ఎలల్పుప్డును నా బలల్యొదద్నే భోజనము 

చేయునని సెలవిచెచ్ను. ఈ సీబాకు పదునైదుమంది కుమారులును ఇరువదిమంది దాసులును ఉండిరి. 

2 సమూయేలు 9:11 => నా యేలినవాడగు రాజు తన దాసునికిచిచ్న యాజఞ్ అంతటి చొపుప్న నీ 

దాసుడనైన నేను చేసెదనని సీబా రాజుతో చెపెప్ను. కాగా మెఫీబోషెతు రాజకుమారులలో ఒకడైనటుట్గా 

రాజు బలల్యొదద్నే భోజనము చేయుచుండెను. 
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2 సమూయేలు 9:12 => మెఫీబోషెతునకు ఒక చినన్ కుమారుడుండెను, వాని పేరు మీకా. మరియు 

సీబా యింటిలో కాపురమునన్ వారందరు మెఫీబోషెతునకు దాసులుగా ఉండిరి. 

2 సమూయేలు 9:13 => మెఫీబోషెతు యెరూషలేములో కాపురముండి సదాకాలము రాజు 

బలల్యొదద్ భోజనము చేయుచుండెను. అతని కాళుల్ రెండును కుంటివి. 

2 సమూయేలు 16:17 => అబాష్లోము నీ సేన్హితునికి నీవు చేయు ఉపకారమింతేనా నీ 

సేన్హితునితో కూడ నీవు వెళల్కపోతివేమని అతని నడుగగా 

2 సమూయేలు 17:27 => దావీదు మహనయీమునకు వచిచ్నపుప్డు అమోమ్నీయుల రబాబ్ 

పటట్ణపువాడైన నాహాషు కుమారుడగు షోబీయును, లోదెబారు ఊరివాడగు అమీమ్యేలు కుమారుడైన 

మాకీరును, రోగెలీము ఊరివాడును గిలాదీయుడునైన బరిజ్లల్యియు 

2 సమూయేలు 17:28 => అరణయ్మందు జనులు అలసినవారై ఆకలిగొని దపిప్గొనియుందురని 

తలంచి, పరుపులు పాతర్లు కుండలు గోధుమలు యవలుపిండి వేచిన గోధుమలు కాయధానయ్ములు 

చికుక్డుకాయలు పేలాలు 

2 సమూయేలు 17:29 => తేనె వెనన్ గొఱఱ్లు జునున్ముదద్లు దావీదును అతనియొదద్నునన్ జనులును 

భోజనము చేయుటకై తీసికొనివచిచ్రి. 

2 సమూయేలు 19:30 => అందుకు మెఫీబోషెతు నా యేలినవాడవగు నీవు నీ నగరికి తిరిగి 

కేష్మముగా వచిచ్యునాన్వు గనుక అతడు అంతయు తీసికొన వచుచ్ననెను. 

2 సమూయేలు 19:31 => మరియు గిలాదీయుడగు బరిజ్లల్యి రోగెలీమునుండి యొరాద్ను అదద్రికి 

వచిచ్ రాజుతోకూడ నది దాటెను. 

2 సమూయేలు 19:32 => బరిజ్లల్యి యెనుబది సంవతస్రముల వయసుస్కలిగి బహు ముసలివాడై 

యుండెను. అతడు అధిక ఐశవ్రయ్వంతుడు గనుక రాజు మహనయీములో నుండగా అతనికి భోజన 

పదారథ్ములను పంపించుచు వచెచ్ను. 

2 సమూయేలు 19:33 => యెరూషలేములో నాయొదద్ నినున్ నిలిపి పోషించెదను, నీవు నాతోకూడ 

నది దాటవలెనని రాజు బరిజ్లల్యితో సెలవియయ్గా 
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2 సమూయేలు 19:34 => బరిజ్లల్యి రాజవగు నీతోకూడ యెరూషలేమునకు వచుచ్టకు ఇక నేనెనిన్ 

దినములు బర్తుకబోవుదును? 

2 సమూయేలు 19:35 => నేటికి నాకు ఎనుబది యేండాల్యెను. సుఖదుఃఖములకునన్ భేదమును 

నేను గురిత్ంపగలనా? అనన్పానముల రుచి నీ దాసుడనైన నేను తెలిసికొనగలనా? గాయకుల 

యొకక్యు గాయకురాండర్ యొకక్యు సవ్రము నాకు వినబడునా? కావున నీ దాసుడనగు నేను నా 

యేలిన వాడవును రాజవునగు నీకు ఎందుకు భారముగా నుండవలెను? 

2 సమూయేలు 19:36 => నీ దాసుడనైన నేను నీతోకూడ నది దాటి అవతలకు కొంచెము దూరము 

వచెచ్దను గాని రాజవగు నీవు నాకంత పర్తుయ్పకారము చేయనేల? 

2 సమూయేలు 19:37 => నేను నా ఊరి యందుండి మరణమై నా తలిదండుర్ల సమాధియందు 

పాతిపెటట్బడుటకై అచచ్టికి తిరిగిపోవునటుల్ నాకు సెలవిముమ్, చితత్గించుము, నీ దాసుడగు కింహాము 

నా యేలినవాడవును రాజవునగు నీతోకూడ వచుచ్టకు సెలవిముమ్; నీ దృషిట్కి ఏది యనుకూలమో 

దానిని అతనికి చేయుమని మనవిచేయగా 

2 సమూయేలు 19:38 => రాజు కింహాము నాతోకూడ రావచుచ్ను, నీ దృషిట్కి అనుకూలమైన దానిని 

నేను అతనికి చేసెదను, మరియు నావలన నీవు కోరునదంతయు నేను చేసెదనని సెలవిచెచ్ను. 

2 సమూయేలు 19:39 => జనులందరును రాజును నది యవతలకు రాగా రాజు బరిజ్లల్యిని 

ముదుద్పెటుట్కొని దీవించెను; తరువాత బరిజ్లల్యి తన సథ్లమునకు వెళి ల్పోయెను. 

2 సమూయేలు 21:7 => తానును సౌలు కుమారుడగు యోనాతానును యెహోవా నామమునుబటిట్ 

పర్మాణము చేసియునన్ హేతువుచేత రాజు సౌలు కుమారుడగు యోనాతానునకు పుటిట్న 

మెఫీబోషెతును అపప్గింపక 

1 దినవృతాత్ంతములు 12:38 => ఇశార్యేలులో కడమ వారందరును ఏక మనసుక్లై దావీదును 

రాజుగా నియమింపవలెనని కోరియుండిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 12:39 => వారి సహోదరులు వారికొరకు భోజనపదారథ్ములను సిదధ్ము 

చేసియుండగా వారు దావీదుతోకూడ అచచ్ట మూడు దినములుండి అనన్పానములు పుచుచ్కొనిరి. 
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1 దినవృతాత్ంతములు 12:40 => ఇశార్యేలీయులకు సంతోషము కలిగియుండెను గనుక 

ఇశాశ్ఖారు జెబూలూను నఫాత్లి అనువారి పొలిమేరలవరకు వారికి సమీపమైనవారు గాడిదలమీదను 

ఒంటెలమీదను కంచరగాడిదల మీదను ఎదుద్ల మీదను ఆహారవసుత్వులైన పిండివంటకములను 

అంజూరపు అడలను ఎండిన దార్క్షపండల్ గెలలను దార్కాష్రసమును నూనెను గొఱఱ్లను పశువులను 

విసాత్రముగా తీసికొనివచిచ్రి. 

మతత్యి 26:49 => వెంటనే యేసునొదద్కు వచిచ్ బోధకుడా, నీకు శుభమని చెపిప్ ఆయనను ముదుద్ 

పెటుట్కొనెను. 

మతత్యి 26:50 => యేసు చెలికాడా, నీవు చేయవచిచ్నది చేయుమని అతనితో చెపప్గా వారు 

దగగ్రకు వచిచ్ ఆయనమీద పడి ఆయనను పటుట్కొనిరి. 

2 సమూయేలు 1:26 => నా సహోదరుడా, యోనాతానా నీవు నాకు అతిమనోహరుడవై యుంటివి నీ 

నిమితత్ము నేను బహు శోకము నొందుచునాన్ను నాయందు నీకునన్ పేర్మ బహు వింతైనది సతరీలు చూపు 

పేర్మకంటెను అది అధికమైనది. 

యోహాను 15:14 => నేను మీ కాజాఞ్పించువాటిని చేసినయెడల, మీరు నా సేన్హితులై యుందురు. 

యోహాను 15:15 => దాసుడు తన యజమానుడు చేయుదానిని ఎరుగడు గనుక ఇక మిముమ్ను 

దాసులని పిలువక సేన్హితులని పిలుచుచునాన్ను, ఎందుకనగా నేను నా తండిర్వలన వినిన 

సంగతులనిన్టిని మీకు తెలియజేసితిని. 

ఆదికాండము 21:27 => అబార్హాము గొఱఱ్లను గొడల్ను తెపిప్ంచి అబీమెలెకుకిచెచ్ను. వారిదద్రు ఇటుల్ 

ఒక నిబంధన చేసికొనిరి. 

ఆదికాండము 23:7 => అపుప్డు అబార్హాము లేచి ఆ దేశపు పర్జలైన హేతు కుమారులకు సాగిలపడి  

ఆదికాండము 39:8 => అయితే అతడు ఒపప్క నా యజమానుడు తనకు కలిగినదంతయు 

నాచేతికపప్గించెను గదా, నా వశమున తన యింటిలో ఏమి ఉనన్దో అతడెరుగడు; ఈ యింటిలో 

నాకంటె పైవాడు ఎవడును లేడు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 13:6 => నీ తలిల్ కుమారుడేగాని నీ సహోదరుడేగాని నీ కుమారుడేగాని నీ 

కుమారెత్యేగాని నీ కౌగిటి భారయ్యేగాని నీ పార్ణసేన్హితుడేగాని 
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యెహోషువ 2:14 => అందుకు ఆ మనుషుయ్లు ఆమెతో నీవు మా సంగతి వెలల్డి చేయనియెడల మీరు 

చావకుండునటుల్ మీ పార్ణములకు బదులుగా మా పార్ణమిచెచ్దము, యెహోవా ఈ దేశమును 

మాకిచుచ్నపుప్డు నిజముగా మేము నీకు ఉపకారము చేసెదమనిరి. 

రూతు 1:14 => వారు ఎలుగెతిత్ యేడవ్గా ఓరాప్ తన అతత్ను ముదుద్ పెటుట్కొనెను, రూతు ఆమెను 

హతుత్కొనెను. ఇటుల్ండగా 

రూతు 4:15 => నినున్ పేర్మించి యేడుగురు కుమారులకంటె నీకెకుక్వగా నునన్ నీ కోడలు ఇతని 

కనెను; ఇతడు నీ పార్ణము నోదారిచ్ ముసలితనమున నీకు పోషకుడగునని నయోమితో చెపిప్రి. 

1 సమూయేలు 18:1 => దావీదు సౌలుతో మాటలాడుట చాలించినపుప్డు యోనాతాను 

హృదయము దావీదు హృదయముతో కలిసిపోయెను; యోనాతాను దావీదును తనకు పార్ణ 

సేన్హితునిగా భావించుకొని అతని పేర్మించెను. 

1 సమూయేలు 20:17 => యోనాతాను దావీదును తన పార్ణసేన్హితునిగా పేర్మించెను గనుక ఆ 

పేర్మనుబటిట్ దావీదుచేత మరల పర్మాణము చేయించెను. 

2 సమూయేలు 15:15 => అందుకు రాజు సేవకులు ఈలాగు మనవి చేసిరి చితత్గించుము; నీ 

దాసులమైన మేము మా యేలినవాడవును రాజవునగు నీవు సెలవిచిచ్నటుల్ చేయుటకు సిదధ్ముగా 

నునాన్ము. 

2 సమూయేలు 15:21 => ఇతత్యి నేను చచిచ్నను బర్దికినను, యెహోవా జీవముతోడు నా 

యేలినవాడవును రాజవునగు నీ జీవముతోడు, ఏ సథ్లమందు నా యేలినవాడవును రాజవునగు 

నీవుందువో ఆ సథ్లమందే నీ దాసుడనైన నేనుందునని రాజుతో మనవిచేసెను. 

యోబు 2:11 => తేమానీయుడైన ఎలీఫజు, షూహీయుడైన బిలద్దు నయమాతీయుడైన జోఫరు అను 

యోబు ముగుగ్రు సేన్హితులు అతనికి సంభవించిన ఆపదలనిన్టినిగూరిచ్ వినిన వారై, అతనితో కలిసి 

దుఃఖించుటకును అతనిని ఓదారుచ్టకును పోవలెనని ఆలోచించుకొని తమ తమ సథ్లములను 

విడిచివచిచ్రి. 

యోబు 19:14 => నా బంధువులు నాయొదద్కు రాకయునాన్రు నా పార్ణసేన్హితులు ననున్ 

మరచిపోయి యునాన్రు. 
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సామెతలు 27:10 => నీ సేన్హితునినైనను నీ తండిర్ సేన్హితునైనను విడిచిపెటట్కుము నీకు అపద 

కలిగిన దినమందు నీ సహోదరుని యింటికి వెళల్కుము దూరములోనునన్ సహోదరునికంటె దగగ్రనునన్ 

పొరుగువాడు వాసి, 

మారుక్ 14:31 => అతడు మరి ఖండితముగా నేను నీతోకూడ చావవలసి వచిచ్నను నినున్ ఎరుగనని 

చెపప్నే చెపప్ననెను. అటుల్ వారందరు ననిరి. 

లూకా 5:7 => వారు వేరొక దోనెలోనునన్ తమ పాలివారు వచిచ్ తమకు సహాయము చేయవలెనని 

వారికి సంజఞ్లు చేసిరి; వారు వచిచ్ రెండు దోనెలు మునుగునటుల్ నింపిరి. 

వచనము 4 

ధనము గలవానికి సేన్హితులు అధికముగా నుందురు, దరిదుర్డు తన సేన్హితులను పోగొటుట్కొనును. 

సామెతలు 19:22 => కృప చూపుట నరుని పరులకు పిర్యునిగా చేయును అబదిధ్కునికంటె దరిదుర్డే 

మేలు. 

సామెతలు 12:26 => నీతిమంతుడు తన పొరుగువానికి దారి చూపును భకిత్హీనుల పర్వరత్న వారిని 

దారి తపిప్ంచును. 

సామెతలు 15:16 => నెమమ్దిలేకుండ విసాత్రమైన ధనముండుటకంటె యెహోవాయందలి 

భయభకుత్లతో కూడ కొంచెము కలిగియుండుట మేలు. 

సామెతలు 16:8 => అనాయ్యము చేత కలిగిన గొపప్ వచుచ్బడికంటె నీతితో కూడిన కొంచెమే 

శేర్షఠ్ము. 

సామెతలు 28:6 => వంచకుడై ధనము సంపాదించిన వానికంటె యథారథ్ముగా పర్వరిత్ంచు 

దరిదుర్డు వాసి. 

కీరత్నలు 37:26 => దినమెలల్ వారు దయాళురై అపుప్ ఇచుచ్చుందురు వారి సంతానపువారు 

ఆశీరవ్దింపబడుదురు. 
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మతత్యి 16:26 => ఒక మనుషుయ్డు లోకమంతయు సంపాదించుకొని తన పార్ణమును 

పోగొటుట్కొంటే అతనికేమి పర్యోజనము? ఒక మనుషుయ్డు తన పార్ణమునకు పర్తిగా నేమి 

యియయ్గలడు? 

యాకోబు 2:5 => నా పిర్య సహోదరులారా, ఆలకించుడి; ఈ లోక విషయములో దరిదుర్లైనవారిని 

విశావ్సమందు భాగయ్వంతులుగాను, తనున్ పేర్మించువారికి తాను వాగాద్నము చేసిన రాజయ్మునకు 

వారసులుగాను ఉండుటకు దేవుడేరప్రచుకొనలేదా? 

యాకోబు 2:6 => అయితే మీరు దరిదుర్లను అవమానపరచుదురు. ధనవంతులు మీమీద 

కఠినముగా అధికారము చూపుదురు; మిముమ్ను నాయ్యసభలకు ఈడుచ్చునన్వారు వీరే గదా? 

1 సమూయేలు 25:17 => అయితే మా యజమానునికిని అతని ఇంటివారికందరికిని వారు 

కీడుచేయ నిశచ్యించియునాన్రు గనుక ఇపుప్డు నీవు చేయవలసినదానిని బహు జాగర్తత్గా 

ఆలోచించుము. మన యజమానుడు బహు పనికిమాలినవాడు, ఎవనిని తనతో మాటలాడనీయడు 

అనెను. 

1 సమూయేలు 25:25 => నా యేలినవాడా, దుషు ట్డైన యీ నాబాలును లక్షయ్పెటట్వదుద్, అతని పేరు 

అతని గుణములను సూచించుచునన్ది, అతని పేరు నాబాలు, మోటుతనము అతని గుణము; నా 

యేలినవాడు పంపించిన పనివారు నాకు కనబడలేదు. 

యెషయా 59:3 => మీచేతులు రకత్ముచేతను మీ వేర్ళుల్ దోషముచేతను అపవితర్పరచబడియునన్వి మీ 

పెదవులు అబదధ్ములాడుచునన్వి మీ నాలుక కీడునుబటిట్ మాటలాడుచునన్ది.  

మతత్యి 12:31 => కాబటిట్ నేను మీతో చెపుప్నదేమనగా మనుషుయ్లుచేయు పర్తి పాపమును 

దూషణయు వారికి క్షమింపబడును గాని ఆతమ్ విషయమైన దూషణకు పాపక్షమాపణ లేదు. 

మతత్యి 12:32 => మనుషయ్కుమారునికి విరోధముగా మాటలాడువానికి పాపక్షమాపణ కలదుగాని 

పరిశుదాధ్తమ్కు విరోధముగా మాటలాడువానికి ఈ యుగమందైనను రాబోవు యుగమందైనను 

పాపక్షమాపణ లేదు. 

మతత్యి 12:33 => చెటుట్ మంచిదని యెంచి దాని పండును మంచిదే అని యెంచుడి; లేదా, చెటుట్ 

చెడ డ్దని యెంచి దాని పండును చెడ డ్దే అని యెంచుడి. చెటుట్ దాని పండువలన తెలియబడును. 
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మతత్యి 12:34 => సరప్సంతానమా, మీరు చెడ డ్వారైయుండి ఏలాగు మంచి మాటలు పలుకగలరు? 

హృదయమందు నిండియుండు దానినిబటిట్ నోరు మాటలాడును గదా. 

కీరత్నలు 7:8 => యెహోవా జనములకు తీరుప్ తీరుచ్వాడు యెహోవా, నా నీతినిబటిట్యు నా 

యథారథ్తనుబటిట్యు నా విషయములో నాకు నాయ్యము తీరుచ్ము. 

కీరత్నలు 119:141 => నేను అలుప్డను నిరాకరింపబడినవాడను అయినను నీ ఉపదేశములను నేను 

మరువను. 

సామెతలు 20:7 => యథారథ్వరత్నుడగు నీతిమంతుని పిలల్లు వాని తదనంతరము ధనుయ్లగుదురు. 

సామెతలు 28:11 => ఐశవ్రయ్వంతుడు తన దృషిట్కి తానే జాఞ్ని వివేకముగల దరిదుర్డు వానిని 

పరిశోధించును. 

పర్సంగి 4:13 => మూఢతవ్ముచేత బుదిధ్ మాటలకిక చెవియొగగ్లేని ముసలి రాజుకంటె బీదవాడైన 

జాఞ్నవంతుడగు చినన్వాడే శేర్షుఠ్డు. 

పర్సంగి 6:8 => బుదిధ్హీనులకంటె జాఞ్నుల విశేషమేమి? సజీవులయెదుట బర్దుకనేరిచ్న బీదవారికి 

కలిగిన విశేషమేమి? 

లూకా 6:20 => అంతట ఆయన తన శిషుయ్లతటుట్ పారచూచి ఇటల్నెను బీదలైన మీరు ధనుయ్లు, 

దేవుని రాజయ్ము మీది. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 20:30 => మరియు శిషుయ్లను తమవెంట ఈడుచ్కొని పోవలెనని వంకర 

మాటలు పలుకు మనుషుయ్లు మీలోనే బయలుదేరుదురు. 

యాకోబు 1:9 => దీనుడైన సహోదరుడు తనకు కలిగిన ఉనన్తదశయందు అతిశయింపవలెను, 

ధనవంతుడైన సహోదరుడు తనకు కలిగిన దీనదశయందు అతిశయింపవలెను. 

యాకోబు 1:26 => ఎవడైనను నోటికి కళె ల్ము పెటుట్కొనక తన హృదయమును మోసపరచుకొనుచు 

భకిత్ గలవాడనని అనుకొనినయెడల వాని భకిత్ వయ్రథ్మే. 

వచనము 5 

కూటసాకిష్ శిక్ష నొందకపోడు అబదధ్ములాడువాడు తపిప్ంచుకొనడు. 
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సామెతలు 10:21 => నీతిమంతుని పెదవులు అనేకులకు ఉపదేశించును బుదిధ్ లేకపోవుటచేత 

మూఢులు చనిపోవుదురు. 

పర్సంగి 12:9 => పర్సంగి జాఞ్నియై యుండెను అతడు జనులకు జాఞ్నము బోధించెను; అతడు 

ఆలోచించి సంగతులు పరిశీలించి అనేక సామెతలను అనుకర్మపరచెను. 

యెషయా 27:11 => దానికొమమ్లు ఎండినవై విరిచివేయబడును సతరీలు వచిచ్ వాటిని 

తగలబెటుట్దురు. వారు బుదిధ్గల జనులు కారు వారిని సృజించినవాడు వారియందు జాలిపడడు. 

వారిని పుటిట్ంచినవాడు వారికి దయచూపడు. 

హోషేయ 4:6 => నా జనులు జాఞ్నము లేనివారై నశించుచునాన్రు. నీవు జాఞ్నమును 

విసరిజ్ంచుచునాన్వు గనుక నాకు యాజకుడవు కాకుండ నేను నినున్ విసరిజ్ంతును; నీవు నీ దేవుని 

ధరమ్శాసత్రము మరచితివి గనుక నేనును నీ కుమారులను మరతును. 

యోహాను 16:3 => వారు తండిర్ని ననున్ను తెలిసికొనలేదు గనుక ఈలాగు చేయుదురు. 

రోమీయులకు 10:2 => వారు దేవునియందు ఆసకిత్గలవారని వారినిగూరిచ్ సాక్షయ్మిచుచ్చునాన్ను; 

అయినను వారి ఆసకిత్ జాఞ్నానుసారమైనది కాదు. 

ఫిలిపీప్యులకు 1:9 => మీరు శేర్షఠ్మైన కారయ్ములను వివేచింపగలవారగుటకు, మీ పేర్మ 

తెలివితోను, సకలవిధములైన అనుభవజాఞ్నముతోను కూడినదై, అంతకంతకు అభివృదిధ్ 

పొందవలెననియు,  

సామెతలు 1:16 => కీడు చేయుటకై వారి పాదములు పరుగులెతుత్ను నరహతయ్ చేయుటకై వారు 

తవ్రపడుచుందురు. 

సామెతలు 14:29 => దీరఘ్శాంతము గలవాడు మహా వివేకి ముంగోపి మూఢతవ్మును 

బహుమానముగా పొందును. 

సామెతలు 21:5 => శర్దధ్గలవారి యోచనలు లాభకరములు తాలిమి లేక పనిచేయువానికి నషట్మే 

పార్పిత్ంచును 

సామెతలు 25:8 => ఆలోచన లేక వాయ్జెయ్మాడుటకు పోకుము నీ పొరుగువాడు నినున్ 

అవమానపరచిదాని అంతమున ఇక నీవేమి చేయుదువని నీతో అనునేమో. 

Page  of 1474 2507



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   !"త$

సామెతలు 28:22 => చెడు దృషిట్గలవాడు ఆసిత్ సంపాదింప ఆతురపడును తనకు దరిదర్త వచుచ్నని 

వానికి తెలియదు. 

యోబు 31:5 => అబదిధ్కుడనై నేను తిరుగులాడినయెడల మోసము చేయుటకై నా కాలు 

తవ్రపడినయెడల 

పర్సంగి 7:9 => ఆతర్పడి కోపపడవదుద్; బుదిధ్హీనుల అంతరిందిర్యములందు కోపము 

సుఖనివాసము చేయును. 

యెషయా 28:16 => పర్భువగు యెహోవా ఈలాగున సెలవిచుచ్చునాన్డు సీయోనులో పునాదిగా 

రాతిని వేసినవాడను నేనే అది పరిశోధింపబడిన రాయి అమూలయ్మైన తలరాయి బహు సిథ్రమైన 

పునాదియైన మూలరాయియై యునన్ది విశవ్సించువాడు కలవరపడడు. 

1 సమూయేలు 25:13 => అంతట దావీదు వారితో మీరందరు మీ కతుత్లను ధరించుకొనుడనగా 

వారు కతుత్లు ధరించుకొనిరి, దావీదు కూడను కతిత్ ఒకటి ధరించెను. దావీదు వెనుక దాదాపు నాలుగు 

వందలమంది బయలుదేరగా రెండువందల మంది సామాను దగగ్ర నిలిచిరి. 

2 సమూయేలు 16:4 => అందుకు రాజు మెఫీబోషెతునకు కలిగినదంతయు నీదేయని సీబాతో 

చెపప్గా సీబా నా యేలినవాడా రాజా, నీ దృషిట్యందు నేను అనుగర్హము పొందుదునుగాక, నేను నీకు 

నమసాక్రము చేయుచునాన్ననెను.  

నెహెమాయ్ 5:9 => మరియు నేను మీరు చేయునది మంచిది కాదు, మన శతుర్వులైన అనుయ్ల 

నిందనుబటిట్ మన దేవునికి భయపడి మీరు పర్వరిత్ంపకూడదా? 

సామెతలు 7:7 => యౌవనుల మధయ్ను బుదిధ్లేని పడుచువాడొకడు నాకు కనబడెను. 

వచనము 6 

అనేకులు గొపప్వారి కటాక్షము వెదకుదురు దాతకు అందరు సేన్హితులే. 

ఆదికాండము 3:6 => సతరీ ఆ వృక్షము ఆహారమునకు మంచిదియు, కనున్లకు అందమైనదియు, 

వివేకమిచుచ్ రమయ్మైనదియునై యుండుట చూచినపుప్డు ఆమె దాని ఫలములలో కొనిన్ తీసికొని తిని 

తనతోపాటు తన భరత్కును ఇచెచ్ను, అతడుకూడ తినెను; 
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ఆదికాండము 3:7 => అపుప్డు వారిదద్రి కనున్లు తెరవబడెను; వారు తాము దిగంబరులమని 

తెలిసికొని అంజూరపు ఆకులు కుటిట్ తమకు కచచ్డములను చేసికొనిరి. 

ఆదికాండము 3:8 => చలల్పూటను ఆదామును అతని భారయ్యు తోటలో సంచరించుచునన్ దేవుడైన 

యెహోవా సవ్రమును విని, దేవుడైన యెహోవా ఎదుటికి రాకుండ తోటచెటల్మధయ్ను దాగుకొనగా 

ఆదికాండము 3:9 => దేవుడైన యెహోవా ఆదామును పిలిచి నీవు ఎకక్డ ఉనాన్వనెను. 

ఆదికాండము 3:10 => అందుకతడు నేను తోటలో నీ సవ్రము వినినపుప్డు దిగంబరినిగా 

నుంటినిగనుక భయపడి దాగుకొంటిననెను. 

ఆదికాండము 3:11 => అందుకాయన నీవు దిగంబరివని నీకు తెలిపినవాడెవడు? నీవు తినకూడదని 

నేను నీకాజాఞ్పించిన వృక్షఫలములు తింటివా? అని అడిగెను. 

ఆదికాండము 3:12 => అందుకు ఆదాము నాతో నుండుటకు నీవు నాకిచిచ్న ఈ సతరీయే ఆ 

వృక్షఫలములు కొనిన్ నాకియయ్గా నేను తింటిననెను. 

ఆదికాండము 4:5 => కయీనును అతని యరప్ణను ఆయన లక్షయ్పెటట్లేదు. కాబటిట్ కయీనుకు 

మికిక్లి కోపము వచిచ్ అతడు తన ముఖము చినన్బుచుచ్కొనగా  

ఆదికాండము 4:6 => యెహోవా కయీనుతో నీకు కోపమేల? ముఖము చినన్బుచుచ్కొని 

యునాన్వేమి? 

ఆదికాండము 4:7 => నీవు సతిర్క్య చేసినయెడల తలనెతుత్కొనవా? సతిర్క్య చేయనియెడల వాకిట 

పాపము పొంచియుండును; నీయెడల దానికి వాంఛ కలుగును నీవు దానిని ఏలుదువనెను. 

ఆదికాండము 4:8 => కయీను తన తముమ్డైన హేబెలుతో మాటలాడెను. వారు పొలములో 

ఉనన్పుప్డు కయీను తన తముమ్డైన హేబెలు మీదపడి అతనిని చంపెను. 

ఆదికాండము 4:9 => యెహోవా నీ తముమ్డైన హేబెలు ఎకక్డునాన్డని కయీనునడుగగా అతడు 

నేనెరుగను; నా తముమ్నికి నేను కావలివాడనా అనెను. 

ఆదికాండము 4:10 => అపుప్డాయన నీవు చేసినపని యేమిటి? నీ తముమ్ని రకత్ము యొకక్ సవ్రము 

నేలలోనుండి నాకు మొరపెటుట్చునన్ది. 
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ఆదికాండము 4:11 => కావున నీ తముమ్ని రకత్మును నీచేతిలోనుండి పుచుచ్కొనుటకు నోరు తెరచిన 

యీ నేలమీద ఉండకుండ, నీవు శపింపబడినవాడవు; 

ఆదికాండము 4:12 => నీవు నేలను సేదయ్పరుచునపుప్డు అది తన సారమును ఇక మీదట 

నీకియయ్దు; నీవు భూమిమీద దిగులు పడుచు దేశదిమమ్రివై యుందువనెను. 

ఆదికాండము 4:13 => అందుకు కయీను నా దోషశిక్ష నేను భరింపలేనంత గొపప్ది. 

ఆదికాండము 4:14 => నేడు ఈ పర్దేశమునుండి ననున్ వెళల్గొటిట్తివి; నీ సనిన్ధికి రాకుండ 

వెలివేయబడి దిగులుపడుచు భూమిమీద దేశదిమమ్రినైయుందును. కావున ననున్ కనుగొనువాడెవడో 

వాడు ననున్ చంపునని యెహోవాతో అనెను. 

సంఖాయ్కాండము 16:19 => కోరహు పర్తయ్క్షపు గుడారముయొకక్ దావ్రమునొదద్కు 

సరవ్సమాజమును వారికి విరోధముగా పోగుచేయగా యెహోవా మహిమ సరవ్సమాజమునకు 

కనబడెను. 

సంఖాయ్కాండము 16:20 => అపుప్డు యెహోవా మీరు ఈ సమాజములోనుండి అవతలికి వెళుల్డి. 

సంఖాయ్కాండము 16:21 => క్షణములో నేను వారిని కాలిచ్వేయుదునని మోషే అహరోనులతో 

చెపప్గా 

సంఖాయ్కాండము 16:22 => వారు సాగిలపడి సమసత్ శరీరాతమ్లకు దేవుడవైన దేవా, యీ యొకక్డు 

పాపము చేసినందున ఈ సమసత్ సమాజముమీద నీవు కోపపడుదువా? అని వేడుకొనిరి. 

సంఖాయ్కాండము 16:23 => అపుప్డు యెహోవా మోషేకు ఈలాగు సెలవిచెచ్ను 

సంఖాయ్కాండము 16:24 => కోరహు దాతాను అబీరాములయొకక్ నివాసముల చుటుట్పటల్నుండి 

తొలగిపోవుడని జనసమాజముతో చెపుప్ము. 

సంఖాయ్కాండము 16:25 => అపుప్డు మోషే లేచి దాతాను అబీరాములయొదద్కు వెళల్గా 

ఇశార్యేలీయుల పెదద్లు అతని వెంట వెళి ల్రి. 

సంఖాయ్కాండము 16:26 => అతడు ఈ దుషు ట్ల గుడారములయొదద్నుండి తొలగిపోవుడి; మీరు వారి 

పాపములనిన్టిలో పాలివారై నశింపక యుండునటుల్ వారికి కలిగినదేదియు ముటట్కుడి అని ఆ 

సమాజముతో అనెను. 

Page  of 1477 2507



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   !"త$

సంఖాయ్కాండము 16:27 => కాబటిట్ వారు కోరహు దాతాను అబీరాముల నివాసములయొదద్నుండి 

ఇటు అటు లేచిపోగా, దాతాను అబీరాములును వారి భారయ్లును వారి కుమారులును వారి 

పసిపిలల్లును తమ గుడారముల దావ్రమున నిలిచిరి. 

సంఖాయ్కాండము 16:28 => మోషే ఈ సమసత్ కారయ్ములను చేయుటకు యెహోవా ననున్ 

పంపెననియు, నా అంతట నేనే వాటిని చేయలేదనియు దీనివలన మీరు తెలిసికొందురు. 

సంఖాయ్కాండము 16:29 => మనుషుయ్లందరికి వచుచ్ మరణమువంటి మరణము వీరు 

పొందినయెడలను, సమసత్ మనుషుయ్లకు కలుగునదే వీరికి కలిగినయెడలను, యెహోవా ననున్ 

పంపలేదు. 

సంఖాయ్కాండము 16:30 => అయితే యెహోవా గొపప్ వింత పుటిట్ంచుటవలన వారు పార్ణములతో 

పాతాళములో కూలునటుల్ భూమి తన నోరుతెరచి వారిని వారికి కలిగిన సమసత్మును 

మింగివేసినయెడల వారు యెహోవాను అలక్షయ్ము చేసిరని మీకు తెలియుననెను. 

సంఖాయ్కాండము 16:31 => అతడు ఆ మాటలనిన్యు చెపిప్ చాలించగానే వారి కిర్ంది నేల 

నెరవిడిచెను. 

సంఖాయ్కాండము 16:32 => భూమి తన నోరు తెరచి వారిని వారి కుటుంబములను కోరహు 

సంబంధులందరిని వారి సమసత్ సంపాదయ్మును మింగివేసెను. 

సంఖాయ్కాండము 16:33 => వారును వారి సంబంధులందరును పార్ణముతో పాతాళములో కూలిరి; 

భూమి వారిని మింగివేసెను; వారు సమాజములో ఉండకుండ నశించిరి. 

సంఖాయ్కాండము 16:34 => వారి చుటుట్నునన్ ఇశార్యేలీయులందరు వారి ఘోష విని భూమి 

మనలను మింగివేయునేమో అనుకొనుచు పారిపోయిరి. 

సంఖాయ్కాండము 16:35 => మరియు యెహోవా యొదద్నుండి అగిన్ బయలుదేరి ధూపారప్ణమును 

తెచిచ్న ఆ రెండువందల ఏబదిమందిని కాలిచ్వేసెను. 

సంఖాయ్కాండము 16:36 => అపుప్డు యెహోవా మోషేకు ఈలాగు సెలవిచెచ్ను నీవు యాజకుడగు 

అహరోను కుమారుడైన ఎలియాజరుతో ఇటల్నుము ఆ అగిన్మధయ్నుండి ఆ ధూపారుత్లను ఎతుత్ము, 

అవి పర్తిషిఠ్తమైనవి. 
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సంఖాయ్కాండము 16:37 => ఆ అగిన్ని దూరముగా చలుల్ము. 

సంఖాయ్కాండము 16:38 => పాపముచేసి తమ పార్ణములకు ముపుప్తెచుచ్కొనిన వీరి ధూపారుత్లను 

తీసికొని బలిపీఠమునకు కపుప్గా వెడలప్యిన రేకులను చేయవలెను. వారు యెహోవా సనిన్ధికి వాటిని 

తెచిచ్నందున అవి పర్తిషిఠ్తమైనవి; అవి ఇశార్యేలీయులకు ఆనవాలుగా ఉండును. 

సంఖాయ్కాండము 16:39 => అహరోను సంతాన సంబంధి కాని అనుయ్డెవడును యెహోవా సనిన్ధిని 

ధూపము అరిప్ంప సమీపించి, 

సంఖాయ్కాండము 16:40 => కోరహువలెను అతని సమాజమువలెను కాకుండునటుల్ 

ఇశార్యేలీయులకు జాఞ్పకసూచనగా ఉండుటకై యాజకుడైన ఎలియాజరు కాలచ్బడినవారు అరిప్ంచిన 

యితత్డి ధూపారుత్లను తీసి యెహోవా మోషే దావ్రా తనతో చెపిప్నటుల్ వాటితో బలిపీఠమునకు కపుప్గా 

వెడలప్యిన రేకులు చేయించెను. 

సంఖాయ్కాండము 16:41 => మరునాడు ఇశార్యేలీయుల సరవ్సమాజము మోషే అహరోనులకు 

విరోధముగా సణుగుచు మీరు యెహోవా పర్జలను చంపితిరని చెపిప్ 

సంఖాయ్కాండము 17:12 => అయితే ఇశార్యేలీయులు మోషేతో ఇటల్నిరి ఇదిగో మా పార్ణములు 

పోయినవి; నశించిపోతివిు మేమందరము నశించిపోతివిు. 

సంఖాయ్కాండము 17:13 => యెహోవా మందిరమునకు సమీపించు పర్తివాడును చచుచ్ను; మేము 

అందరము చావవలసియునన్దా? అని పలికిరి. 

1 సమూయేలు 13:13 => అందుకు సమూయేలు ఇటల్నెను నీ దేవుడైన యెహోవా నీకిచిచ్న ఆజఞ్ను 

గైకొనక నీవు అవివేకపు పని చేసితివి; నీ రాజయ్మును ఇశార్యేలీయులమీద సదాకాలము 

సిథ్రపరచుటకు యెహోవా తలచియుండెను; అయితే నీ రాజయ్ము నిలువదు. 

1 సమూయేలు 15:23 => తిరుగుబాటు చేయుట సోదె చెపుప్టయను పాపముతో సమానము; 

మూరఖ్తను అగపరచుట మాయావిగర్హము గృహదేవతలను పూజించుటతో సమానము. యెహోవా 

ఆజఞ్ను నీవు విసరిజ్ంతివి గనుక నీవు రాజుగా ఉండకుండ ఆయన నినున్ విసరిజ్ంచెననగా 
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1 సమూయేలు 22:13 => సౌలు నీవు యెషష్యి కుమారునికి ఆహారమును ఖడగ్మును ఇచిచ్ అతని 

పక్షమున దేవుని యొదద్ విచారణ చేసి, అతడు నామీదికి లేచి నేడు జరుగుచునన్టుట్ పొంచియుండుటకై 

అతడును నీవును జతకూడితిరేమని యడుగగా 

1 సమూయేలు 22:14 => అహీమెలెకు రాజా, రాజునకు అలుల్డై నమమ్కసుథ్డై, ఆలోచనకరత్యై నీ 

నగరిలో ఘనతవహించిన దావీదు వంటివాడు నీ సేవకులందరిలో ఎవడునాన్డు? 

1 సమూయేలు 22:15 => అతని పక్షముగా నేను దేవుని యొదద్ విచారణచేయుట నేడే 

ఆరంభించితినా? అది నాకు దూరమగునుగాక; రాజు తమ దాసుడనైన నామీదను నా తండిర్ 

ఇంటివారందరిమీదను ఈ నేరము మోపకుండును గాక. ఈ సంగతినిగూరిచ్ కొదిద్ గొపప్ యేమియు నీ 

దాసుడనైన నాకు తెలిసినది కాదు అని రాజుతో మనవిచేయగా 

1 సమూయేలు 22:16 => రాజు అహీమెలెకూ, నీకును నీ తండిర్ ఇంటివారికందరికిని మరణము 

నిశచ్యము అని చెపిప్ 

1 సమూయేలు 22:17 => యెహోవా యాజకులగు వీరు దావీదుతో కలిసినందునను, అతడు 

పారిపోయిన సంగతి తెలిసియు నాకు తెలియజేయక పోయినందునను మీరు వారిమీద పడి చంపుడని 

తనచుటుట్ నిలిచియునన్ కావలివారికి ఆజఞ్ ఇచెచ్ను. రాజు సేవకులు యెహోవా యాజకులను హతము 

చేయనొలల్క యుండగా 

1 సమూయేలు 22:18 => రాజు దోయేగుతో నీవు ఈ యాజకులమీద పడుమని చెపెప్ను. అపుప్డు 

ఎదోమీయుడైన దోయేగు యాజకులమీద పడి ఏఫోదు ధరించుకొనిన యెనుబది యయిదుగురిని ఆ 

దినమున హతముచేసెను. 

1 సమూయేలు 22:19 => మరియు అతడు యాజకుల పటట్ణమైన నోబు కాపురసుథ్లను కతిత్వాత 

హతము చేసెను; మగవారినేమి ఆడువారినేమి బాలురనేమి పసిపిలల్లనేమి యెడల్నేమి గారద్భములనేమి 

గొఱఱ్లనేమి అనిన్టిని కతిత్వాత హతముచేసెను. 

1 సమూయేలు 22:20 => అయితే అహీటూబు కుమారుడైన అహీమెలెకు కుమారులలో అబాయ్తారు 

అనునొకడు తపిప్ంచుకొని పారిపోయి దావీదునొదద్కు వచిచ్ 
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1 సమూయేలు 22:21 => సౌలు యెహోవా యాజకులను చంపించిన సంగతి దావీదునకు 

తెలియజేయగా 

1 సమూయేలు 22:22 => దావీదు ఆ దినమున ఎదోమీయుడైన దోయేగు అకక్డనునన్ందున వాడు 

సౌలునకు నిశచ్యముగా సంగతి తెలుపునని నేననుకొంటిని; నీ తండిర్ యింటివారికందరికిని 

మరణము రపిప్ంచుటకు నేను కారకుడనైతిని గదా. 

1 సమూయేలు 22:23 => నీవు భయపడక నాయొదద్ ఉండుము, నాయొదద్ నీవు భదర్ముగా 

ఉందువు; నా పార్ణము తీయ చూచువాడును నీ పార్ణము తీయ చూచువాడును ఒకడే అని 

అబాయ్తారుతో చెపెప్ను. 

1 రాజులు 20:42 => అపుప్డు అతడు యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా నేను శపించిన మనుషుయ్ని 

నీవు నీచేతిలోనుండి తపిప్ంచుకొని పోనిచిచ్తివి గనుక వాని పార్ణమునకు మారుగా నీ పార్ణమును, 

వాని జనులకు మారుగా నీ జనులును అపప్గింపబడుదురని రాజుతో అనగా 

1 రాజులు 20:43 => ఇశార్యేలు రాజు మూతి ముడుచుకొనినవాడై కోపముతో షోమోర్నులోని తన 

నగరునకు వచెచ్ను. 

2 రాజులు 3:9 => ఇశార్యేలు రాజును యూదా రాజును ఎదోము రాజును బయలుదేరి యేడు 

దినములు చుటుట్ తిరిగిన తరువాత, వారితో కూడనునన్ దండువారికిని పశువులకును నీళుల్ 

లేకపోయెను. 

2 రాజులు 3:10 => ఇశార్యేలు రాజు కటకటా ముగుగ్రు రాజులమైన మనలను 

మోయాబీయులచేతికి అపప్గింపవలెనని యెహోవా మనలను పిలిచెననగా 

2 రాజులు 6:33 => ఆ దూత అతనియొదద్కు వచెచ్ను. అంతట రాజు ఈ కీడు యెహోవా 

వలననైనది, నేను ఇక ఎందుకు యెహోవా కొరకు కనిపెటిట్ యుండవలెననెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 16:9 => తనయెడల యథారథ్హృదయము గలవారిని బలపరచుటకై 

యెహోవా కనుదృషిట్ లోకమందంతట సంచారము చేయుచునన్ది; యీ విషయమందు నీవు మతితపిప్ 

పర్వరిత్ంచితివి గనుక ఇది మొదలుకొని నీకు యుదధ్ములే కలుగును. 
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2 దినవృతాత్ంతములు 16:10 => ఆ దీరఘ్దరిశ్ అటుల్ పర్కటించినందుకు ఆసా అతనిమీద కోపగించి 

రౌదర్ము చూపి అతనిని బందీగృహములో వేసెను, ఇదియు గాక ఆ సమయమందే ఆసా జనులలో 

కొందరిని బాధపరచెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:45 => యూదులు జనసమూహములను చూచి మతస్రముతో 

నిండుకొని దూషించుచు, పౌలు చెపిప్నవాటికి అడ డ్ము చెపిప్రి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:46 => అపుప్డు పౌలును బరన్బాయు ధైరయ్ముగా ఇటల్నిరి దేవుని 

వాకయ్ము మొదట మీకు చెపుప్ట ఆవశయ్కమే; అయినను మీరు దానిని తోర్సివేసి, మిముమ్ను మీరే 

నితయ్జీవమునకు అపాతుర్లుగా ఎంచుకొనుచునాన్రు గనుక ఇదిగో మేము అనయ్జనుల యొదద్కు 

వెళుల్చునాన్ము 

కీరత్నలు 37:1 => చెడ డ్వారిని చూచి నీవు వయ్సనపడకుము దుషాక్రయ్ములు చేయువారిని చూచి 

మతస్రపడకుము. 

కీరత్నలు 37:7 => యెహోవా యెదుట మౌనముగానుండి ఆయనకొరకు కనిపెటుట్కొనుము. తన 

మారగ్మున వరిథ్లుల్వాని చూచి వయ్సనపడకుము దురాలోచనలు నెరవేరుచ్కొనువాని చూచి 

వయ్సనపడకుము. 

యెషయా 8:21 => అటిట్వారు ఇబబ్ందిపడుచు ఆకలిగొని దేశసంచారము చేయుదురు. 

ఆకలిగొనుచు వారు కోపపడి తమ రాజు పేరను తమ దేవుని పేరను శాపములు పలుకుచు మీద 

చూతురు; 

యెషయా 8:22 => భూమి తటుట్ తేరిచూడగా బాధలును అంధకారమును దుసస్హమైన వేదనయు 

కలుగును; వారు గాఢాంధకారములోనికి తోలివేయబడెదరు. 

పర్కటన 16:9 => కాగా మనుషుయ్లు తీవర్మైన వేడిమితో కాలిపోయి, యీ తెగుళల్మీద 

అధికారముగల దేవుని నామమును దూషించిరి గాని, ఆయనను మహిమపరచునటుల్ వారు 

మారుమనసుస్ పొందినవారు కారు. 
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పర్కటన 16:10 => అయిదవ దూత తన పాతర్ను ఆ కూర్రమృగము యొకక్ సింహాసనముమీద 

కుమమ్రింపగా, దాని రాజయ్ము చీకటి కమెమ్ను; మనుషుయ్లు తమకు కలిగిన వేదననుబటిట్ తమ 

నాలుకలు కరచుకొనుచుండిరి 

పర్కటన 16:11 => తమకు కలిగిన వేదనలను బటిట్యు పుండల్ను బటిట్యు పరలోకమందునన్ దేవుని 

దూషించిరి గాని తమ కిర్యలను మాని మారుమనసుస్ పొందినవారు కారు. 

ఆదికాండము 3:12 => అందుకు ఆదాము నాతో నుండుటకు నీవు నాకిచిచ్న ఈ సతరీయే ఆ 

వృక్షఫలములు కొనిన్ నాకియయ్గా నేను తింటిననెను. 

ఆదికాండము 27:34 => ఏశావు తన తండిర్ మాటలు వినినపుప్డు దుఃఖాకార్ంతుడై పెదద్కేక వేసి ఓ 

నా తండీర్, ననున్ను దీవించుమని తన తండిర్తో చెపెప్ను. 

సంఖాయ్కాండము 14:39 => మోషే ఇశార్యేలీయులందరితో ఆ మాటలు చెపప్గా ఆ జనులు చాల 

దుఃఖించిరి. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 1:41 => అందుకు మీరు మేము యెహోవాకు విరోధముగా పాపము 

చేసితివిు; మా దేవుడైన యెహోవా మాకాజాఞ్పించిన మాటలనిన్టిననుసరించి మేము పోయి యుదధ్ము 

చేసెదమని నాతో ఉతత్రమిచిచ్, మీరందరు మీ ఆయుధములను కటుట్కొని, ఆలోచింపక ఆ 

మనెన్మునకు పోగా 

నాయ్యాధిపతులు 21:3 => యెహోవా ఇశార్యేలీయుల దేవా, నేడు ఇశార్యేలీయులలో ఒక గోతర్ము 

లేకపోయెను. ఇది ఇశార్యేలీయులకు సంభవింపనేల అని బహుగా ఏడిచ్రి. 

2 సమూయేలు 17:23 => అహీతోపెలు తాను చెపిప్న ఆలోచన జరుగకపోవుట చూచి, గాడిదకు 

గంతకటిట్ యెకిక్ తన ఊరనునన్ తన యింటికి పోయి తన యిలుల్ చకక్బెటుట్కొని ఉరిపోసికొని 

చనిపోయెను; జనులు అతని తండిర్ సమాధియందు అతనిని పాతిపెటిట్రి. 

యిరిమ్యా 3:21 => ఆలకించుడి, చెటుల్లేని మెటట్లమీద ఒక సవ్రము వినబడుచునన్ది; ఆలకించుడి, 

తాము దురామ్రుగ్లై తమ దేవుడైన యెహోవాను మరచినదానినిబటిట్ ఇశార్యేలీయులు చేయు రోదన 

విజాఞ్పనములు వినబడుచునన్వి. 
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విలాపవాకయ్ములు 3:39 => సజీవులేల మూలుగ్దురు? నరులు తమ పాపశిక్షనుబటిట్ ఏల 

మూలుగ్దురు? 

యెహెజేక్లు 18:29 => అయితే ఇశార్యేలీయులు యెహోవా మారగ్ము నాయ్యముకాదని 

చెపుప్చునాన్రు. ఇశార్యేలీయులారా, నా మారగ్ము నాయ్యమేగాని మీ మారగ్ము నాయ్యము కాదు. 

యెహెజేక్లు 33:20 => యెహోవా మారగ్ము నాయ్యము కాదని మీరనుకొనుచునాన్రే; 

ఇశార్యేలీయులారా, మీలో ఎవని పర్వరత్ననుబటిట్ వానికి శిక్ష విధించెదను. 

వచనము 7 

బీదవాడు తన చుటట్ములందరికి అసహుయ్డు అటిట్వానికి సేన్హితులు మరి దూరసుథ్లగుదురు వాడు 

నిరరథ్కమైన మాటలు వెంటాడువాడు. 

సామెతలు 19:6 => అనేకులు గొపప్వారి కటాక్షము వెదకుదురు దాతకు అందరు సేన్హితులే. 

సామెతలు 19:7 => బీదవాడు తన చుటట్ములందరికి అసహుయ్డు అటిట్వానికి సేన్హితులు మరి 

దూరసుథ్లగుదురు వాడు నిరరథ్కమైన మాటలు వెంటాడువాడు. 

సామెతలు 14:20 => దరిదుర్డు తన పొరుగువారికి అసహుయ్డు ఐశవ్రయ్వంతుని పేర్మించువారు 

అనేకులు. 

లూకా 15:13 => కొనిన్దినములైన తరువాత ఆ చినన్ కుమారుడు సమసత్మును కూరుచ్కొని దూర 

దేశమునకు పర్యాణమైపోయి, అచచ్ట తన ఆసిత్ని దురావ్య్పారమువలన పాడుచేసెను. 

లూకా 15:14 => అదంతయు ఖరుచ్ చేసిన తరువాత ఆ దేశమందు గొపప్ కరవు రాగా వాడు 

ఇబబ్ంది పడసాగి, 

లూకా 15:15 => వెళి ల్ ఆ దేశసుథ్లలో ఒకనిచెంత జేరెను. అతడు పందులను మేపుటకు తన 

పొలములలోనికి వానిని పంపెను. 

సామెతలు 10:15 => ధనవంతుని ఆసిత్ వానికి ఆశర్యపటట్ణము దరిదుర్ని పేదరికము వానికి 

నాశనకరము. 
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యోబు 6:15 => నా సేన్హితులు ఎండిన వాగువలెను మాయమైపోవు జలపర్వాహములవలెను 

నమమ్కూడని వారైరి. 

యోబు 6:16 => మంచుగడ డ్లుండుటవలనను హిమము వాటిలో పడుటవలనను అవి మురికిగా 

కనబడును 

యోబు 6:17 => వేసవి రాగానే అవి మాయమైపోవును వెటట్ కలుగగానే అవి తమ సథ్లమును విడిచి 

ఆరిపోవును. 

యోబు 6:18 => వాటి నీళుల్ పర్వహించు దారి తిర్పప్బడును, ఏమియు లేకుండ అవి యింకిపోవును. 

యోబు 6:19 => సమూహముగా పర్యాణము చేయు తేమా వరత్కులు వాటిని వెదకుదురు షేబ 

వరత్కులు వాటికొరకు కనిపెటుట్దురు. 

యోబు 6:20 => వారు వాటిని నమిమ్నందుకు అవమానమొందుదురు వాటి చేరువకు వచిచ్ 

కలవరపడుదురు. 

యోబు 6:21 => అటువలె మీరు లేనటుట్గానే యునాన్రు మీరు ఆపదను చూచి భయపడుచునాన్రు. 

యోబు 6:22 => ఏమైన దయచేయుడని నేను మిముమ్నడిగితినా? మీ ఆసిత్లోనుండి నాకొరకు 

బహుమానమేమైన తెమమ్ని యడిగితినా? 

యోబు 6:23 => పగవానిచేతిలోనుండి ననున్ విడిపింపుడని యడిగితినా? బాధించువారి 

చేతిలోనుండి ననున్ విమోచింపుడని యడిగితినా? 

యోబు 19:13 => ఆయన నా సోదరజనమును నాకు దూరముచేసియునాన్డు నా నెళవరులు నాకు 

కేవలము అనుయ్లైరి. 

యోబు 19:14 => నా బంధువులు నాయొదద్కు రాకయునాన్రు నా పార్ణసేన్హితులు ననున్ 

మరచిపోయి యునాన్రు. 

యోబు 19:15 => నా యింటి దాస దాసీ జనులు ననున్ అనుయ్నిగా ఎంచెదరు నేను వారి దృషిట్కి 

పరదేశినై యునాన్ను. 

యోబు 19:16 => నేను నా పనివాని పిలువగా వాడేమి పలుకకుండనునాన్డు నేను వాని 

బతిమాలవలసి వచెచ్ను. 
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యోబు 19:17 => నా ఊపిరి నా భారయ్కు అసహయ్ము నేను కనిన కుమారులకు నా వాసన 

అసహయ్ము. 

ఆదికాండము 14:17 => అతడు కదొరాల్యోమెరును అతనితో కూడనునన్ రాజులను ఓడించి తిరిగి 

వచిచ్నపుప్డు సొదొమ రాజు అతనిని ఎదురొక్నుటకు, రాజులోయ అను షావే లోయ మటుట్కు 

బయలుదేరి వచెచ్ను. 

నిరగ్మకాండము 23:8 => లంచము తీసికొనకూడదు; లంచము దృషిట్గలవానికి గుర్డిడ్తనము 

కలుగజేసి, నీతిమంతుల మాటలకు అపారథ్ము చేయించును. 

వచనము 8 

బుదిధ్ సంపాదించుకొనువాడు తన పార్ణమునకు ఉపకారి వివేచనను లక్షయ్ము చేయువాడు 

మేలుపొందును. 

సామెతలు 19:9 => కూటసాకిష్ శిక్షనొందకపోడు అబదధ్ములాడువాడు నశించును. 

సామెతలు 6:19 => లేనివాటిని పలుకు అబదధ్సాకిష్యు అనన్దముమ్లలో జగడములు 

పుటిట్ంచువాడును. 

సామెతలు 21:28 => కూటసాకిష్ నశించును విని మాటలాడువాడు సతయ్ము పలుకును. 

నిరగ్మకాండము 23:1 => లేనివారత్ను పుటిట్ంపకూడదు; అనాయ్యపు సాక్షయ్మును పలుకుటకై 

దుషు ట్నితో నీవు కలియకూడదు; 

దివ్తీయోపదేశకాండము 19:16 => అనాయ్యపు సాక్షయ్ము ఒకనిమీద చెపుప్టకు ఒకడు నిలువబడి 

నేరము మోపుటకై అబదధ్మాడినయెడల 

దివ్తీయోపదేశకాండము 19:17 => ఆ వివాదముగల ఇదద్రు మనుషుయ్లు యెహోవా సనిన్ధిని, 

అనగా ఆ కాలములోనునన్ యాజకుల యెదుటను నాయ్యాధిపతుల యెదుటను నిలువవలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 19:18 => ఆ నాయ్యాధిపతులు బాగుగా విమరిశ్ంచిన తరువాత వాని 

సాక్షయ్ము అబదధ్సాక్షయ్మై తన సహోదరునిమీద వాడు అబదధ్సాక్షయ్ము చెపిప్న సంగతి 

వెలల్డియైనయెడల, వాడు తన సహోదరునికి చేయ తలంచినటే ల్ వానికి చేయవలెను. 
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దివ్తీయోపదేశకాండము 19:19 => అటుల్ మీ మధయ్నుండి ఆ చెడుతనమును పరిహరించుదురు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 19:20 => మిగిలినవారు విని భయపడి నీ దేశమున అటిట్ దుషాక్రయ్ము 

ఇకను చేయకుందురు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 19:21 => నీవు ఎవనిని కటాకిష్ంపకూడదు, పార్ణమునకు పార్ణము 

కంటికి కనున్ పంటికి పలుల్ చేతికి చెయియ్ కాలికి కాలు మీకు విధి. 

కీరత్నలు 120:3 => మోసకరమైన నాలుకా, ఆయన నీకేమి చేయును? ఇంతకంటె అధికముగా 

నీకేమి చేయును? 

కీరత్నలు 120:4 => తంగేడు నిపుప్లతో కూడిన బాణములను బలాఢుయ్ల వాడిగల బాణములను 

నీమీద వేయును 

దానియేలు 6:24 => రాజు ఆజఞ్ ఇయయ్గా దానియేలుమీద నింద మోపిన ఆ మనుషుయ్లను వారు 

తోడుకొనివచిచ్ సింహముల గుహలో పడదోర్సిరి, వారిని వారి కుమారులను వారి భారయ్లను 

పడదోర్సిరి. వారా గుహ అడుగునకు రాకమునుపే సింహముల పాలైరి, సింహములు వారి 

యెముకలను సహితము పగులగొరికి పొడిచేసెను.  

దివ్తీయోపదేశకాండము 5:11 => నీ దేవుడైన యెహోవా నామమును వయ్రథ్ముగా ఉచచ్రింపకూడదు; 

యెహోవా తన నామమును వయ్రథ్ముగా ఉచచ్రించువానిని నిరోద్షిగా ఎంచడు. 

1 రాజులు 2:9 => వానిని నిరోద్షిగా ఎంచవదుద్; నీవు సుబుదిధ్గలవాడవు గనుక వానినేమి 

చేయవలెనో అది నీకు తెలియును; వాని నెరసిన తలవెండుర్కలు రకత్ముతో సమాధికి దిగజేయుము. 

ఆదికాండము 39:17 => అపుప్డామె తన భరత్తో ఈ మాటల చొపుప్న చెపెప్ను నీవు మనయొదద్కు 

తెచిచ్న ఆ హెబీర్దాసుడు ననున్ ఎగతాళి చేయుటకు నాయొదద్కు వచెచ్ను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 5:20 => నీ పొరుగువానిమీద అబదధ్సాక్షయ్ము పలుకకూడదు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 19:19 => అటుల్ మీ మధయ్నుండి ఆ చెడుతనమును పరిహరించుదురు. 

నాయ్యాధిపతులు 11:13 => అమోమ్నీయుల రాజు ఇశార్యేలీయులు ఐగుపుత్లోనుండి వచిచ్నపుప్డు 

వా రు అ రోన్ ను మొ ద లు కొ ని య బోబ్ కు వ ర కు ను యొ రాద్ ను వ ర కు ను నా దే శ ము 
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ఆకర్మించుకొనినందుననే నేను వచిచ్యునాన్ను. కాబటిట్ మనము సమాధానముగా నుండునటుల్ ఆ 

దేశములను మరల మాకపప్గించుమని యెఫాత్ పంపిన దూతలతో సమాచారము చెపెప్ను. 

1 సమూయేలు 22:9 => అపుప్డు ఎదోమీయుడగు దోయేగు సౌలు సేవకుల దగగ్ర నిలిచియుండి 

యెషష్యి కుమారుడు పారిపోయి నోబులోని అహీటూబు కుమారుడైన అహీమెలెకు దగగ్రకురాగా నేను 

చూచితిని. 

1 రాజులు 21:13 => అపుప్డు పనికిమాలిన యిదద్రు మనుషుయ్లు సమాజములో పర్వేశించి 

అతనియెదుట కూరుచ్ండి నాబోతు దేవునిని రాజును దూషించెనని జనుల సమక్షమున నాబోతుమీద 

సాక్షయ్ము పలుకగా వారు పటట్ణము బయటికి అతనిని తీసికొనిపోయి రాళల్తో చావగొటిట్రి. 

కీరత్నలు 52:5 => కావున దేవుడు సదాకాలము నినున్ అణగగొటుట్ను నినున్ పటుట్కొని ఆయన నీ 

గుడారములోనుండి నినున్ పెలల్గించును సజీవుల దేశములోనుండి నినున్ నిరూమ్లము చేయును.

(సెలా.) 

సామెతలు 12:17 => సతయ్వాద పిర్యుడు నీతిగల మాటలు పలుకును కూటసాకిష్ మోసపు మాటలు 

చెపుప్ను. 

సామెతలు 14:5 => నమమ్కమైన సాకిష్ అబదధ్మాడడు కూటసాకిష్కి అబదధ్ములు పిర్యములు. 

సామెతలు 24:28 => నిరిన్మితత్ముగా నీ పొరుగువానిమీద సాక్షయ్ము పలుకకుము నీ పెదవులతో 

మోసపు మాటలు చెపప్వచుచ్నా? 

పర్సంగి 10:12 => జాఞ్నుని నోటిమాటలు ఇంపుగా ఉనన్వి, అయితే బుదిధ్హీనుని నోరు వానినే 

మింగివేయును. 

యెహెజేక్లు 17:15 => అయితే అతడు తనకు గుఱఱ్ములను గొపప్ సైనయ్మునిచిచ్ సహాయము 

చేయవలెనని యడుగుటకై ఐగుపుత్ దేశమునకు రాయబారులను పంపి బబులోను రాజుమీద 

తిరుగుబాటు చేసెను; అతడు వరిధ్లుల్నా? అటిట్ కిర్యలను చేసినవాడు తపిప్ంచుకొనునా? నిబంధనను 

భంగము చేసెను గనుక తపిప్ంచుకొనడు 

దానియేలు 11:32 => అందుకతడు ఇచచ్కపు మాటలు చెపిప్ నిబంధన నతికర్మించువారిని 

వశపరచుకొనును; అయితే తమ దేవుని నెరుగువారు బలము కలిగి గొపప్ కారయ్ములు చేసెదరు. 
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హోషేయ 10:13 => నీ పర్వరత్ననాధారము చేసికొని నీ బలాఢుయ్లను నముమ్కొని నీవు చెడుతనపు 

పంటకై దునిన్తివి గనుక మీరు పాపమను కోత కోసియునాన్రు. అబదధ్మునకు ఫలము 

పొందియునాన్రు.  

పర్కటన 21:8 => పిరికివారును, అవిశావ్సులును, అసహుయ్లును, నరహంతకులును, 

వయ్భిచారులును, మాంతిర్కులును, విగర్హారాధకులును, అబదిధ్కులందరును అగిన్ గంధకములతో 

మండు గుండములో పాలుపొందుదురు; ఇది రెండవ మరణము. 

వచనము 9 

కూటసాకిష్ శిక్షనొందకపోడు అబదధ్ములాడువాడు నశించును. 

సామెతలు 19:12 => రాజు కోపము సింహగరజ్న వంటిది అతని కటాక్షము గడిడ్మీద కురియు 

మంచువంటిది. 

సామెతలు 16:15 => రాజుల ముఖపర్కాశమువలన జీవము కలుగును వారి కటాక్షము కడవరి 

వానమబుబ్. 

సామెతలు 29:26 => అనేకులు ఏలువాని దయ కోరుచుందురు మనుషుయ్లను తీరుప్ తీరుచ్ట 

యెహోవా వశము. 

ఆదికాండము 42:6 => అపుప్డు యోసేపు ఆ దేశమంతటిమీద అధికారియై యుండెను. అతడే ఆ 

దేశ పర్జలందరికిని ధానయ్మమమ్కము చేయువాడు గనుక యోసేపు సహోదరులు వచిచ్ ముఖములు 

నేలను మోపి అతనికి వందనము చేసిరి  

2 సమూయేలు 19:19 => నా యేలినవాడా, నేను చేసిన దోర్హము నామీద మోపకుము; నా 

యేలినవాడవును రాజవునగు నీవు యెరూషలేమును విడిచిన వేళ నీ దాసుడనగు నేను మూరిఖ్ంచి చేసిన 

దోషమును జాఞ్పకమందుంచకుము, మనసుస్నందుంచు కొనకుము. 

2 సమూయేలు 19:20 => నేను పాపము చేసితినని నాకు తెలిసినది గనుక యోసేపు వారందరితో 

కూడ నా యేలినవాడవును రాజవునగు నినున్ ఎదురొక్నుటకై నేను ముందుగా వచిచ్యునాన్ననెను. 
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2 సమూయేలు 19:21 => అంతట సెరూయా కుమారుడగు అబీషై యెహోవా అభిషేకించినవానిని 

శపించిన యీ షిమీ మరణమునకు పాతుర్డు కాడా అని యనగా 

2 సమూయేలు 19:22 => దావీదుసెరూయా కుమారులారా, మీకును నాకును ఏమి పొందు? ఇటిట్ 

సమయమున మీరు నాకు విరోధులగుదురా? ఇశార్యేలువారిలో ఎవరైనను ఈ దినమున మరణశిక్ష 

నొందుదురా? యిపుప్డు నేను ఇశార్యేలువారిమీద రాజు నైతినను సంగతి నాకు తెలిసేయునన్దని 

చెపిప్ పర్మాణముచేసి 

2 సమూయేలు 19:23 => నీకు మరణశిక్ష విధింపనని షిమీతో సెలవిచెచ్ను. 

2 సమూయేలు 19:24 => మరియు సౌలు కుమారుడగు మెఫీబోషెతు రాజును నెదురొక్నుటకు 

వచెచ్ను. రాజు పారిపోయిన దినము మొదలుకొని అతడు సుఖముగా తిరిగివచిచ్న నాటివరకు అతడు 

కాళుల్ కడుగుకొనకయు, గడ డ్ము కతిత్రించుకొనకయు బటట్లు ఉదుకుకొనకయు నుండెను. 

2 సమూయేలు 19:25 => రాజును ఎదురొక్నుటకై అతడు యెరూషలేమునకు రాగా రాజు 

మెఫీబోషెతూ, నీవు నాతో కూడ రాకపోతివేమని అతని నడిగెను 

2 సమూయేలు 19:26 => అందుకతడు నా యేలినవాడా రాజా, నీ దాసుడనైన నేను కుంటివాడను 

గనుక గాడిదమీద గంత కటిట్ంచి యెకిక్ రాజుతో కూడ వెళి ల్పోదునని నేననుకొనగా నా పనివాడు ననున్ 

మోసము చేసెను. 

2 సమూయేలు 19:27 => సీబా నీ దాసుడనైన ననున్గూరిచ్ నా యేలినవాడవును రాజవునగు నీతో 

అబదధ్మాడెను. అయితే నా యేలినవాడవును రాజవునగు నీవు దేవదూత వంటివాడవు, నీ దృషిట్కి ఏది 

యనుకూలమో దాని చేయుము. 

2 సమూయేలు 19:28 => నా తండిర్ యింటివారందరు నా యేలినవాడవును రాజవునగు నీ దృషిట్కి 

మృతులవంటివారై యుండగా, నీవు నీ బలల్యొదద్ భోజనము చేయువారిలో నీ దాసుడనైన ననున్ 

చేరిచ్తివి. కాబటిట్ ఇకను రాజవైన నీకు మొఱఱ్పెటుట్టకు నాకేమి నాయ్యమని అనగా 

2 సమూయేలు 19:29 => రాజు నీ సంగతులను నీవిక ఎందులకు ఎతెత్దవు? నీవును సీబాయును 

భూమిని పంచుకొనుడని నేనాజఞ్ ఇచిచ్తిని గదా అనెను. 
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2 సమూయేలు 19:30 => అందుకు మెఫీబోషెతు నా యేలినవాడవగు నీవు నీ నగరికి తిరిగి 

కేష్మముగా వచిచ్యునాన్వు గనుక అతడు అంతయు తీసికొన వచుచ్ననెను. 

2 సమూయేలు 19:31 => మరియు గిలాదీయుడగు బరిజ్లల్యి రోగెలీమునుండి యొరాద్ను అదద్రికి 

వచిచ్ రాజుతోకూడ నది దాటెను. 

2 సమూయేలు 19:32 => బరిజ్లల్యి యెనుబది సంవతస్రముల వయసుస్కలిగి బహు ముసలివాడై 

యుండెను. అతడు అధిక ఐశవ్రయ్వంతుడు గనుక రాజు మహనయీములో నుండగా అతనికి భోజన 

పదారథ్ములను పంపించుచు వచెచ్ను. 

2 సమూయేలు 19:33 => యెరూషలేములో నాయొదద్ నినున్ నిలిపి పోషించెదను, నీవు నాతోకూడ 

నది దాటవలెనని రాజు బరిజ్లల్యితో సెలవియయ్గా 

2 సమూయేలు 19:34 => బరిజ్లల్యి రాజవగు నీతోకూడ యెరూషలేమునకు వచుచ్టకు ఇక నేనెనిన్ 

దినములు బర్తుకబోవుదును? 

2 సమూయేలు 19:35 => నేటికి నాకు ఎనుబది యేండాల్యెను. సుఖదుఃఖములకునన్ భేదమును 

నేను గురిత్ంపగలనా? అనన్పానముల రుచి నీ దాసుడనైన నేను తెలిసికొనగలనా? గాయకుల 

యొకక్యు గాయకురాండర్ యొకక్యు సవ్రము నాకు వినబడునా? కావున నీ దాసుడనగు నేను నా 

యేలిన వాడవును రాజవునగు నీకు ఎందుకు భారముగా నుండవలెను? 

2 సమూయేలు 19:36 => నీ దాసుడనైన నేను నీతోకూడ నది దాటి అవతలకు కొంచెము దూరము 

వచెచ్దను గాని రాజవగు నీవు నాకంత పర్తుయ్పకారము చేయనేల? 

2 సమూయేలు 19:37 => నేను నా ఊరి యందుండి మరణమై నా తలిదండుర్ల సమాధియందు 

పాతిపెటట్బడుటకై అచచ్టికి తిరిగిపోవునటుల్ నాకు సెలవిముమ్, చితత్గించుము, నీ దాసుడగు కింహాము 

నా యేలినవాడవును రాజవునగు నీతోకూడ వచుచ్టకు సెలవిముమ్; నీ దృషిట్కి ఏది యనుకూలమో 

దానిని అతనికి చేయుమని మనవిచేయగా 

2 సమూయేలు 19:38 => రాజు కింహాము నాతోకూడ రావచుచ్ను, నీ దృషిట్కి అనుకూలమైన దానిని 

నేను అతనికి చేసెదను, మరియు నావలన నీవు కోరునదంతయు నేను చేసెదనని సెలవిచెచ్ను. 
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2 సమూయేలు 19:39 => జనులందరును రాజును నది యవతలకు రాగా రాజు బరిజ్లల్యిని 

ముదుద్పెటుట్కొని దీవించెను; తరువాత బరిజ్లల్యి తన సథ్లమునకు వెళి ల్పోయెను. 

యోబు 29:24 => వారు ఆశారహితులై యుండగా వారిని దయగా చూచి చిరునవువ్ నవివ్తిని నా 

ముఖపర్కాశము లేకుండ వారేమియు చేయరైరి. 

యోబు 29:25 => నేను వారికి పెదద్నై కూరుచ్ండి వారికి మారగ్ములను ఏరప్రచితిని సేనలో 

రాజువలెను దుఃఖించువారిని ఓదారుచ్వానివలెను నేనుంటిని.  

కీరత్నలు 45:12 => తూరు కుమారెత్ నైవేదయ్ము తీసికొనివచుచ్ను జనులలో ఐశవ్రయ్వంతులు నీ 

దయను వెదకుదురు. 

మతత్యి 2:11 => తలిల్యైన మరియను ఆ శిశువును చూచి, సాగిలపడి, ఆయనను పూజించి, తమ 

పెటెట్లు విపిప్, బంగారమును సాంబార్ణిని బోళమును కానుకలుగా ఆయనకు సమరిప్ంచిరి. 

సామెతలు 17:8 => లంచము దృషిట్కి మాణికయ్మువలె నుండును అటిట్వాడు ఏమి చేసినను దానిలో 

యుకిత్గా పర్వరిత్ంచును. 

సామెతలు 18:16 => ఒకడు ఇచుచ్ కానుక వానికి వీలు కలుగజేయును అది గొపప్వారియెదుటికి 

వానిని రపిప్ంచును 

సామెతలు 21:14 => చాటున ఇచిచ్న బహుమానము కోపమును చలాల్రుచ్ను ఒడిలోనుంచబడిన 

కానుక మహా కోర్ధమును శాంతిపరచును. 

ఆదికాండము 32:20 => మీరు ఇదిగో నీ సేవకుడైన యాకోబు మా వెనుక వచుచ్చునాన్డని 

చెపప్వలెననియు రెండవవానికిని మూడవవానికిని మందల వెంబడి వెళి ల్న వారికందరికిని 

ఆజాఞ్పించెను. 

ఆదికాండము 43:15 => ఆ మనుషుయ్లు ఆ కానుకను తీసికొని,చేతులలో రెటిట్ంపు రూకలను 

తమవెంట బెనాయ్మీనును తీసికొని లేచి ఐగుపుత్నకు వెళి ల్ యోసేపు యెదుట నిలిచిరి. 

రోమీయులకు 6:23 => ఏలయనగా పాపమువలన వచుచ్ జీతము మరణము, అయితే దేవుని 

కృపావరము మన పర్భువైన కీర్సుత్యేసునందు నితయ్జీవము. 
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ఆదికాండము 32:13 => అతడు అకక్డ ఆ రాతిర్ గడిపి తాను సంపాదించిన దానిలో తన అనన్యైన 

ఏశావు కొరకు ఒక కానుకను 

ఆదికాండము 43:11 => వారి తండిర్యైన ఇశార్యేలు వారితొ అటల్యిన మీరీలాగు చేయుడి; ఈ 

దేశమందు పర్సిదధ్ములైనవి, అనగా కొంచెము మసత్కి కొంచెము తేనె సుగంధ దర్వయ్ములు బోళము 

పిసాత్చకాయలు బాదము కాయలు మీ గోనెలలో వేసికొని ఆ మనుషుయ్నికి కానుకగా తీసికొనిపోవుడి. 

నాయ్యాధిపతులు 3:15 => ఇశార్యేలీయులు యెహోవాకు మొఱఱ్పెటట్గా బెనాయ్మీనీయుడైన గెరా 

కుమారుడగు ఏహూదను రక్షకుని వారికొరకు యెహోవా నియమించెను. అతడు ఎడమచేతి పనివాడు. 

అతనిచేతను ఇశార్యేలీయులు మోయాబు రాజైన ఎగోల్నుకు కపప్ము పంపగా 

1 సమూయేలు 18:23 => సౌలు సేవకులు ఆ మాటలనుబటిట్ దావీదుతో సంభాషింపగా దావీదు 

నేను దరిదుర్డనై యెనిన్క లేనివాడనై యుండగా రాజునకు అలుల్డనగుట సవ్లప్ విషయమని మీకు 

తోచునా? అని వారితో అనగా 

2 సమూయేలు 13:3 => అమోన్నునకు మితుర్డొకడుండెను. అతడు దావీదు సహోదరుడైన షిమాయ్ 

కుమారుడు, అతని పేరు యెహోనాదాబు. ఈ యెహోనాదాబు బహు కపటము గలవాడు. అతడు 

యోబు 11:19 => ఎవరి భయములేకుండ నీవు పండుకొందువు అనేకులు నీతో వినన్పములు 

చేసెదరు. 

సామెతలు 13:18 => శిక్షను ఉపేకిష్ంచువానికి అవమాన దారిదర్య్తలు పార్పిత్ంచును గదిద్ంపును 

లక్షయ్పెటుట్వాడు ఘనతనొందును. 

సామెతలు 14:20 => దరిదుర్డు తన పొరుగువారికి అసహుయ్డు ఐశవ్రయ్వంతుని పేర్మించువారు 

అనేకులు. 

సామెతలు 19:4 => ధనము గలవానికి సేన్హితులు అధికముగా నుందురు, దరిదుర్డు తన 

సేన్హితులను పోగొటుట్కొనును. 

దానియేలు 11:24 => అతడు సమాధాన కేష్మముగల దేశమునకు వచిచ్, తన పితరులు కాని తన 

పితరుల పితరులు గాని చేయని దానిని చేయును; ఏదనగా అచచ్ట ఆసిత్ని, దోపుడు సొముమ్ను, 
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ధనమును విభజించి తనవారికి పంచిపెటుట్ను. అంతట కొంతకాలము పార్కారములను పటుట్కొనుటకు 

కుటర్చేయును 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 24:26 => తరువాత పౌలువలన తనకు దర్వయ్ము దొరుకునని ఆశించి, 

మాటిమాటికి అతనిని పిలిపించి అతనితో సంభాషణ చేయుచుండెను. 

వచనము 10 

భోగముల ననుభవించుట బుదిధ్హీనునికి తగదు రాజులనేలుట దాసునికి బొతిత్గా తగదు. 

సామెతలు 19:4 => ధనము గలవానికి సేన్హితులు అధికముగా నుందురు, దరిదుర్డు తన 

సేన్హితులను పోగొటుట్కొనును. 

సామెతలు 14:20 => దరిదుర్డు తన పొరుగువారికి అసహుయ్డు ఐశవ్రయ్వంతుని పేర్మించువారు 

అనేకులు. 

కీరత్నలు 38:11 => నా సేన్హితులును నా చెలికాండుర్ను నా తెగులు చూచి యెడముగా 

నిలుచుచునాన్రు నా బంధువులు దూరముగా నిలుచుచునాన్రు 

కీరత్నలు 88:8 => నా నెళవరులను నాకు దూరముగా నీవు ఉంచియునాన్వు నీవు వారి దృషిట్కి ననున్ 

హేయునిగా చేసియునాన్వు వెలుపలికి రావలల్ గాకుండ నేను బంధింపబడియునాన్ను 

కీరత్నలు 88:18 => నా పిర్యులను సేన్హితులను నీవు నాకు దూరముగా ఉంచియునాన్వు చీకటియే 

నాకు బంధువరగ్మాయెను.  

పర్సంగి 9:15 => అయితే అందులో జాఞ్నముగల యొక బీదవాడుండి తన జాఞ్నముచేత ఆ 

పటట్ణమును రకిష్ంచెను, అయినను ఎవరును ఆ బీదవానిని జాఞ్పకముంచుకొనలేదు. 

పర్సంగి 9:16 => కాగా నేనిటల్నుకొంటిని-బలముకంటె జాఞ్నము శేర్షఠ్మేగాని బీదవారి జాఞ్నము 

తృణీకరింపబడును, వారి మాటలు ఎవరును లక్షయ్ము చేయరు. 

యాకోబు 2:6 => అయితే మీరు దరిదుర్లను అవమానపరచుదురు. ధనవంతులు మీమీద 

కఠినముగా అధికారము చూపుదురు; మిముమ్ను నాయ్యసభలకు ఈడుచ్చునన్వారు వీరే గదా? 
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సామెతలు 21:13 => దరిదుర్ల మొఱఱ్ వినక చెవి మూసికొనువాడు తాను మొఱఱ్ పెటుట్నపుప్డు 

అంగీకరింపబడడు. 

లూకా 18:38 => అపుప్డు వాడు యేసూ, దావీదు కుమారుడా, ననున్ కరుణించుమని కేకలువేయగా 

లూకా 18:39 => ఊరకుండుమని ముందర నడుచుచుండినవారు వానిని గదిద్ంచిరి గాని, వాడు 

మరి ఎకుక్వగా దావీదు కుమారుడా, ననున్ కరుణించుమని కేకలువేసెను. 

లూకా 18:40 => అంతట యేసు నిలిచి, వానిని తనయొదద్కు తీసికొని రమమ్నెను. 

సామెతలు 18:23 => దరిదుర్డు బతిమాలి మనవి చేసికొనును ధనవంతుడు దురుసుగా 

పర్తుయ్తత్రమిచుచ్ను. 

యాకోబు 2:15 => సహోదరుడైనను సహోదరియైనను దిగంబరులై ఆ నాటికి భోజనములేక 

యునన్పుప్డు. 

యాకోబు 2:16 => మీలో ఎవడైనను శరీరమునకు కావలసినవాటిని ఇయయ్క సమాధానముగా 

వెళుల్డి, చలి కాచుకొనుడి, తృపిత్పొందుడని చెపిప్నయెడల ఏమి పర్యోజనము? 

1 యోహాను 3:17 => ఈ లోకపు జీవనోపాధి గలవాడైయుండి, తన సహోదరునికి లేమి కలుగుట 

చూచియు, అతనియెడల ఎంతమాతర్మును కనికరము చూపనివానియందు దేవుని పేర్మ యేలాగు 

నిలుచును? 

1 యోహాను 3:18 => చినన్పిలల్లారా, మాటతోను నాలుకతోను కాక కిర్యతోను సతయ్ముతోను 

పేర్మింతము. 

1 సమూయేలు 18:23 => సౌలు సేవకులు ఆ మాటలనుబటిట్ దావీదుతో సంభాషింపగా దావీదు 

నేను దరిదుర్డనై యెనిన్క లేనివాడనై యుండగా రాజునకు అలుల్డనగుట సవ్లప్ విషయమని మీకు 

తోచునా? అని వారితో అనగా 

యోబు 6:21 => అటువలె మీరు లేనటుట్గానే యునాన్రు మీరు ఆపదను చూచి భయపడుచునాన్రు. 

యోబు 30:10 => వారు ననున్ అసహియ్ంచుకొందురు నాయొదద్ నుండి దూరముగా పోవుదురు ననున్ 

చూచినపుప్డు ఉమిమ్వేయక మానరు 
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సామెతలు 10:15 => ధనవంతుని ఆసిత్ వానికి ఆశర్యపటట్ణము దరిదుర్ని పేదరికము వానికి 

నాశనకరము. 

సామెతలు 17:17 => నిజమైన సేన్హితుడు విడువక పేర్మించును దురద్శలో అటిట్వాడు 

సహోదరుడుగా నుండును. 

సామెతలు 27:10 => నీ సేన్హితునినైనను నీ తండిర్ సేన్హితునైనను విడిచిపెటట్కుము నీకు అపద 

కలిగిన దినమందు నీ సహోదరుని యింటికి వెళల్కుము దూరములోనునన్ సహోదరునికంటె దగగ్రనునన్ 

పొరుగువాడు వాసి, 

సామెతలు 28:8 => వడిడ్చేతను దురాల్భముచేతను ఆసిత్ పెంచుకొనువాడు దరిదుర్లను 

కరుణించువానికొరకు దాని కూడబెటుట్ను. 

పర్సంగి 4:1 => పిమమ్ట సూరుయ్నికిర్ంద జరుగు వివిధమైన అనాయ్య కిర్యలను గురించి నేను 

యోచించితిని. బాధింపబడువారు ఆదరించు దికుక్లేక కనీన్ళుల్ విడుచుదురు; వారిని బాధపెటుట్వారు 

బలవంతులు గనుక ఆదరించువాడెవడును లేకపోయెను. 

విలాపవాకయ్ములు 1:2 => రాతిర్యందు అది బహుగా ఏడుచ్చునన్ది కనీన్రు దాని చెంపలమీద 

కారుచునన్ది దాని విటకాండర్ందరిలో దాని నోదారుచ్వాడొకడును లేడు దాని చెలికాండర్ందరు దాని 

మోసపుచిచ్రి వారు దానికి శతుర్వులైరి.  

రోమీయులకు 12:16 => ఏడుచ్వారితో ఏడువుడి; ఒకనితోనొకడు మనసుస్ కలిసియుండుడి. 

హెచుచ్వాటియందు మనసుస్ంచక తగుగ్వాటియందు ఆసకుత్లై యుండుడి . మీకు మీరే 

బుదిధ్మంతులమని అనుకొనవదుద్. 

వచనము 11 

ఒకని సుబుదిధ్ వానికి దీరఘ్శాంతమునిచుచ్ను తపుప్లు క్షమించుట అటిట్వానికి ఘనతనిచుచ్ను. 

సామెతలు 17:16 => బుదిధ్హీనుని చేతిలో జాఞ్నము సంపాదించుటకు సొముమ్ండనేల? వానికి బుదిధ్ 

లేదుగదా? 
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యెహెజేక్లు 36:26 => నూతన హృదయము మీకిచెచ్దను, నూతన సవ్భావము మీకు 

కలుగజేసెదను, రాతిగుండె మీలోనుండి తీసివేసి మాంసపు గుండెను మీకిచెచ్దను. 

సామెతలు 8:35 => ననున్ కనుగొనువాడు జీవమును కనుగొనును యెహోవా కటాక్షము వానికి 

కలుగును. 

సామెతలు 8 :36 => ననున్ కనుగొననివాడు తనకే హాని చేసికొనును నాయందు 

అసహయ్పడువారందరు మరణమును సేన్హించుదురు. 

యోహాను 12:25 => తన పార్ణమును పేర్మించువాడు దానిని పోగొటుట్కొనును, ఈ లోకములో తన 

పార్ణమును దేవ్షించువాడు నితయ్జీవము కొరకు దానిని కాపాడుకొనునని మీతో నిశచ్యముగా 

చెపుప్చునాన్ను. 

1 పేతురు 3:10 => జీవమును పేర్మించి మంచి దినములు చూడగోరు వాడు చెడ డ్దాని పలుకకుండ 

తన నాలుకను, కపటపు మాటలు చెపప్కుండ తన పెదవులను కాచుకొనవలెను. 

సామెతలు 2:1 => నా కుమారుడా, నీవు నా మాటలనంగీకరించి నా ఆజఞ్లను నీయొదద్ 

దాచుకొనినయెడల 

సామెతలు 2:2 => జాఞ్నమునకు నీ చెవియొగిగ్ హృదయపూరవ్కముగా వివేచన నభయ్సించినయెడల 

సామెతలు 2:3 => తెలివికై మొఱఱ్పెటిట్నయెడల వివేచనకై మనవిచేసినయెడల 

సామెతలు 2:4 => వెండిని వెదకినటుల్ దాని వెదకినయెడల దాచబడిన ధనమును వెదకినటుల్ దాని 

వెదకినయెడల 

సామెతలు 2:5 => యెహోవాయందు భయభకుత్లు కలిగియుండుట యెటిట్దో నీవు గర్హించెదవు 

దేవుని గూరిచ్న విజాఞ్నము నీకు లభించును. 

సామెతలు 2:6 => యెహోవాయే జాఞ్నమిచుచ్వాడు తెలివియు వివేచనయు ఆయన నోటనుండి 

వచుచ్ను. 

సామెతలు 2:7 => ఆయన యథారథ్వంతులను వరిధ్లల్జేయును యుకత్మారగ్ము తపప్క 

నడుచుకొనువారికి ఆయన కేడెముగా నునాన్డు. 
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సామెతలు 2:8 => నాయ్యము తపిప్పోకుండ ఆయన కనిపెటుట్ను తన భకుత్ల పర్వరత్నను ఆయన 

కాచును. 

సామెతలు 2:9 => అపుప్డు నీతి నాయ్యములను యథారథ్తను పర్తి సనామ్రగ్మును నీవు 

తెలిసికొందువు. 

సామెతలు 3:18 => దాని నవలంబించువారికి అది జీవవృక్షము దాని పటుట్కొనువారందరు 

ధనుయ్లు. 

సామెతలు 3:21 => నా కుమారుడా, లెసస్యైన జాఞ్నమును వివేచనను భదర్ము చేసికొనుము వాటిని 

నీ కనున్ల ఎదుటనుండి తొలగిపోనియయ్కుము  

సామెతలు 4:4 => ఆయన నాకు బోధించుచు నాతో ఇటల్నెను నీ హృదయము పటుట్దలతో నా 

మాటలను పటుట్కొననిముమ్ నా ఆజఞ్లను గైకొనినయెడల నీవు బర్తుకుదువు. 

సామెతలు 4:6 => జాఞ్నమును విడువక యుండినయెడల అది నినున్ కాపాడును దాని 

పేర్మించినయెడల అది నినున్ రకిష్ంచును. 

సామెతలు 4:21 => నీ కనున్ల యెదుటనుండి వాటిని తొలగిపోనియయ్కుము నీ హృదయమందు 

వాటిని భదర్ము చేసికొనుము.  

సామెతలు 16:20 => ఉపదేశమునకు చెవి యొగుగ్వాడు మేలునొందును యెహోవాను 

ఆశర్యించువాడు ధనుయ్డు. 

సామెతలు 22:18 => నీ అంతరంగమందు వాటిని నిలుపుకొనుట ఎంతో మంచిది పోకుండ అవి నీ 

పెదవులమీద ఉండనిముమ్. 

కీరత్నలు 19:11 => వాటివలన నీ సేవకుడు హెచచ్రికనొందును వాటిని గైకొనుటవలన గొపప్ 

లాభము కలుగును. 

యోహాను 14:21 => నా ఆజఞ్లను అంగీకరించి వాటిని గైకొనువాడే ననున్ పేర్మించువాడు; ననున్ 

పేర్మించువాడు నా తండిర్వలన పేర్మింపబడును; నేనును వానిని పేర్మించి, వానికి ననున్ 

కనబరచుకొందునని చెపెప్ను. 
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సామెతలు 4:5 => జాఞ్నము సంపాదించుకొనుము బుదిధ్ సంపాదించుకొనుము నా నోటి మాటలను 

మరువకుము. వాటినుండి తొలగిపోకుము. 

సామెతలు 10:14 => జాఞ్నులు జాఞ్నము సమకూరుచ్కొందురు మూఢుల నోరు అపుప్డే నాశనము 

చేయును. 

వచనము 12 

రాజు కోపము సింహగరజ్న వంటిది అతని కటాక్షము గడిడ్మీద కురియు మంచువంటిది. 

సామెతలు 19:5 => కూటసాకిష్ శిక్ష నొందకపోడు అబదధ్ములాడువాడు తపిప్ంచుకొనడు. 

యెషయా 9:15 => పెదద్లును ఘనులును తల; కలల్లాడు పర్వకత్లు తోక. 

యెషయా 9:16 => ఈ జనుల నాయకులు తోర్వ తపిప్ంచువారు వారిని వెంబడించువారు వారిచేత 

మింగివేయబడుదురు. 

యెషయా 9:17 => వారందరును భకిత్హీనులును దురామ్రుగ్లునై యునాన్రు పర్తి నోరు 

దురాభ్షలాడును కాబటిట్ పర్భువు వారి యౌవనసుథ్లను చూచి సంతోషింపడు వారిలో తలిదండుర్లు 

లేనివారియందైనను వారి విధవరాండర్యందైనను జాలిపడడు. ఈలాగు జరిగినను ఆయన కోపము 

చలాల్రలేదు ఆయన బాహువు ఇంకను చాపబడియునన్ది.  

యిరిమ్యా 23:25 => కలకంటిని కలకంటిని అని చెపుప్చు నా నామమున అబదధ్ములు పర్కటించు 

పర్వకత్లు పలికిన మాట నేను వినియునాన్ను. 

యిరిమ్యా 2 3 : 2 6 = > ఇ క నెపప్ టి వ రకు ఈలాగున జరుగుచుండును ? తమ 

హృదయకాపటయ్మునుబటిట్ అబదధ్ములు పర్కటించు పర్వకత్లు దీని నాలోచింపరా? 

యిరిమ్యా 23:27 => బయలును పూజింపవలెనని తమ పితరులు నా నామమును మరచినటుల్ 

వీరందరు తమ పొరుగువారితో చెపుప్ కలలచేత నా జనులు నా నామమును మరచునటుల్ చేయవలెనని 

యోచించుచునాన్రా? 

యిరిమ్యా 23:28 => కలకనిన పర్వకత్ ఆ కలను చెపప్వలెను; నా వాకుక్ ఎవనికుండునో వాడు 

సతయ్మునుబటిట్ నా మాట చెపప్వలెను; ధానయ్ముతో చెతత్కు ఏమి సంబంధము? ఇదే యెహోవా వాకుక్. 
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యిరిమ్యా 23:29 => నా మాట అగిన్వంటిదికాదా? బండను బదద్లుచేయు సుతెత్వంటిది కాదా? 

యిరిమ్యా 23:30 => కాబటిట్ తమ జతవానియొదద్నుండి నా మాటలను దొంగిలించు పర్వకత్లకు 

నేను విరోధిని; ఇదే యెహోవా వాకుక్. 

యిరిమ్యా 23:31 => సేవ్చఛ్గా నాలుకల నాడించుకొనుచు దేవోకుత్లను పర్కటించు పర్వకత్లకు నేను 

విరోధిని; ఇదే యెహోవా వాకుక్. 

యిరిమ్యా 23:32 => మాయా సవ్పన్ములను పర్కటించి వాటిని చెపుప్చు, అబదధ్ములచేతను, 

మాయాపర్గలభ్తచేతను నా పర్జలను దారి తొలగించువారికి నేను విరోధినై యునాన్ను; ఇదే యెహోవా 

వాకుక్. నేను వారిని పంపలేదు, వారికి ఆజఞ్ ఇయయ్లేదు, వారు ఈ జనులకు ఏమాతర్మును 

పర్యోజనకారులు కారు; ఇదే యెహోవా వాకుక్.  

యిరిమ్యా 28:15 => అంతట పర్వకత్యైన యిరీమ్యా పర్వకత్యైన హననాయ్తో ఇటల్నెను హననాయ్ 

వినుము; యెహోవా నినున్ పంపలేదు, ఈ పర్జలను అబదధ్మును ఆశర్యింపజేయుచునాన్వు. 

యిరిమ్యా 28:16 => కాగా యెహోవా ఈ మాట సెలవిచుచ్చునాన్డు భూమిమీద నుండి నేను నినున్ 

కొటిట్వేయుచునాన్ను, యెహోవా మీద తిరుగుబాటుచేయుటకై నీవు జనులను పేర్రేపించితివి గనుక ఈ 

సంవతస్రము నీవు మరణమౌదువు అని చెపెప్ను.  

యిరిమ్యా 28:17 => ఆ సంవతస్రమే యేడవ నెలలో పర్వకత్యైన హననాయ్ మృతినొందెను. 

యిరిమ్యా 29:31 => చెరలోనునన్ వారికందరికి నీవు పంపవలసిన వరత్మానమేమనగా యెహోవా 

నెహెలామీయుడైన షెమయానుగూరిచ్ యీలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు నేను అతని పంపకపోయినను 

షెమయా మీకు పర్వచింపుచు అబదధ్పు మాటలను నముమ్నటుల్ చేసెను గనుక యెహోవా ఈలాగు 

సెలవిచుచ్చునాన్డు. 

యిరిమ్యా 29:32 => నెహెలామీయుడైన షెమయా యెహోవామీద తిరుగుబాటు చేయుదమని 

చాటించెను గనుక అతనిని అతని సంతానమును నేను శికిష్ంచుచునాన్ను; ఈ జనులలో 

కాపురముండువాడొకడును అతనికి మిగిలియుండడు, నా పర్జలకు నేను చేయు మేలును అతడు 

చూడడు; ఇదే యెహోవా వాకుక్. 
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యెహెజేక్లు 13:22 => మరియు నేను యెహోవానని మీరు తెలిసికొనునటుల్ మీరు వేసిన 

ముసుకులను నేను చింపి మీచేతిలోనుండి నా జనులను విడిపించెదను, వేటాడుటకు వారికను మీ 

వశమున ఉండరు. 

2 దెసస్లోనీకయులకు 2:8 => అపుప్డా ధరమ్విరోధి బయలుపరచబడును. పర్భువైన యేసు తన నోటి 

యూపిరిచేత వానిని సంహరించి తన ఆగమన పర్కాశముచేత నాశనము చేయును. 

2 దెసస్లోనీకయులకు 2:9 => నశించుచునన్వారు తాము రకిష్ంపబడుటకై సతయ్విషయమైన పేర్మను 

అవలంబింపకపోయిరి గనుక, వారి రాక అబదధ్ విషయమైన సమసత్ బలముతోను, నానావిధములైన 

సూచక కిర్యలతోను, మహతాక్రయ్ములతోను 

2 దెసస్లోనీకయులకు 2:10 => దురీన్తిని పుటిట్ంచు సమసత్ మోసముతోను, నశించుచునన్ వారిలో 

సాతాను కనుపరచు బలమును అనుసరించి యుండును 

1 తిమోతి 4:1 => అయితే కడవరి దినములలో కొందరు అబదిధ్కుల వేషధారణవలన మోసపరచు 

ఆతమ్ల యందును 

1 తిమోతి 4:2 => దయయ్ముల బోధ యందును లక్షయ్ముంచి, విశావ్స భర్షు ట్లగుదురని ఆతమ్ తేటగా 

చెపుప్చునాన్డు. 

2 పేతురు 2:1 => మరియు అబదధ్ పర్వకత్లు పర్జలలో ఉండిరి. అటువలెనే మీలోను అబదద్ 

బోధకులుందురు; వీరు తముమ్ను కొనిన పర్భువును కూడ విసరిజ్ంచుచు, తమకు తామే శీఘర్ముగా 

నాశనము కలుగజేసికొనుచు, నాశనకరమగు భినాన్భిపార్యములను రహసయ్ముగా బోధించుదురు. 

2 పేతురు 2:2 => మరియు అనేకులు వారి పోకిరి చేషట్లను అనుసరించి నడుతురు; వీరినిబటిట్ 

సతయ్మారగ్ము దూషింపబడును. 

2 పేతురు 2:3 => వారు అధిక లోభులై, కలప్నా వాకయ్ములు చెపుప్చు, మీవలన లాభము 

సంపాదించుకొందురు; వారికి పూరవ్మునుండి విధింపబడిన తీరుప్ ఆలసయ్ము చేయదు, వారి 

నాశనము కునికి నిదర్పోదు. 
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పర్కటన 19:20 => అపుప్డా మృగమును, దానియెదుట సూచక కిర్యలు చేసి దాని ముదర్ను 

వేయించుకొనిన వారిని ఆ మృగపు పర్తిమకు నమసక్రించిన వారిని మోసపరచిన ఆ అబదధ్ 

పర్వకత్యు, పటట్బడి వారిదద్రు గంధకముతో మండు అగిన్గుండములో పార్ణముతోనే వేయబడిరి 

పర్కటన 21:8 => పిరికివారును, అవిశావ్సులును, అసహుయ్లును, నరహంతకులును, 

వయ్భిచారులును, మాంతిర్కులును, విగర్హారాధకులును, అబదిధ్కులందరును అగిన్ గంధకములతో 

మండు గుండములో పాలుపొందుదురు; ఇది రెండవ మరణము. 

పర్కటన 22:15 => కుకక్లును మాంతిర్కులును వయ్భిచారులును నరహంతకులును 

విగర్హారాధకులును అబదధ్మును పేర్మించి జరిగించు పర్తివాడును వెలుపటనుందురు. 

ఆదికాండము 39:17 => అపుప్డామె తన భరత్తో ఈ మాటల చొపుప్న చెపెప్ను నీవు మనయొదద్కు 

తెచిచ్న ఆ హెబీర్దాసుడు ననున్ ఎగతాళి చేయుటకు నాయొదద్కు వచెచ్ను. 

నిరగ్మకాండము 23:1 => లేనివారత్ను పుటిట్ంపకూడదు; అనాయ్యపు సాక్షయ్మును పలుకుటకై 

దుషు ట్నితో నీవు కలియకూడదు; 

దివ్తీయోపదేశకాండము 5:20 => నీ పొరుగువానిమీద అబదధ్సాక్షయ్ము పలుకకూడదు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 19:19 => అటుల్ మీ మధయ్నుండి ఆ చెడుతనమును పరిహరించుదురు. 

నాయ్యాధిపతులు 11:13 => అమోమ్నీయుల రాజు ఇశార్యేలీయులు ఐగుపుత్లోనుండి వచిచ్నపుప్డు 

వా రు అ రోన్ ను మొ ద లు కొ ని య బోబ్ కు వ ర కు ను యొ రాద్ ను వ ర కు ను నా దే శ ము 

ఆకర్మించుకొనినందుననే నేను వచిచ్యునాన్ను. కాబటిట్ మనము సమాధానముగా నుండునటుల్ ఆ 

దేశములను మరల మాకపప్గించుమని యెఫాత్ పంపిన దూతలతో సమాచారము చెపెప్ను. 

2 సమూయేలు 19:6 => నీ సేన్హితులయెడల పేర్మ చూపక నీ శతుర్వులయెడల పేర్మ చూపుచు, ఈ 

దినమున అధిపతులును సేవకులును నీకు ఇషట్జనులు కారని నీవు కనుపరచితివి. మేమందరము 

చనిపోయి అబాష్లోము బర్దికియుండినయెడల అది నీకు ఇషట్మగుననన్ మాట యీ దినమున నేను 

తెలిసికొనుచునాన్ను. ఇపుప్డు లేచి బయటికివచిచ్ నీ సేవకులను ధైరయ్పరచుము. 

Page  of 1502 2507



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   !"త$

1 రాజులు 21:13 => అపుప్డు పనికిమాలిన యిదద్రు మనుషుయ్లు సమాజములో పర్వేశించి 

అతనియెదుట కూరుచ్ండి నాబోతు దేవునిని రాజును దూషించెనని జనుల సమక్షమున నాబోతుమీద 

సాక్షయ్ము పలుకగా వారు పటట్ణము బయటికి అతనిని తీసికొనిపోయి రాళల్తో చావగొటిట్రి. 

కీరత్నలు 34:13 => చెడ డ్ మాటలు పలుకకుండ నీ నాలుకను కపటమైన మాటలు పలుకకుండ నీ 

పెదవులను కాచుకొనుము. 

కీరత్నలు 52:5 => కావున దేవుడు సదాకాలము నినున్ అణగగొటుట్ను నినున్ పటుట్కొని ఆయన నీ 

గుడారములోనుండి నినున్ పెలల్గించును సజీవుల దేశములోనుండి నినున్ నిరూమ్లము చేయును.

(సెలా.) 

కీరత్నలు 120:4 => తంగేడు నిపుప్లతో కూడిన బాణములను బలాఢుయ్ల వాడిగల బాణములను 

నీమీద వేయును 

సామెతలు 6:19 => లేనివాటిని పలుకు అబదధ్సాకిష్యు అనన్దముమ్లలో జగడములు 

పుటిట్ంచువాడును. 

సామెతలు 12:19 => నిజమాడు పెదవులు నితయ్ము సిథ్రమైయుండును అబదధ్మాడు నాలుక 

క్షణమాతర్మే యుండును. 

సామెతలు 14:5 => నమమ్కమైన సాకిష్ అబదధ్మాడడు కూటసాకిష్కి అబదధ్ములు పిర్యములు. 

సామెతలు 21:28 => కూటసాకిష్ నశించును విని మాటలాడువాడు సతయ్ము పలుకును. 

సామెతలు 24:28 => నిరిన్మితత్ముగా నీ పొరుగువానిమీద సాక్షయ్ము పలుకకుము నీ పెదవులతో 

మోసపు మాటలు చెపప్వచుచ్నా? 

వచనము 13 

బుదిధ్హీనుడగు కుమారుడు తన తండిర్కి చేటు తెచుచ్ను భారయ్తోడి పోరు ఎడతెగక పడుచుండు 

బిందువులతో సమానము. 

సామెతలు 30:21 => భూమిని వణకించునవి మూడు కలవు, అది మోయలేనివి నాలుగు కలవు. 
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సామెతలు 30:22 => అవేవనగా, రాజరికమునకు వచిచ్న దాసుడు, కడుపు నిండ అనన్ము కలిగిన 

మూరు ఖ్డు, 

1 సమూయేలు 25:36 => అబీగయీలు తిరిగి నాబాలునొదద్కు రాగా, రాజులు విందుచేసినటుల్ 

అతడు ఇంటిలో విందుచేసి, తార్గుచు బహు సంతోషించుచు మతుత్గానుండెను గనుక తెలల్వారువరకు 

ఆమె అతనితో కొదిద్ గొపప్ మరేమియు చెపప్క ఊరకుండెను. 

ఎసేత్రు 3:15 => అంచెవారు రాజాజఞ్చేత తవ్రపెటట్బడి బయలువెళి ల్రి. ఆ యాజఞ్ షూషను కోటలో 

ఇయయ్బడెను, దాని విని షూషను పటట్ణము కలతపడెను. అంతట రాజును హామానును విందుకు 

కూరుచ్ండిరి. 

యెషయా 5:11 => మదయ్ము తార్గుదమని వేకువనే లేచి దార్కాష్రసము తమకు మంట 

పుటిట్ంచువరకు చాల రాతిర్వరకు పానము చేయువారికి శర్మ. 

యెషయా 5:12 => వారు సితారా సవ్రమండల తంబుర సనాన్యిలను వాయించుచు దార్కాష్రసము 

తార్గుచు విందు చేయుదురుగాని యెహోవా పని యోచింపరు ఆయన హసత్కృతయ్ములను లక్షయ్పెటట్రు. 

యెషయా 22:12 => ఆ దినమున ఏడుచ్టకును అంగలారుచ్టకును తలబోడి చేసికొనుటకును 

గోనెపటట్ కటుట్కొనుటకును సైనయ్ములకధిపతియు పర్భువునగు యెహోవా మిముమ్ను పిలువగా  

యెషయా 22:13 => రేపు చచిచ్పోదుము గనుక తిందము తార్గుదము అని చెపిప్, యెడల్ను 

వధించుచు గొఱఱ్లను కోయుచు మాంసము తినుచు దార్కాష్రసము తార్గుచు మీరు 

యెషయా 22:14 => సంతోషించి ఉతస్హించుదురు కాగా పర్భువును సైనయ్ములకధిపతియునగు 

యెహోవా నాకు పర్తయ్కుష్డై నాకు వినబడునటుల్ ఇటల్నుచునాన్డు మీరు మరణము కాకుండ ఈ మీ 

దోషమునకు పార్యశిచ్తత్ము కలుగదని పర్భువును సైనయ్ములకధిపతియునగు యెహోవా పర్మాణ 

పూరవ్కముగా సెలవిచుచ్చునాన్డు. 

హోషేయ 7:3 => వారు చేయు చెడుతనమును చూచి రాజు సంతోషించును; వారు కలల్లాడుట 

అధిపతులు విని సంతోషింతురు. 

హోషేయ 7:4 => రొటెట్లు కాలుచ్వాడు ముదద్ పిసికిన తరువాత ముదద్ంతయు పొంగువరకు పొయియ్ని 

అధికముగా వేడిమిచేసి ఊరకుండునటుల్ వారందరు మానని కామాతురత గలవారై యునాన్రు. 
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హోషేయ 7:5 => మన రాజు దినమున అధిపతులు అతని దార్కాష్రస బలముచేత మతిత్లిల్ జబుబ్పడిరి; 

రాజు తానే అపహాసకులకు చెలికాడాయెను. 

హోషేయ 9:1 => ఇశార్యేలూ, అనయ్జనులు సంతోషించునటుల్ నీవు సంభర్మపడి సంతోషింపవదుద్; 

నీవు నీ దేవుని విసరిజ్ంచి వయ్భిచరించితివి, నీ కళల్ములనిన్టిమీద నునన్ ధానయ్మునుబటిట్ నీవు 

పడుపుకూలిని ఆశించితివి. 

ఆమోసు 6:3 => ఉపదర్వదినము బహుదూరమున నునన్దనుకొని అనాయ్యపు తీరుప్ తీరుచ్టకై 

మీమధయ్ మీరు పీఠములు సాథ్పింతురు. 

ఆమోసు 6:4 => దంతపు మంచములమీద పరుండుచు, పానుప్లమీద తముమ్ను చాచుకొనుచు, 

మందలో శేర్షఠ్మైన గొఱఱ్పిలల్లను సాలలోని కొర్వివ్న దూడలను వధించి భోజనము చేయుదురు. 

ఆమోసు 6:5 => సవ్రమండలముతో కలిసి పిచిచ్పాటలు పాడుచు, దావీదువలెనే వాయించు 

వాదయ్ములను కలిప్ంచుకొందురు. 

ఆమోసు 6:6 => పాతర్లలో దార్కాష్రసము పోసి పానము చేయుచు పరిమళతైలము 

పూసికొనుచుందురు గాని యోసేపు సంతతివారికి కలిగిన ఉపదర్వమును గురించి చింతపడరు. 

లూకా 16:19 => ధనవంతుడొకడుండెను. అతడు ఊదారంగు బటట్లును సనన్పు నార వసత్రములును 

ధరించుకొని పర్తి దినము బహుగా సుఖపడుచుండువాడు. 

లూకా 16:23 => అపుప్డతడు పాతాళములో బాధపడుచు, కనున్లెతిత్ దూరమునుండి అబార్హామును 

అతని రొముమ్న (ఆనుకొనియునన్) లాజరును చూచి 

యాకోబు 4:9 => వాయ్కులపడుడి, దుఃఖపడుడి, యేడువుడి, మీ నవువ్ దుఃఖమునకును మీ 

ఆనందము చింతకును మారుచ్కొనుడి. 

2 సమూయేలు 3:24 => యోవాబు రాజునొదద్కు వచిచ్ చితత్గించుము, నీవు ఏమి చేసితివి? అబేన్రు 

నీయొదద్కు వచిచ్నపుప్డు నీవెందుకు అతనికి సెలవిచిచ్ పంపివేసితివి? 

2 సమూయేలు 3:25 => నేరు కుమారుడగు అబేన్రును నీవెరుగవా? నినున్ మోసపుచిచ్ నీ 

రాకపోకలనిన్టిని నీవు చేయు సమసత్మును తెలిసికొనుటకై అతడు వచెచ్నని చెపిప్ 
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2 సమూయేలు 3:39 => పటాట్భిషేకము నొందినవాడనైనను, నేడు నేను బలహీనుడనైతిని. సెరూయా 

కుమారులైన యీ మనుషుయ్లు నా కంటె బలము గలవారు, అతడు జరిగించిన దుషిర్క్యనుబటిట్ 

యెహోవా కీడుచేసినవానికి పర్తికీడు చేయునుగాక. 

పర్సంగి 10:5 => పొరపాటున అధిపతిచేత జరుగు దుషాక్రయ్మొకటి నేను చూచితిని 

పర్సంగి 10:6 => ఏమనగా బుదిధ్హీనులు గొపప్ ఉదోయ్గములలో ఉంచబడుటయు ఘనులు కిర్ంద 

కూరుచ్ండుటయు 

పర్సంగి 10:7 => పనివారు గుఱఱ్ములమీద కూరుచ్ండుటయు అధిపతులు సేవకులవలె నేలను 

నడుచుటయు నాకగపడెను. 

యెషయా 3:5 => పర్జలలో ఒకడిటుల్ను మరియొకడటుల్ను పర్తివాడు తన పొరుగువానిని ఒతుత్డు 

చేయును. పెదద్వానిపైని బాలుడును ఘనునిపైని నీచుడును గరివ్ంచి తిరసాక్రముగా నడుచును.  

2 సమూయేలు 19:6 => నీ సేన్హితులయెడల పేర్మ చూపక నీ శతుర్వులయెడల పేర్మ చూపుచు, ఈ 

దినమున అధిపతులును సేవకులును నీకు ఇషట్జనులు కారని నీవు కనుపరచితివి. మేమందరము 

చనిపోయి అబాష్లోము బర్దికియుండినయెడల అది నీకు ఇషట్మగుననన్ మాట యీ దినమున నేను 

తెలిసికొనుచునాన్ను. ఇపుప్డు లేచి బయటికివచిచ్ నీ సేవకులను ధైరయ్పరచుము. 

సామెతలు 26:8 => బుదిధ్హీనుని ఘనపరచువాడు వడిసెలలోని రాయి కదలకుండ కటుట్వానితో 

సమానుడు. 

పర్సంగి 10:7 => పనివారు గుఱఱ్ములమీద కూరుచ్ండుటయు అధిపతులు సేవకులవలె నేలను 

నడుచుటయు నాకగపడెను. 

వచనము 14 

గృహమును వితత్మును పితరులిచిచ్న సావ్సథ్య్ము సుబుదిధ్గల భారయ్ యెహోవా యొకక్ దానము. 

సామెతలు 12:16 => మూఢుడు కోపపడునది నిమిషములోనే బయలుపడును వివేకి నిందను 

వెలల్డిపరచక యూరకుండును. 
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సామెతలు 14:29 => దీరఘ్శాంతము గలవాడు మహా వివేకి ముంగోపి మూఢతవ్మును 

బహుమానముగా పొందును. 

సామెతలు 15:18 => కోపోదేర్కి యగువాడు కలహము రేపును దీరఘ్శాంతుడు వివాదము 

నణచివేయును. 

సామెతలు 16:32 => పరాకర్మశాలికంటె దీరఘ్శాంతము గలవాడు శేర్షుఠ్డు పటట్ణము 

పటుట్కొనువానికంటె తన మనసుస్ను సావ్ధీనపరచుకొనువాడు శేర్షుఠ్డు 

సామెతలు 17:14 => కలహారంభము నీటిగటుట్న పుటుట్ ఊట వివాదము అధికము కాకమునుపే 

దాని విడిచిపెటుట్ము. దుషు ట్లు నిరోద్షులని తీరుప్ తీరుచ్వాడు  

కొలొసస్యులకు 3:12 => కాగా , దేవునిచేత ఏరప్రచబడినవారును పరిశుదుధ్లును 

పిర్యులునైనవారికి తగినటుల్, మీరు జాలిగల మనసుస్ను, దయాళుతవ్మును, వినయమును, 

సాతివ్కమును, దీరఘ్శాంతమును ధరించుకొనుడి. 

కొలొసస్యులకు 3:13 => ఎవడైనను తనకు హాని చేసెనని యొకడనుకొనినయెడల ఒకనినొకడు 

సహించుచు ఒకనినొకడు క్షమించుడి, పర్భువు మిముమ్ను క్షమించినలాగున మీరును క్షమించుడి. 

యాకోబు 1:19 => నా పిర్య సహోదరులారా, మీరీసంగతి ఎరుగుదురు గనుక పర్తి మనుషుయ్డు 

వినుటకు వేగిరపడువాడును, మాటలాడుటకు నిదానించువాడును, కోపించుటకు నిదా నించువాడునై 

యుండవలెను. 

సామెతలు 16:32 => పరాకర్మశాలికంటె దీరఘ్శాంతము గలవాడు శేర్షుఠ్డు పటట్ణము 

పటుట్కొనువానికంటె తన మనసుస్ను సావ్ధీనపరచుకొనువాడు శేర్షుఠ్డు 

సామెతలు 20:3 => కలహమునకు దూరముగా నుండుట నరులకు ఘనత మూరు ఖ్డైన పర్తివాడును 

పోరునే కోరును. 

సామెతలు 25:21 => నీ పగవాడు ఆకలిగొనినయెడల వానికి భోజనము పెటుట్ము 

దపిప్గొనినయెడల వానికి దాహమిముమ్ 
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ఆదికాండము 50:15 => యోసేపు సహోదరులు తమ తండిర్ మృతిపొందుట చూచి ఒకవేళ 

యోసేపు మనయందు పగపటిట్ మన మతనికి చేసిన కీడంతటి చొపుప్న మనకు నిశచ్యముగా కీడు 

జరిగించుననుకొని 

ఆదికాండము 50:16 => యోసేపునకు ఈలాగు వరత్మానమంపిరి 

ఆదికాండము 50:17 => నీ తండిర్ తాను చావకమునుపు ఆజాఞ్పించినదేమనగా మీరు యోసేపుతో నీ 

సహోదరులు నీకు కీడు చేసిరి గనుక దయచేసి వారి అపరాధమును వారి పాపమును క్షమించుమని 

అతనితో చెపుప్డనెను 

ఆదికాండము 50:18 => మరియు అతని సహోదరులు పోయి అతని యెదుట సాగిలపడి ఇదిగో 

మేము నీకు దాసులమని చెపప్గా 

ఆదికాండము 50:19 => యోసేపు భయపడకుడి, నేను దేవుని సాథ్నమందునాన్నా? 

ఆదికాండము 50:20 => మీరు నాకు కీడు చేయనుదేద్శించితిరి గాని నేటిదినమున జరుగుచునన్టుల్, 

అనగా బహు పర్జలను బర్దికించునటుల్గా అది మేలుకే దేవుడు ఉదేద్శించెను. 

ఆదికాండము 50:21 => కాబటిట్ భయపడకుడి, నేను మిముమ్ను మీ పిలల్లను పోషించెదనని చెపిప్ 

వారిని ఆదరించి వారితో పీర్తిగా మాటలాడెను. 

మతత్యి 5:44 => నేను మీతో చెపుప్నదేమనగా, మీరు పరలోకమందునన్ మీ తండిర్కి కుమారులై 

యుండునటుల్ మీ శతుర్వులను పేర్మించుడి. మిముమ్ను హింసించు వారికొరకు పార్రథ్న చేయుడి. 

మతత్యి 5:45 => ఆయన చెడ డ్వారి మీదను మంచివారి మీదను తన సూరుయ్ని ఉదయింపజేసి, 

నీతిమంతుల మీదను, అనీతిమంతుల మీదను వరష్ము కురిపించుచునాన్డు. 

మతత్యి 18:21 => ఆ సమయమున పేతురు ఆయనయొదద్కు వచిచ్ పర్భువా, నా సహోదరుడు 

నాయెడల తపిప్దము చేసినయెడల నేనెనిన్మారులు అతని క్షమింపవలెను? ఏడు మారులమటుట్కా? 

అని అడిగెను. 

మతత్యి 18:22 => అందుకు యేసు అతనితో ఇటల్నెను ఏడు మారులుమటుట్కే కాదు, డెబబ్ది ఏళల్ 

మారులమటుట్కని నీతో చెపుప్చునాన్ను. 
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రోమీయులకు 12:18 => శకయ్మైతే మీచేతనైనంతమటుట్కు సమసత్ మనుషుయ్లతో సమాధానముగా 

ఉండుడి. 

రోమీయులకు 12:19 => పిర్యులారా, మీకు మీరే పగతీరుచ్కొనక, దేవుని ఉగర్తకు చోటియుయ్డి 

పగతీరుచ్ట నా పని, నేనే పర్తిఫలము నితుత్ను అని పర్భువు చెపుప్చునాన్డని వార్యబడియునన్ది. 

రోమీయులకు 12:20 => కాబటిట్, నీ శతుర్వు ఆకలిగొనియుంటే అతనికి భోజనము పెటుట్ము, 

దపిప్గొనియుంటే దాహమిముమ్; ఆలాగు చేయుటవలన అతని తలమీద నిపుప్లు కుపప్గా పోయుదువు. 

రోమీయులకు 12:21 => కీడువలన జయింపబడక, మేలుచేత కీడును జయించుము. 

ఎఫెసీయులకు 4:32 => ఒకనియెడల ఒకడు దయగలిగి కరుణాహృదయులై కీర్సుత్నందు దేవుడు 

మిముమ్ను క్షమించిన పర్కారము మీరును ఒకరినొకరు క్షమించుడి. 

ఎఫెసీయులకు 5:1 => కావున మీరు పిర్యులైన పిలల్లవలె దేవునిపోలి నడుచుకొనుడి. 

1 సమూయేలు 25:13 => అంతట దావీదు వారితో మీరందరు మీ కతుత్లను ధరించుకొనుడనగా 

వారు కతుత్లు ధరించుకొనిరి, దావీదు కూడను కతిత్ ఒకటి ధరించెను. దావీదు వెనుక దాదాపు నాలుగు 

వందలమంది బయలుదేరగా రెండువందల మంది సామాను దగగ్ర నిలిచిరి. 

యెషయా 48:9 => నేను నినున్ నిరూమ్లము చేయకుండునటుల్ నా నామమునుబటిట్ నా కోపము 

మానుకొనుచునాన్ను నా కీరిత్ నిమితత్ము నీ విషయములో ననున్ బిగబటుట్కొనుచునాన్ను. 

ఎఫెసీయులకు 4:26 => కోపపడుడి గాని పాపము చేయకుడి; సూరుయ్డసత్మించువరకు మీ కోపము 

నిలిచి యుండకూడదు. 

వచనము 15 

సోమరితనము గాఢనిదర్లో పడవేయును సోమరివాడు పసుత్ పడియుండును. 

సామెతలు 16:14 => రాజు కోర్ధము మరణదూత జాఞ్నియైనవాడు ఆ కోర్ధమును శాంతిపరచును.  

సామెతలు 16:15 => రాజుల ముఖపర్కాశమువలన జీవము కలుగును వారి కటాక్షము కడవరి 

వానమబుబ్. 
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సామెతలు 20:2 => రాజువలని భయము సింహగరజ్న వంటిది రాజునకు కోర్ధము పుటిట్ంచువారు 

తమకు పార్ణమోసము తెచుచ్కొందురు 

సామెతలు 28:15 => బొబబ్రించు సింహమును తిరుగులాడు ఎలుగుబంటియు దరిదుర్లైన జనుల 

నేలు దుషు ట్డును సమానములు. 

ఎసేత్రు 7:8 => నగరువనములోనుండి దార్కాష్రసపు విందుసథ్లమునకు రాజు తిరిగి రాగా ఎసేత్రు 

కూరుచ్ండియునన్ శయయ్మీద హామాను బడియుండుట చూచి వీడు ఇంటిలో నా సముఖము ఎదుటనే 

రాణిని బలవంతము చేయునా? అని చెపెప్ను; ఆ మాట రాజు నోట రాగానే బంటులు హామాను 

ముఖమునకు ముసుకు వేసిరి. 

పర్సంగి 8:4 => రాజుల ఆజఞ్ అధికారము గలది, నీవు చేయు పని ఏమని రాజుతో 

చెపప్గలవాడెవడు? 

దానియేలు 2:12 => అందుకు రాజు కోపము తెచుచ్కొని అతాయ్గర్హము గలవాడై బబులోనులోని 

జాఞ్నులనందరిని సంహరింపవలెనని యాజఞ్ ఇచెచ్ను. 

దానియేలు 2:13 => ఇటిట్ శాసనము బయలుదేరుటవలన జాఞ్నులు చంపబడవలసి యుండగా, వారు 

దానియేలును ఆతని సేన్హితులను చంపజూచిరి. 

దానియేలు 3:19 => అందుకు నెబుకదెన్జరు అతాయ్గర్హము నొందినందున షదర్కు, మేషాకు, 

అబేదెన్గోయను వారి విషయములో ఆయన ముఖము వికారమాయెను గనుక గుండము ఎపప్టికనన్ 

ఏడంతలు వేడిమిగా చేయుమని యాజఞ్ ఇచెచ్ను. 

దానియేలు 3:20 => మరియు తన సైనయ్ములో నుండు బలిషుఠ్లలో కొందరిని పిలువ నంపించి 

షదర్కును, మేషాకును, అబేదెన్గోను బంధించి వేడిమి గలిగి మండుచునన్ ఆ గుండములో వేయుడని 

ఆజఞ్ ఇయయ్గా 

దానియేలు 3:21 => వారు వారి అంగీలను నిలువుటంగీలను పైవసత్రములను తకిక్న వసత్రములను 

తియయ్కయే, యునన్పాటున ముగుగ్రిని వేడిమి గలిగి మండుచునన్ ఆ గుండము నడుమ పడవేసిరి. 

దానియేలు 3:22 => రాజాజఞ్ తీవర్మైనందునను గుండము మికిక్లి వేడిమిగలదైనందునను షదర్కు, 

మేషాకు, అబేదెన్గోలను విసిరివేసిన ఆ మనుషుయ్లు అగిన్జావ్లలచేత కాలచ్బడి చనిపోయిరి. 
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దానియేలు 3:23 => షదర్కు, మేషాకు, అబేదెన్గోయను ఆ ముగగ్రు మనుషుయ్లు బంధింపబడినవారై 

వేడిమి గలిగి మండుచునన్ ఆ గుండములో పడగా 

దానియేలు 5:19 => దేవుడు అతనికిటిట్ మహరద్శ ఇచిచ్నందున తానెవరిని చంపగోరెనో వారిని 

చంపెను; ఎవరిని రకిష్ంపగోరెనో వారిని రకిష్ంచెను, ఎవరిని హెచిచ్ంపగోరెనో వారిని హెచిచ్ంచెను; 

ఎవరిని పడవేయగోరెనో వారిని పడవేసెను. కాబటిట్ సకల రాషట్రములును జనులును ఆ యా భాషలు 

మాటలాడు వారును అతనికి భయపడుచు అతని యెదుట వణకుచు నుండిరి. 

దానియేలు 6:24 => రాజు ఆజఞ్ ఇయయ్గా దానియేలుమీద నింద మోపిన ఆ మనుషుయ్లను వారు 

తోడుకొనివచిచ్ సింహముల గుహలో పడదోర్సిరి, వారిని వారి కుమారులను వారి భారయ్లను 

పడదోర్సిరి. వారా గుహ అడుగునకు రాకమునుపే సింహముల పాలైరి, సింహములు వారి 

యెముకలను సహితము పగులగొరికి పొడిచేసెను.  

లూకా 12:4 => నా సేన్హితులైన మీతో నేను చెపుప్నదేమనగా దేహమును చంపిన తరువాత 

మరేమియు చేయనేరని వారికి భయపడకుడి. 

లూకా 12:5 => ఎవనికి మీరు భయపడవలెనో మీకు తెలియజేయుదును; చంపిన తరువాత 

నరకములో పడదోర్య శకిత్గలవానికి భయపడుడి, ఆయనకే భయపడుడని మీతో చెపుప్చునాన్ను. 

2 సమూయేలు 23:4 => ఉదయకాలపు సూరోయ్దయ కాంతివలెను మబుబ్ లేకుండ ఉదయించిన 

సూరుయ్నివలెను వరష్ము కురిసినపిమమ్ట నిరమ్లమైన కాంతిచేత భూమిలోనుండి పుటిట్న లేత గడిడ్వలెను 

అతడు ఉండును. 

కీరత్నలు 72:6 => గడిడ్కోసిన బీటిమీద కురియు వానవలెను భూమిని తడుపు మంచి వరష్మువలెను 

అతడు విజయము చేయును. 

హోషేయ 14:5 => చెటుట్నకు మంచు ఉనన్టుల్ నేనతనికుందును, తామరపుషప్ము పెరుగునటుల్ 

అతడు అభివృదిధ్నొందును, లెబానోను పరవ్తము దాని వేళుల్ తనున్నటుల్ వారు తమ వేళుల్ తనున్దురు. 

ఆదికాండము 40:2 => గనుక ఫరో పానదాయకుల అధిపతియు భక్షయ్కారుల అధిపతియునైన తన 

యిదద్రు ఉదోయ్గసుథ్ల మీద కోపపడి 
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ఆదికాండము 44:18 => యూదా అతని సమీపించి ఏలినవాడా ఒక మనవి; ఒక మాట యేలిన 

వారితో తమ దాసుని చెపుప్కొననిముమ్; తమ కోపము తమ దాసునిమీద రవులుకొననీయకుము; 

తమరు ఫరో అంతవారు గదా 

నిరగ్మకాండము 2:14 => అపుప్డతడు అనాయ్యము చేసినవాని చూచి నీవేల నీ పొరుగువాని 

కొటుట్చునాన్వని అడుగగా అతడు మామీద నినున్ అధికారినిగాను తీరప్రినిగాను నియమించిన 

వాడెవడు? నీవు ఆ ఐగుపీత్యుని చంపినటుల్ ననున్ను చంపవలెనని అనుకొనుచునాన్వా అనెను. 

అందుకు మోషే - నిశచ్యముగా ఈ సంగతి బయలుపడెననుకొని భయపడెను 

దివ్తీయోపదేశకాండము 33:13 => యోసేపునుగూరిచ్ యిటల్నెను ఆకాశ పరమారథ్ములవలన 

మంచువలన కిర్ంద కుర్ంగియునన్ అగాధ జలములవలన 

1 సమూయేలు 20:30 => సౌలు యోనాతానుమీద బహుగా కోపపడి ఆగడగొటుట్దాని కొడుకా, 

నీకును నీ తలిల్ మానమునకును సిగుగ్ కలుగునటుల్గా నీవు యెషష్యి కుమారుని సీవ్కరించిన సంగతి 

నాకు తెలిసినది కాదా? 

2 సమూయేలు 19:2 => యుదధ్మందు సిగుగ్తో పారిపోయిన జనులవలె వారు నాడు 

దొంగనడకలతో వచిచ్ పటట్ణములో పర్వేశించిరి; 

ఎసేత్రు 1:12 => రాణియైన వషిత్ నపుంసకులచేత ఇయయ్బడిన రాజాజఞ్ పర్కారము వచుచ్టకు 

ఒపప్కపోగా రాజు మిగుల కోపగించెను, అతని కోపము రగులుకొనెను. 

ఎసేత్రు 7:7 => రాజు ఆగర్హమొంది దార్కాష్రసపు విందును విడిచి నగరు వనమునకు పోయెను. 

అయితే రాజు తనకు ఏదో హానిచేయ నుదేద్శించెనని హామాను తెలిసికొని, రాణియైన ఎసేత్రు ఎదుట 

తన పార్ణముకొరకు వినన్పము చేయుటకై నిలిచెను. 

కీరత్నలు 7:2 => వారు సింహమువలె ముకక్లుగా చీలిచ్వేయకుండ ననున్ తపిప్ంచుము. 

సామెతలు 14:35 => బుదిధ్గల సేవకుడు రాజులకిషు ట్డు అవమానకరముగా నడచువానిమీద రాజు 

కోపించును 

సామెతలు 19:6 => అనేకులు గొపప్వారి కటాక్షము వెదకుదురు దాతకు అందరు సేన్హితులే. 
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యెహెజేక్లు 19:7 => వారి నగరులను అవమానపరచి వారి పటట్ణములను పాడుచేసెను; దాని 

గరజ్నధవ్నికి దేశమును అందులోనునన్ సమసత్మును పాడాయెను. 

జెకరాయ్ 8:12 => సమాధాన సూచకమైన దార్క్షచెటుల్ ఫలమిచుచ్ను, భూమి పండును, 

ఆకాశమునుండి మంచు కురియును, ఈ జనులలో శేషించినవారికి వీటిననిన్టిని నేను సావ్సథ్య్ముగా 

ఇతుత్ను; ఇదే సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా వాకుక్. 

ఎఫెసీయులకు 4:31 => సమసత్మైన దేవ్షము, కోపము, కోర్ధము, అలల్రి, దూషణ, సకలమైన 

దుషట్తవ్ము మీరు విసరిజ్ంచుడి. 

1 పేతురు 5:8 => నిబబ్రమైన బుదిధ్ గలవారై మెలకువగా ఉండుడి; మీ విరోధియైన అపవాది 

గరిజ్ంచు సింహమువలె ఎవరిని మింగుదునా అని వెదకుచు తిరుగుచునాన్డు. 

పర్కటన 10:3 => సింహము గరిజ్ంచునటుల్ గొపప్ శబద్ముతో ఆరభ్టించెను. ఆయన 

ఆరభ్టించినపుప్డు ఏడు ఉరుములు వాటివాటి శబద్ములు పలికెను. 

వచనము 16 

ఆజఞ్ను గైకొనువాడు తనున్ కాపాడుకొనువాడు తన పర్వరత్న విషయమై అజాగర్తగా నుండువాడు 

చచుచ్ను. 

సామెతలు 10:1 => జాఞ్నముగల కుమారుడు తండిర్ని సంతోషపరచును బుదిధ్లేని కుమారుడు తన 

తలిల్కి దుఃఖము పుటిట్ంచును. 

సామెతలు 15:20 => జాఞ్నముగల కుమారుడు తండిర్ని సంతోషపెటుట్ను బుదిధ్హీనుడు తన తలిల్ని 

తిరసక్రించును. 

సామెతలు 17:21 => బుదిధ్హీనుని కనినవానికి వయ్సనము కలుగును తెలివిలేనివాని తండిర్కి 

సంతోషము లేదు. 

సామెతలు 17:25 => బుదిధ్హీనుడగు కుమారుడు తన తండిర్కి దుఃఖము తెచుచ్ను తనున్ కనినదానికి 

అటిట్వాడు బాధ కలుగజేయును 
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2 సమూయేలు 13:1 => తరువాత దావీదు కుమారుడగు అబాష్లోమునకు తామారను నొక 

సుందరవతియగు సహోదరి యుండగా దావీదు కుమారుడగు అమోన్ను ఆమెను మోహించెను. 

2 సమూయేలు 18:33 => అపుప్డు రాజు బహు కలతపడి గుమమ్మునకు పైగా నునన్ గదికి 

ఎకిక్పోయి యేడుచ్చు, సంచరించుచు నా కుమారుడా అబాష్లోమా, నా కుమారుడా అబాష్లోమా, అని 

కేకలు వేయుచు, అయోయ్ నా కుమారుడా, నీకు బదులుగా నేను చనిపోయినయెడల ఎంత 

బాగుండును; నా కుమారుడా అబాష్లోమా నా కుమారుడా, అని యేడుచ్చు వచెచ్ను. 

పర్సంగి 2:18 => సూరుయ్ని కిర్ంద నేను పర్యాసపడి చేసిన పనులనిన్టిని నా తరువాత వచుచ్వానికి 

నేను విడిచిపెటట్వలెనని తెలిసికొని నేను వాటియందు అసహయ్పడితిని. 

పర్సంగి 2:19 => వాడు జాఞ్నము గలవాడై యుండునో బుదిధ్హీనుడై యుండునో అది ఎవనికి 

తెలియును? అయితే సూరుయ్ని కిర్ంద నేను పర్యాసపడి జాఞ్నముచేత సంపాదించుకొనన్ నా 

కషట్ఫలమంతటి మీదను వాడు అధికారియై యుండును; ఇదియును వయ్రథ్మే. 

సామెతలు 21:9 => గయాయ్ళితో పెదద్యింట నుండుటకంటె మిదెద్మీద నొక మూలను నివసించుట 

మేలు. 

సామెతలు 21:19 => పార్ణము విసికించు జగడగొండి దానితో కాపురము చేయుటకంటె 

అరణయ్భూమిలో నివసించుట మేలు. 

సామెతలు 25:24 => గయాయ్ళితో పెదద్ యింట నుండుటకంటె మిదెద్మీద నొక మూలను 

నివసించుట మేలు 

సామెతలు 27:15 => ముసురు దినమున ఎడతెగక కారు నీళుల్ను గయాయ్ళియైన భారయ్యు 

సమానము 

యోబు 14:19 => జలము రాళల్ను అరగదీయును దాని పర్వాహములు భూమియొకక్ ధూళిని 

కొటుట్కొనిపోవును నీవైతే నరుల ఆశను భంగపరచుచునాన్వు. 

సామెతలు 12:4 => యోగుయ్రాలు తన పెనిమిటికి కిరీటము సిగుగ్ తెచుచ్నది వాని యెముకలకు 

కుళుల్. 
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సామెతలు 14:1 => జాఞ్నవంతురాలు తన యిలుల్ కటుట్ను మూఢురాలు తనచేతులతో తన యిలుల్ 

ఊడబెరుకును. 

సామెతలు 14:35 => బుదిధ్గల సేవకుడు రాజులకిషు ట్డు అవమానకరముగా నడచువానిమీద రాజు 

కోపించును 

సామెతలు 30:23 => కంటకురాలైయుండి పెండిల్యైన సతరీ, యజమానురాలికి హకుక్దారురాలైన 

దాసి. 

మతత్యి 19:10 => ఆయన శిషుయ్లు భారాయ్భరత్లకుండు సంబంధము ఇటిట్దైతే పెండిల్ చేసికొనుట 

యుకత్ము కాదని ఆయనతో చెపిప్రి. 

వచనము 17 

బీదలను కనికరించువాడు యెహోవాకు అపిప్చుచ్వాడు వాని ఉపకారమునకు ఆయన పర్తుయ్పకారము 

చేయును. 

సామెతలు 13:22 => మంచివాడు తన పిలల్ల పిలల్లను ఆసిత్కరత్లనుగా చేయును పాపాతుమ్ల ఆసిత్ 

నీతిమంతులకు ఉంచబడును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 21:16 => జేయ్షఠ్కుమారుడు దేవ్షింపబడినదాని కొడుకైనయెడల, తండిర్ 

తనకు కలిగినదానిని తన కుమారులకు సావ్సథ్య్ముగా ఇచుచ్నాడు దేవ్షింపబడినదాని కుమారుడైన 

జేయ్షుఠ్నికి మారుగా పేర్మింపబడినదాని కుమారుని జేయ్షుఠ్నిగా చేయకూడదు. 

యెహోషువ 11:23 => యెహోవా మోషేతో చెపిప్నటుల్ యెహోషువ దేశమంతటిని పటుట్కొనెను. 

యెహోషువ వారి గోతర్ముల చొపుప్న ఇశార్యేలీయులకు సావ్సథ్య్ముగా దాని నపప్గించెను. అపుప్డు 

యుదధ్ము లేకుండ దేశము సుభిక్షముగా నుండెను. 

2 కొరిందీయులకు 12:14 => ఇదిగో, యీ మూడవసారి మీయొదద్కు వచుచ్టకు సిదధ్ముగా 

ఉనాన్ను; వచిచ్నపుప్డు మీకు భారముగా నుండను. మీ సొతుత్ను కాదు మిముమ్నే కోరుచునాన్ను. 

పిలల్లు తలిదండుర్లకొరకు కాదు తలిదండుర్లే పిలల్లకొరకు ఆసిత్ కూరచ్తగినది గదా 
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సామెతలు 3:6 => నీ పర్వరత్న అంతటియందు ఆయన అధికారమునకు ఒపుప్కొనుము అపుప్డు 

ఆయన నీ తోర్వలను సరాళము చేయును.  

సామెతలు 18:22 => భారయ్ దొరికినవానికి మేలు దొరికెను అటిట్వాడు యెహోవావలన అనుగర్హము 

పొందినవాడు. 

సామెతలు 31:10 => గుణవతియైన భారయ్ దొరుకుట అరుదు అటిట్ది ముతయ్ముకంటె 

అమూలయ్మైనది. 

సామెతలు 31:11 => ఆమె పెనిమిటి ఆమెయందు నమిమ్కయుంచును అతని లాభపార్పిత్కి వెలితి 

కలుగదు. 

సామెతలు 31:12 => ఆమె తాను బర్దుకు దినములనిన్యు అతనికి మేలు చేయును గాని కీడేమియు 

చేయదు. 

సామెతలు 31:13 => ఆమె గొఱఱ్బొచుచ్ను అవిసెనారను వెదకును తన చేతులార వాటితో 

పనిచేయును. 

సామెతలు 31:14 => వరత్కపు ఓడలు దూరమునుండి ఆహారము తెచుచ్నటుల్ ఆమె దూరమునుండి 

ఆహారము తెచుచ్కొనును. 

సామెతలు 31:15 => ఆమె చీకటితోనే లేచి, తన యింటివారికి భోజనము సిదధ్పరచును తన 

పనికతెత్లకు బతెత్ము ఏరప్రచును. 

సామెతలు 31:16 => ఆమె పొలమును చూచి దానిని తీసికొనును తాము కూడబెటిట్న దర్వయ్ము పెటిట్ 

దార్క్షతోట యొకటి నాటించును. 

సామెతలు 31:17 => ఆమె నడికటుట్చేత నడుము బలపరచుకొని చేతులతో బలముగా పనిచేయును  

సామెతలు 31:18 => తన వాయ్పారలాభము అనుభవముచే తెలిసికొనును రాతిర్వేళ ఆమె దీపము 

ఆరిపోదు. 

సామెతలు 31:19 => ఆమె పంటెను చేత పటుట్కొనును తన వేర్ళల్తో కదురు పటుట్కొని వడుకును. 

సామెతలు 31:20 => దీనులకు తన చెయియ్ చాపును దరిదుర్లకు తన చేతులు చాపును 
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సామెతలు 31:21 => తన యింటివారికి చలి తగులునని భయపడదు ఆమె యింటివారందరు 

రకత్వరణ్ వసత్రములు ధరించినవారు. 

సామెతలు 31:22 => ఆమె పరుపులను సిదధ్పరచుకొనును ఆమె బటట్లు సనన్ని నారబటట్లు 

రకత్వరణ్పు వసత్రములు. 

సామెతలు 31:23 => ఆమె పెనిమిటి దేశపు పెదద్లతోకూడ కూరుచ్ండును గవినియొదద్ 

పేరుగొనినవాడై యుండును. 

సామెతలు 31:24 => ఆమె నారబటట్లు నేయించి అముమ్ను నడికటల్ను వరత్కులకు అముమ్ను. 

సామెతలు 31:25 => బలమును ఘనతయు ఆమెకు వసత్రములు ఆమె రాబోవు కాలము విషయమై 

నిరభ్యముగా ఉండును. 

సామెతలు 31:26 => జాఞ్నము కలిగి తన నోరు తెరచును కృపగల ఉపదేశము ఆమె బోధించును. 

సామెతలు 31:27 => ఆమె తన యింటివారి నడతలను బాగుగా కనిపెటుట్ను పనిచేయకుండ ఆమె 

భోజనము చేయదు. 

సామెతలు 31:28 => ఆమె కుమారులు లేచి ఆమెను ధనుయ్రాలందరు చాలమంది కుమారెత్లు 

పతివర్తా ధరమ్ము ననుసరించి 

సామెతలు 31:29 => యునాన్రు గాని వారందరిని నీవు మించినదానవు అని ఆమె పెనిమిటి ఆమెను 

పొగడును. 

సామెతలు 31:30 => అందము మోసకరము, సౌందరయ్ము వయ్రథ్ము యెహోవాయందు భయభకుత్లు 

కలిగిన సతరీ కొనియాడబడును 

సామెతలు 31:31 => చేసిన పనినిబటిట్ అటిట్దానికి పర్తిఫలమియయ్దగును గవునులయొదద్ ఆమె 

పనులు ఆమెను కొనియాడును. 

ఆదికాండము 24:7 => నా తండిర్ యింటనుండియు నేను పుటిట్న దేశమునుండియు ననున్ తెచిచ్ 

నాతో మాటలాడి నీ సంతానమునకు ఈ దేశమునిచెచ్దనని పర్మాణము చేసి నాతో చెపిప్న పరలోకపు 

దేవుడగు యెహోవా తన దూతను నీకు ముందుగా పంపును; అకక్డనుండి నీవు నా కుమారునికి 

భారయ్ను తీసికొనివచెచ్దవు. 
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ఆదికాండము 28:1 => ఇసాస్కు యాకోబును పిలిపించి నీవు కనాను కుమారెత్లలో ఎవతెను 

వివాహము చేసికొనకూడదు. 

ఆదికాండము 28:2 => నీవు లేచి పదద్నరాములోనునన్ నీ తలిల్కి తండిర్యైన బెతూయేలు ఇంటికి వెళి ల్ 

అకక్డ నీ తలిల్ సహోదరుడగు లాబాను కుమారెత్లలో ఒకదానిని వివాహము చేసికొనుమని యతనికి 

ఆజాఞ్పించి 

ఆదికాండము 28:3 => సరవ్శకిత్గల దేవుడు నినున్ ఆశీరవ్దించి నీవు అనేక జనములగునటుల్ నీకు 

సంతానాభివృదిధ్ కలుగజేసి నినున్ విసత్రింపజేసి నీవు పరవాసివైన దేశమును, అనగా దేవుడు 

అబార్హామునకిచిచ్న దేశమును నీవు సావ్సథ్య్ముగా చేసికొనునటుల్ 

ఆదికాండము 28:4 => ఆయన నీకు, అనగా నీకును నీతో కూడ నీ సంతానమునకును 

అబార్హామునకు అనుగర్హించిన ఆశీరావ్దమును దయచేయును గాక అని అతని దీవించి 

యాకోబు 1:17 => శేర్షఠ్మైన పర్తి యీవియు సంపూరణ్మైన పర్తి వరమును, పరసంబంధమైనదై, 

జోయ్తిరమ్యుడగు తండిర్యొదద్నుండి వచుచ్ను ; ఆయన యందు ఏ చంచలతవ్మైనను 

గమనాగమనములవలన కలుగు ఏ ఛాయయైనను లేదు. 

ఆదికాండము 2:22 => తరువాత దేవుడైన యెహోవా తాను ఆదామునుండి తీసిన పర్కక్టెముకను 

సతరీనిగా నిరిమ్ంచి ఆమెను ఆదాము నొదద్కు తీసికొనివచెచ్ను. 

ఆదికాండము 24:14 => కాబటిట్ నేను తార్గునటుల్ నీవు దయచేసి నీ కడవను వంచుమని నేను 

చెపప్గా నీవు తార్గుము నీ ఒంటెలకును నీళుల్ పెటెట్దనని యే చినన్ది చెపుప్నో ఆమెయే నీ సేవకుడైన 

ఇసాస్కు కొరకు నీవు నియమించినదై యుండును గాక, అందువలన నీవు నా యజమానునిమీద 

అనుగర్హము చూపితివని తెలిసికొందుననెను. 

ఆదికాండము 24:44 => నీవు తార్గుము నీ ఒంటెలకును చేది పోయుదునని యెవతె చెపుప్నో 

ఆమెయే నా యజమానుని కుమారునికి యెహోవా నియమించిన పిలల్యై యుండును గాకని 

మనవిచేసికొంటిని. 

రూతు 4:10 => మరియు చనిపోయినవాని పేరట అతని సావ్సథ్య్మును సిథ్రపరచునటుల్ను, 

చనిపోయినవాని పేరు అతని సహోదరులలోనుండియు, అతని సథ్లము యొకక్ దావ్రమునుండియు 
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కొటిట్వేయబడక యుండునటుల్ను, నేను మహోల్ను భారయ్యైన రూతను మోయాబీయురాలిని 

సంపాదించుకొని పెండిల్ చేసికొనుచునాన్ను. దీనికి మీరు ఈ దినమున సాకుష్లైయునాన్రని పెదద్లతోను 

పర్జలందరితోను చెపెప్ను. 

1 సమూయేలు 25:39 => నాబాలు చనిపోయెనని దావీదు విని యెహోవా నాబాలు చేసిన కీడును 

అతని తలమీదికి రపిప్ంచెను గనుక తన దాసుడనైన నేను కీడు చేయకుండ ననున్ కాపాడి, 

నాబాలువలన నేను పొందిన అవమానమును తీరిచ్న యెహోవాకు సోత్తర్ము కలుగును గాక అనెను. 

తరువాత దావీదు అబీగయీలును పెండిల్ చేసికొనవలెనని ఆమెతో మాటలాడ తగినవారిని పంపెను. 

సామెతలు 12:4 => యోగుయ్రాలు తన పెనిమిటికి కిరీటము సిగుగ్ తెచుచ్నది వాని యెముకలకు 

కుళుల్. 

పర్సంగి 9:9 => దేవుడు నీకు దయచేసిన వయ్రథ్మైన నీ ఆయుషాక్లమంతయు నీవు పేర్మించు నీ 

భారయ్తో సుఖించుము, నీ వయ్రథ్మైన ఆయుషాక్లమంతయు సుఖించుము, ఈ బర్దుకునందు నీవు 

కషట్పడి చేసికొనినదాని యంతటికి అదే నీకు కలుగు భాగము. 

మతత్యి 19:10 => ఆయన శిషుయ్లు భారాయ్భరత్లకుండు సంబంధము ఇటిట్దైతే పెండిల్ చేసికొనుట 

యుకత్ము కాదని ఆయనతో చెపిప్రి. 

యోహాను 2:1 => మూడవ దినమున గలిలయలోని కానా అను ఊరిలో ఒక వివాహము జరిగెను. 

1 కొరిందీయులకు 7:2 => అయినను జారతవ్ములు జరుగుచునన్ందున పర్తివానికి సొంత భారయ్ 

యుండవలెను, పర్తి సతరీకి సొంత భరత్ యుండవలెను. 

వచనము 18 

బుదిధ్ వచుచ్నని నీ కుమారుని శికిష్ంపుము అయితే వాడు చావవలెనని కోరవదుద్. 

సామెతలు 19:24 => సోమరి పాతర్లో చెయియ్ ముంచునేగాని తన నోటికి దాని తిరిగి ఎతత్నైన 

ఎతత్డు. 

సామెతలు 6:9 => సోమరీ, ఎందాక నీవు పండుకొనియుందువు? ఎపుప్డు నిదర్లేచెదవు?  
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సామెతలు 6:10 => ఇక కొంచెము నిదిర్ంచెదనని కొంచెము కునికెదనని కొంచెముసేపు చేతులు 

ముడుచుకొని పరుండెదనని నీవనుచుందువు 

సామెతలు 20:13 => లేమికి భయపడి నిదర్యందు ఆసకిత్ విడువుము నీవు మేలొక్ని 

యుండినయెడల ఆహారము తిని తృపిత్ పొందుదువు. 

సామెతలు 23:21 => తార్గుబోతులును తిండిపోతులును దరిదుర్లగుదురు. నిదర్మతుత్ చింపిగుడ డ్లు 

ధరించుటకు కారణమగును. 

సామెతలు 24:33 => ఇంక కొంచెము నిదర్ యింక కొంచెము కునుకుపాటు పరుండుటకై యింక 

కొంచెము చేతులు ముడుచుకొనుట  

యెషయా 56:10 => వారి కాపరులు గుర్డిడ్వారు వారందరు తెలివిలేనివారు వారందరు 

మూగకుకక్లు మొరుగలేరు కలవరించుచు పండుకొనువారు నిదార్సకుత్లు. 

రోమీయులకు 13:11 => మరియు మీరు కాలమునెరిగి, నిదర్మేలుకొను వేళయైనదని తెలిసికొని, 

ఆలాగు చేయుడి. మనము విశావ్సులమైనపప్టికంటె ఇపుప్డు, రక్షణ మనకు మరి సమీపముగా 

ఉనన్ది. 

రోమీయులకు 13:12 => రాతిర్ చాల గడచి పగలు సమీపముగా ఉనన్ది గనుక మనము అంధకార 

కిర్యలను విసరిజ్ంచి, తేజసస్ంబంధమైన యుదోధ్పకరణములు ధరించుకొందము. 

ఎఫెసీయులకు 5:14 => అందుచేత నిదిర్ంచుచునన్ నీవు మేలొక్ని మృతులలోనుండి లెముమ్, కీర్సుత్ 

నీమీద పర్కాశించునని ఆయన చెపుప్చునాన్డు. 

సామెతలు 10:4 => బదధ్కముగా పనిచేయువాడు దరిదుర్డగును శర్దధ్గలవాడు ఐశవ్రయ్వంతుడగును. 

సామెతలు 10:5 => వేసవికాలమున కూరుచ్వాడు బుదిధ్గల కుమారుడు కోతకాలమందు 

నిదిర్ంచువాడు సిగుగ్పరచు కుమారుడు. 

సామెతలు 20:13 => లేమికి భయపడి నిదర్యందు ఆసకిత్ విడువుము నీవు మేలొక్ని 

యుండినయెడల ఆహారము తిని తృపిత్ పొందుదువు. 

సామెతలు 23:21 => తార్గుబోతులును తిండిపోతులును దరిదుర్లగుదురు. నిదర్మతుత్ చింపిగుడ డ్లు 

ధరించుటకు కారణమగును. 
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2 దెసస్లోనీకయులకు 3:10 => మరియు మేము మీయొదద్ ఉనన్పుప్డు--ఎవడైనను పనిచేయ 

నొలల్నియెడల వాడు భోజనము చేయకూడదని మీకు ఆజాఞ్పించితివిు గదా. 

ఆదికాండము 2:21 => అపుప్డు దేవుడైన యెహోవా ఆదామునకు గాఢనిదర్ కలుగజేసి అతడు 

నిదిర్ంచినపుప్డు అతని పర్కక్టెముకలలో ఒక దానిని తీసి ఆ చోటును మాంసముతో పూడిచ్వేసెను. 

2 సమూయేలు 11:2 => ఒకానొక దినమున పొర్దుద్ గుర్ంకువేళ దావీదు పడకమీదనుండి లేచి 

రాజనగరి మిదెద్మీద నడుచుచు పైనుండి చూచుచుండగా సాన్నముచేయు ఒక సతరీ కనబడెను. 

2 సమూయేలు 19:7 => నీవు బయటికి రాకయుండినయెడల ఈ రాతిర్ యొకడును నీయొదద్ 

నిలువడని యెహోవా నామమునుబటిట్ పర్మాణము చేసి చెపుప్చునాన్ను; నీ బాలయ్మునుండి నేటివరకు 

నీకు పార్పిత్ంచిన అపాయములనిన్టికంటె అది నీకు కషట్తరముగా ఉండునని రాజుతో మనవిచేయగా 

రాజు లేచి వచిచ్ గుమమ్ములో కూరుచ్ండెను.  

సామెతలు 6:6 => సోమరీ, చీమల యొదద్కు వెళుల్ము వాటి నడతలు కనిపెటిట్ జాఞ్నము 

తెచుచ్కొనుము. 

సామెతలు 12:24 => శర్దధ్గా పని చేయువారు ఏలుబడి చేయుదురు సోమరులు వెటిట్పనులు 

చేయవలసి వచుచ్ను. 

సామెతలు 20:4 => వితుత్లువేయు కాలమున సోమరి దునన్డు కోతకాలమున పంటనుగూరిచ్ వాడు 

విచారించునపుప్డు వానికేమియు లేకపోవును. 

సామెతలు 26:13 => సోమరి దారిలో సింహమునన్దనును వీధిలో సింహమునన్దనును. 

మతత్యి 20:3 => తరువాత అతడు దాదాపు తొమిమ్ది గంటలకు వెళి ల్ సంతవీధిలో ఊరక 

నిలిచియునన్ మరికొందరిని చూచి 

మతత్యి 20:6 => తిరిగి దాదాపు అయిదు గంటలకు వెళి ల్, మరికొందరు నిలిచియుండగా చూచి 

ఇకక్డ దినమంతయు మీరెందుకు ఊరకనే నిలిచియునాన్రని వారిని అడుగగా 

లూకా 16:3 => ఆ గృహనిరావ్హకుడు తనలోతాను నా యజమానుడు ఈ గృహనిరావ్హకతవ్పు 

పనిలోనుండి ననున్ తీసివేయును గనుక నేను ఏమిచేతును? తర్వవ్లేను, భిక్షమెతత్ సిగుగ్పడుచునాన్ను.  
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1 దెసస్లోనీకయులకు 5:6 => కావున ఇతరులవలె నిదర్పోక మెలకువగా ఉండి మతుత్లము 

కాకయుందము. 

2 పేతురు 1:8 => ఇవి మీకు కలిగి విసత్రించినయెడల అవి మన పర్భువైన యేసుకీర్సుత్నుగూరిచ్న 

అనుభవజాఞ్నవిషయములో మిముమ్ను సోమరులైనను నిషఫ్లులైనను కాకుండ చేయును. 

వచనము 19 

మహా కోపియగువాడు దండన తపిప్ంచుకొనడు వాని తపిప్ంచినను వాడు మరల కోపించుచునే 

యుండును. 

సామెతలు 3:1 => నా కుమారుడా, నా ఉపదేశమును మరువకుము నా ఆజఞ్లను 

హృదయపూరవ్కముగా గైకొనుము. 

సామెతలు 29:18 => దేవోకిత్ లేనియెడల జనులు కటుట్లేక తిరుగుదురు ధరమ్శాసత్రము 

ననుసరించువాడు ధనుయ్డు. 

కీరత్నలు 103:18 => ఆయన కృప యుగయుగములు నిలుచును ఆయన నీతి వారికి పిలల్పిలల్ 

తరమున నిలుచును. 

పర్సంగి 8:5 => ధరమ్ము నాచరించువారికి కీడేమియు సంభవింపదు; సమయము వచుచ్ననియు 

నాయ్యము జరుగుననియు జాఞ్నులు మనసుస్న తెలిసికొందురు. 

పర్సంగి 12:13 => ఇదంతయు వినిన తరువాత తేలిన ఫలితారథ్మిదే; దేవునియందు భయభకుత్లు 

కలిగియుండి ఆయన కటట్డలననుసరించి నడుచుచుండవలెను, మానవకోటికి ఇదియే విధి. 

యిరిమ్యా 7:23 => ఏదనగానా మాటలు మీరు అంగీకరించినయెడల నేను మీకు 

దేవుడనైయుందును మీరు నాకు జనులైయుందురు ; మీకు కేష్మము కలుగునటుల్ నేను 

మీకాజాఞ్పించుచునన్ మారగ్మంతటియందు మీరు నడుచుకొనుడి. 

లూకా 10:28 => అందుకాయన నీవు సరిగా ఉతత్రమిచిచ్తివి; ఆలాగు చేయుము అపుప్డు 

జీవించెదవని అతనితో చెపెప్ను. 
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లూకా 11:28 => ఆయన అవునుగాని దేవుని వాకయ్ము విని దానిని గైకొనువారు మరి ధనుయ్లని 

చెపెప్ను. 

యోహాను 14:15 => మీరు ననున్ పేర్మించినయెడల నా ఆజఞ్లను గైకొందురు. 

యోహాను 14:21 => నా ఆజఞ్లను అంగీకరించి వాటిని గైకొనువాడే ననున్ పేర్మించువాడు; ననున్ 

పేర్మించువాడు నా తండిర్వలన పేర్మింపబడును; నేనును వానిని పేర్మించి, వానికి ననున్ 

కనబరచుకొందునని చెపెప్ను. 

యోహాను 14:22 => ఇసక్రియోతు కాని యూదా పర్భువా, నీవు లోకమునకు కాక మాకు మాతర్మే 

నినున్ నీవు కనబరచుకొనుటకేమి సంభవించెనని అడుగగా 

యోహాను 14:23 => యేసు ఒకడు ననున్ పేర్మించినయెడల వాడు నా మాట గైకొనును, అపుప్డు నా 

తండిర్ వానిని పేర్మించును, మేము వానియొదద్కు వచిచ్ వానియొదద్ నివాసము చేతుము. 

యోహాను 15:10 => నేను నా తండిర్ ఆజఞ్లు గైకొని ఆయన పేర్మయందు నిలిచియునన్ పర్కారము 

మీరును నా ఆజఞ్లు గైకొనినయెడల నా పేర్మయందు నిలిచియుందురు. 

యోహాను 15:11 => మీయందు నా సంతోషము ఉండవలెననియు, మీ సంతోషము పరిపూరణ్ము 

కావలెననియు, ఈ సంగతులు మీతో చెపుప్చునాన్ను. 

యోహాను 1 5 : 1 2 = > నేను మిముమ్ను పేర్మించిన పర్కారము , మీరొకనినొకడు 

పేర్మించవలెననుటయే నా ఆజఞ్ 

యోహాను 15:13 => తన సేన్హితుల కొరకు తన పార్ణము పెటుట్వానికంటె ఎకుక్వైన పేర్మగల 

వాడెవడును లేడు. 

యోహాను 15:14 => నేను మీ కాజాఞ్పించువాటిని చేసినయెడల, మీరు నా సేన్హితులై యుందురు. 

1 కొరిందీయులకు 7:19 => దేవుని ఆజఞ్లను అనుసరించుటయే ముఖయ్ము గాని సునన్తి 

పొందుటయందు ఏమియు లేదు, సునన్తి పొందకపోవుటయందు ఏమియు లేదు. 

1 యోహాను 2:3 => మరియు మనమాయన ఆజఞ్లను గైకొనినయెడల, దీనివలననే ఆయనను 

ఎరిగియునాన్మని తెలిసికొందుము. 
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1 యోహాను 2:4 => ఆయనను ఎరిగియునాన్నని చెపుప్కొనుచు, ఆయన ఆజఞ్లను గైకొననివాడు 

అబదిధ్కుడు; వానిలో సతయ్ములేదు. 

1 యోహాను 3:22 => ఆయన ఆజఞ్ యేదనగా ఆయన కుమారుడైన యేసుకీర్సుత్ నామమును 

నముమ్కొని, ఆయన మనకు ఆజఞ్నిచిచ్న పర్కారముగా ఒకనినొకడు పేర్మింపవలెననునదియే. 

1 యోహాను 5:3 => మనమాయన ఆజఞ్లను గైకొనుటయే. దేవుని పేర్మించుట; ఆయన ఆజఞ్లు 

భారమైనవి కావు. 

పర్కటన 22:14 => జీవవృక్షమునకు హకుక్ గలవారై, గుమమ్ములగుండ ఆ పటట్ణములోనికి 

పర్వేశించునటుల్ తమ వసత్రములను ఉదుకుకొనువారు ధనుయ్లు. 

సామెతలు 16:17 => చెడుతనము విడిచి నడచుటయే యథారథ్వంతులకు రాజమారగ్ము తన 

పర్వరత్న కనిపెటుట్వాడు తన పార్ణమును కాపాడుకొనును. 

సామెతలు 21:23 => నోటిని నాలుకను భదర్ము చేసికొనువాడు శర్మలనుండి తన పార్ణమును 

కాపాడుకొనును. 

సామెతలు 22:5 => ముండుల్ను ఉరులును మూరు ఖ్ల మారగ్ములో ఉనన్వి తనున్ కాపాడుకొనువాడు 

వాటికి దూరముగా ఉండును. 

యెహెజేక్లు 33:5 => బాకానాదము వినియును వాడు జాగర్తత్పడకపోయెను గనుక తన 

పార్ణమునకు తానే ఉతత్రవాది; ఏలయనగా వాడు జాగర్తత్పడినయెడల తన పార్ణమును 

రకిష్ంచుకొనును. 

మతత్యి 16:26 => ఒక మనుషుయ్డు లోకమంతయు సంపాదించుకొని తన పార్ణమును 

పోగొటుట్కొంటే అతనికేమి పర్యోజనము? ఒక మనుషుయ్డు తన పార్ణమునకు పర్తిగా నేమి 

యియయ్గలడు? 

సామెతలు 13:13 => ఆజఞ్ను తిరసక్రించువాడు అందువలన శిక్షనొందును ఆజఞ్విషయమై 

భయభకుత్లు గలవాడు లాభము పొందును. 

సామెతలు 15:32 => శిక్షనొంద నొలల్నివాడు తన పార్ణమును తృణీకరించును గదిద్ంపును 

వినువాడు వివేకియగును. 
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వచనము 20 

నీవు ముందుకు జాఞ్నివగుటకై ఆలోచన విని ఉపదేశము అంగీకరించుము. 

సామెతలు 14:21 => తన పొరుగువాని తిరసక్రించువాడు పాపము చేయువాడు బీదలను 

కటాకిష్ంచువాడు ధనుయ్డు. 

సామెతలు 28:8 => వడిడ్చేతను దురాల్భముచేతను ఆసిత్ పెంచుకొనువాడు దరిదుర్లను 

కరుణించువానికొరకు దాని కూడబెటుట్ను. 

సామెతలు 28:27 => బీదలకిచుచ్వానికి లేమి కలుగదు కనున్లు మూసికొనువానికి బహు 

శాపములు కలుగును. 

2 సమూయేలు 12:6 => వాడు కనికరము లేక యీ కారయ్ము చేసెను గనుక ఆ గొఱఱ్పిలల్కు పర్తిగా 

నాలుగు గొఱఱ్పిలల్ల నియయ్వలెనని నాతానుతో అనెను.  

పర్సంగి 11:1 => నీ ఆహారమును నీళల్మీద వేయుము,చాలా దినములైన తరువాత అది నీకు 

కనబడును. 

సామెతలు 11:24 => వెదజలిల్ అభివృదిధ్ పొందువారు కలరు తగినదానికనన్ తకుక్వ ఇచిచ్ లేమికి 

వచుచ్వారు కలరు. 

సామెతలు 11:25 => ఔదారయ్ము గలవారు పుషిట్ నొందుదురు. నీళుల్ పోయువారికి నీళుల్ 

పోయబడును 

సామెతలు 28:27 => బీదలకిచుచ్వానికి లేమి కలుగదు కనున్లు మూసికొనువానికి బహు 

శాపములు కలుగును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 15:7 => నీ దేవుడైన యెహోవా నీకిచుచ్చునన్ దేశమందు నీ పురములలో 

ఎకక్డనైనను నీ సహోదరులలో ఒక బీదవాడు ఉండినయెడల బీదవాడైన నీ సహోదరుని 

కరుణింపకుండ నీ హృదయమును కఠినపరచుకొనకూడదు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 15:8 => నీ చెయియ్ ముడుచుకొనక వానికొరకు అవశయ్ముగా చెయియ్ చాచి, 

వాని అకక్రచొపుప్న ఆ యకక్రకు చాలినంత అవశయ్ముగా వానికి అపిప్యయ్వలెను. 

Page  of 1525 2507



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   !"త$

దివ్తీయోపదేశకాండము 15:9 => విడుదల సంవతస్రమైన యేడవ సంవతస్రము సమీపమైనదని 

చెడ డ్తలంపు నీ మనసుస్లో పుటట్క యుండునటుల్ జాగర్తత్పడుము. బీదవాడైన నీ సహోదరునియెడల 

కటాక్షము చూపక నీవు వానికేమియు ఇయయ్కపోయినయెడల వాడొకవేళ నినున్గూరిచ్ యెహోవాకు 

మొఱఱ్పెటుట్ను; అది నీకు పాపమగును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 15:10 => నీవు నిశచ్యముగా వానికియయ్వలెను. వానికిచిచ్నందుకు 

మనసుస్లో విచారపడకూడదు. ఇందువలన నీ దేవుడైన యెహోవా నీ కారయ్ములనిన్టిలోను నీవు చేయు 

పర్యతన్ములనిన్టిలోను నినున్ ఆశీరవ్దించును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 15:11 => బీదలు దేశములో ఉండకమానరు. అందుచేత నేను నీ 

దేశములోనునన్ నీ సహోదరులగు దీనులకును బీదలకును అవశయ్ముగా నీ చెయియ్ చాపవలెనని 

నీకాజాఞ్పించుచునాన్ను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 15:12 => నీ సహోదరులలో హెబీర్యుడేగాని హెబీర్యురాలేగాని నీకు 

అమమ్బడి ఆరు సంవతస్రములు నీకు దాసయ్ము చేసినయెడల ఏడవ సంవతస్రమున వాని విడిపించి 

నీయొదద్నుండి పంపివేయవలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 15:13 => అయితే వాని విడిపించి నీయొదద్నుండి పంపివేయునపుప్డు నీవు 

వటిట్చేతులతో వాని పంపివేయకూడదు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 15:14 => నీవు ఐగుపుత్ దేశములో దాసుడవైయునన్పుప్డు నీ దేవుడైన 

యెహోవా నినున్ విమోచించెనని జాఞ్పకము చేసికొని, నీ మందలోను నీ కళల్ములోను నీ 

దార్క్షగానుగలోను కొంత అవశయ్ముగా వానికియయ్వలెను. నీ దేవుడైన యెహోవా నినున్ ఆశీరవ్దించి 

నీకనుగర్హించిన దానిలో కొంత వానికియయ్వలెను. 

యెషయా 58:7 => నీ ఆహారము ఆకలిగొనినవారికి పెటుట్టయు నీ రకత్సంబంధికి ముఖము 

తపిప్ంపకుండుటయు దికుక్మాలిన బీదలను నీ యింట చేరుచ్కొనుటయు  

యెషయా 58:8 => వసత్రహీనుడు నీకు కనబడినపుప్డు వానికి వసత్రములిచుచ్టయు ఇదియే గదా 

నాకిషట్మైన ఉపవాసము? ఆలాగున నీవు చేసినయెడల నీ వెలుగు వేకువచుకక్వలె ఉదయించును 
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సవ్సథ్త నీకు శీఘర్ముగా లభించును నీ నీతి నీ ముందర నడచును యెహోవా మహిమ నీ సైనయ్పు 

వెనుకటి భాగమును కావలికాయును.  

యెషయా 58:9 => అపుప్డు నీవు పిలువగా యెహోవా ఉతత్రమిచుచ్ను నీవు మొఱఱ్పెటట్గా ఆయన 

నేనునాన్ననును. ఇతరులను బాధించుటయు వేర్లుపెటిట్ చూపి తిరసక్రించుటయు చెడ డ్దానినిబటిట్ 

మాటలాడుటయు నీవు మాని  

యెషయా 58:10 => ఆశించినదానిని ఆకలిగొనిన వానికిచిచ్ శర్మపడినవానిని తృపిత్పరచినయెడల 

చీకటిలో నీ వెలుగు పర్కాశించును అంధకారము నీకు మధాయ్హన్మువలె నుండును.  

యెషయా 58:11 => యెహోవా నినున్ నితయ్ము నడిపించును కాష్మకాలమున ఆయన నినున్ 

తృపిత్పరచి నీ యెముకలను బలపరచును నీవు నీరుకటిట్న తోటవలెను ఎపుప్డును ఉబుకుచుండు నీటి 

ఊటవలెను ఉండెదవు.  

మతత్యి 10:41 => పర్వకత్ అని పర్వకత్ను చేరుచ్కొనువాడు పర్వకత్ ఫలము పొందును; నీతిమంతుడని 

నీతిమంతుని చేరుచ్కొనువాడు నీతిమంతుని ఫలము పొందును. 

మతత్యి 10:42 => మరియు శిషుయ్డని యెవడు ఈ చినన్వారిలో ఒకనికి గినెన్డు చనీన్ళుల్ మాతర్ము 

తార్గనిచుచ్నో వాడు తన ఫలము పోగొటుట్కొనడని నిశచ్యముగా మీతో చెపుప్చునాన్ను. 

మతత్యి 25:40 => అందుకు రాజు మికిక్లి అలుప్లైన యీ నా సహోదరులలో ఒకనికి మీరు చేసితిరి 

గనుక నాకు చేసితిరని నిశచ్యముగా మీతో చెపుప్చునాన్నని వారితో అనును. 

2 కొరిందీయులకు 9:6 => కొంచెముగా వితుత్వాడు కొంచెముగా పంటకోయును, సమృదిధ్గా 

వితుత్వాడు సమృదిధ్గా పంటకోయును అని యీ విషయమై చెపప్వచుచ్ను. 

2 కొరిందీయులకు 9:7 => సణుగుకొనకయు బలవంతముగా కాకయు పర్తివాడును తన 

హృదయములో నిశచ్యించుకొనిన పర్కారము ఇయయ్వలెను; దేవుడు ఉతాస్హముగా ఇచుచ్వానిని 

పేర్మించును. 

2 కొరిందీయులకు 9:8 => మరియు అనిన్టియందు ఎలల్పుప్డును మీలో మీరు సరవ్సమృదిధ్ గలవారై 

ఉతత్మమైన పర్తికారయ్ము చేయుటకు దేవుడు మీయెడల సమసత్ విధములైన కృపను 

విసత్రింపచేయగలడు. 
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ఫిలిపీప్యులకు 4:17 => నేను యీవిని అపేకిష్ంచి యీలాగు చెపుప్టలేదు గాని మీ లెకక్కు 

విసాత్రఫలము రావలెనని అపేకిష్ంచి చెపుప్చునాన్ను. 

హెబీర్యులకు 6:10 => మీరు చేసిన కారయ్మును, మీరు పరిశుదుధ్లకు ఉపచారము చేసి యింకను 

ఉపచారము చేయుచుండుటచేత తన నామమునుబటిట్ చూపిన పేర్మను మరచుటకు, దేవుడు 

అనాయ్యసుథ్డు కాడు. 

నిరగ్మకాండము 1:20 => దేవుడు ఆ మంతర్సానులకు మేలుచేసెను. ఆ జనము విసత్రించి మికిక్లి 

పర్బలెను. 

లేవీయకాండము 25:35 => పరవాసియైనను అతిథియైనను నీ సహోదరుడొకడు బీదవాడై 

నిరాధారుడై నీయొదద్కు వచిచ్నయెడల నీవు వానికి సహాయము చేయవలెను; అతడు నీవలన 

బర్దుకవలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 14:29 => అపుప్డు నీ మధయ్ను పాలైనను సావ్సథ్య్మైనను లేని 

లేవీయులును, నీ యింటనునన్ పరదేశులును, తండిర్లేనివారును, విధవరాండుర్ను వచిచ్ భోజనముచేసి 

తృపిత్పొందుదురు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 23:20 => అనుయ్నికి వడిడ్కి బదులు ఇయయ్వచుచ్నుగాని నీవు 

సావ్ధీనపరచుకొనునటుల్ చేరబోవుచునన్ దేశములో నీ దేవుడైన యెహోవా నీవు చేయు 

పర్యతన్ములనిన్టి విషయములోను నినున్ ఆశీరవ్దించునటుల్ నీ సహోదరులకు వడిడ్కి బదులు 

ఇయయ్కూడదు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 24:19 => నీ పొలములో నీ పంట కోయుచునన్పుప్డు పొలములో ఒక పన 

మరచిపోయినయెడల అది తెచుచ్కొనుటకు నీవు తిరిగిపోకూడదు. నీ దేవుడైన యెహోవా నీవు చేయు 

పనులనిన్టిలోను నినున్ ఆశీరవ్దించునటుల్ అది పరదేశులకును తండిర్లేనివారికిని విధవరాండర్కును 

ఉండవలెను. 

రూతు 2:16 => మరియు ఆమె కొరకు పిడికెళుల్ పడవేసి ఆమె యేరుకొనునటుల్ విడిచిపెటుట్డి, ఆమెను 

గదిద్ంపవదద్ని తన దాసుల కాజాఞ్పించెను. 
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యోబు 22:7 => దపిప్చేత ఆయాసపడినవారికి నీళి ల్యయ్వైతివి ఆకలిగొనినవానికి అనన్ము 

పెటట్కపోతివి. 

యోబు 30:25 => బాధలోనునన్వారి నిమితత్ము నేను ఏడవలేదా? దరిదుర్ల నిమితత్ము నేను 

దుఖింపలేదా? 

కీరత్నలు 41:1 => బీదలను కటాకిష్ంచువాడు ధనుయ్డు ఆపతాక్లమందు యెహోవా వానిని 

తపిప్ంచును. 

కీరత్నలు 112:9 => వాడు దాతృతవ్ము కలిగి బీదలకిచుచ్ను వాని నీతి నితయ్ము నిలుచును వాని 

కొముమ్ ఘనతనొంది హెచిచ్ంపబడును.  

సామెతలు 3:10 => అపుప్డు నీ కొటల్లో ధానయ్ము సమృదిధ్గా నుండును నీ గానుగులలోనుండి కొర్తత్ 

దార్కాష్రసము పైకి పొరలి పారును. 

సామెతలు 14:31 => దరిదుర్ని బాధించువాడు వాని సృషిట్కరత్ను నిందించువాడు బీదను 

కనికరించువాడు ఆయనను ఘనపరచువాడు. 

సామెతలు 22:9 => దయాదృషిట్ గలవాడు తన ఆహారములో కొంత దరిదుర్నికిచుచ్ను అటిట్వాడు 

దీవెననొందును. 

సామెతలు 31:20 => దీనులకు తన చెయియ్ చాపును దరిదుర్లకు తన చేతులు చాపును 

మతత్యి 5:7 => కనికరము గలవారు ధనుయ్లు; వారు కనికరము పొందుదురు.  

మతత్యి 5:42 => నినున్ అడుగువానికిముమ్, నినున్ అపుప్ అడుగగోరు వానినుండి నీ ముఖము 

తిర్పుప్కొనవదుద్. 

మతత్యి 6:2 => కావున నీవు ధరమ్ము చేయునపుప్డు, మనుషుయ్లవలన ఘనత నొందవలెనని, 

వేషధారులు సమాజమందిరములలోను వీధులలోను చేయులాగున నీ ముందర బూర ఊదింపవదుద్; 

వారు తమ ఫలము పొందియునాన్రని నిశచ్యముగా మీతో చెపుప్చునాన్ను. 

మతత్యి 25:35 => నేను ఆకలిగొంటిని, మీరు నాకు భోజనము పెటిట్తిరి; దపిప్గొంటిని, నాకు 

దాహమిచిచ్తిరి, పరదేశినై యుంటిని ననున్ చేరుచ్కొంటిరి; 
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లూకా 6:30 => నినన్డుగు పర్తివానికిని ఇముమ్; నీ సొతుత్ ఎతిత్కొనిపోవు వానియొదద్ దాని మరల 

అడుగవదుద్. 

లూకా 6:35 => మీరైతే ఎటిట్ వారినిగూరిచ్ యైనను నిరాశ చేసికొనక మీ శతుర్వులను పేర్మించుడి, 

మేలు చేయుడి, అపుప్ ఇయుయ్డి; అపుప్డు మీ ఫలము గొపప్దై యుండును, మీరు సరోవ్నన్తుని 

కుమారులై యుందురు. ఆయన, కృతజఞ్తలేనివారియెడలను దుషు ట్లయెడలను ఉపకారియై యునాన్డు. 

లూకా 6:38 => క్షమించుడి, అపుప్డు మీరు క్షమింపబడుదురు; ఇయుయ్డి, అపుప్డు మీకియయ్బడును; 

అణచి, కుదిలించి, దిగజారునటుల్ నిండు కొలతను మనుషుయ్లు మీ ఒడిలో కొలుతురు. మీరు ఏ 

కొలతతో కొలుతురో ఆ కొలతతోనే మీకు మరల కొలువబడునని చెపెప్ను. 

లూకా 10:35 => మరునాడతడు రెండు దేనారములు తీసి ఆ పూట కూళల్వానికిచిచ్ ఇతని 

పరామరిశ్ంచుము, నీవింకేమైనను ఖరుచ్ చేసినయెడల నేను మరల వచుచ్నపుప్డు అది నీకు తీరెచ్దనని 

అతనితో చెపిప్ పోయెను. 

లూకా 11:41 => కాగా మీకు కలిగినవి ధరమ్ము చేయుడి, అపుప్డు మీ కనిన్యు శుదిధ్గా ఉండును.  

లూకా 14:14 => నీకు పర్తుయ్పకారము చేయుటకు వారికేమియు లేదు గనుక నీవు 

ధనుయ్డవగుదువు; నీతిమంతుల పునరుతాథ్నమందు నీవు పర్తుయ్పకారము పొందుదువని చెపెప్ను. 

లూకా 16:9 => అనాయ్యపు సిరివలన మీకు సేన్హితులను సంపాదించుకొనుడి; ఎందుకనగా ఆ సిరి 

మిముమ్ను వదిలిపోవునపుప్డు వారు నితయ్మైన నివాసములలో మిముమ్ను చేరుచ్కొందురని మీతో 

చెపుప్చునాన్ను 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:45 => ఇదియుగాక వారు తమ చరసిథ్రాసుత్లను అమిమ్, అందరికిని వారి 

వారి అకక్రకొలది పంచిపెటిట్రి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 20:35 => మీరును ఈలాగు పర్యాసపడి బలహీనులను 

సంరకిష్ంపవలెననియు పుచుచ్కొనుటకంటె ఇచుచ్ట ధనయ్ము అని పర్భువైన యేసు చెపిప్న మాటలు 

జాఞ్పకము చేసికొనవలెననియు అనిన్ విషయములలో మీకు మాదిరి చూపితినని చెపెప్ను. 

Page  of 1530 2507



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   !"త$

రోమీయులకు 12:16 => ఏడుచ్వారితో ఏడువుడి; ఒకనితోనొకడు మనసుస్ కలిసియుండుడి. 

హెచుచ్వాటియందు మనసుస్ంచక తగుగ్వాటియందు ఆసకుత్లై యుండుడి . మీకు మీరే 

బుదిధ్మంతులమని అనుకొనవదుద్. 

2 కొరిందీయులకు 8:10 => ఇందునుగూరిచ్ నా తాతప్రయ్ము చెపుప్చునాన్ను; సంవతస్రము 

కిర్ందటనే యీ కారయ్ము చేయుటయందే గాక చేయ తలపెటుట్టయందు కూడ మొదటివారైయుండిన 

మీకు మేలు 

1 యోహాను 3:17 => ఈ లోకపు జీవనోపాధి గలవాడైయుండి, తన సహోదరునికి లేమి కలుగుట 

చూచియు, అతనియెడల ఎంతమాతర్మును కనికరము చూపనివానియందు దేవుని పేర్మ యేలాగు 

నిలుచును? 

వచనము 21 

నరుని హృదయములో ఆలోచనలు అనేకములుగా పుటుట్ను యెహోవా యొకక్ తీరామ్నమే సిథ్రము. 

సామెతలు 13:24 => బెతత్ము వాడనివాడు తన కుమారునికి విరోధి కుమారుని పేర్మించువాడు 

వానిని శికిష్ంచును. 

సామెతలు 22:15 => బాలుని హృదయములో మూఢతవ్ము సావ్భావికముగా పుటుట్ను శికాష్దండము 

దానిని వానిలోనుండి తోలివేయును. 

సామెతలు 23:13 => నీ బాలురను శికిష్ంచుట మానుకొనకుము బెతత్ముతో వాని కొటిట్నయెడల 

వాడు చావకుండును 

సామెతలు 23:14 => బెతత్ముతో వాని కొటిట్నయెడల పాతాళమునకు పోకుండ వాని ఆతమ్ను నీవు 

తపిప్ంచెదవు. 

సామెతలు 29:15 => బెతత్మును గదిద్ంపును జాఞ్నము కలుగజేయును అదుపులేని బాలుడు తన తలిల్కి 

అవమానము తెచుచ్ను. 

సామెతలు 29:17 => నీ కుమారుని శికిష్ంచినయెడల అతడు నినున్ సంతోషపరచును నీ మనసుస్కు 

ఆనందము కలుగజేయును 
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హెబీర్యులకు 12:7 => శికాష్ఫలము పొందుటకై మీరు సహించుచునాన్రు; దేవుడు కుమారులనుగా 

మిముమ్ను చూచుచునాన్డు. తండిర్ శికిష్ంపని కుమారుడెవడు? 

హెబీర్యులకు 12:8 => కుమాళల్యిన వారందరు శిక్షలో పాలుపొందుచునాన్రు, మీరు 

పొందనియెడల దురీబ్జులేగాని కుమారులు కారు. 

హెబీర్యులకు 12:9 => మరియు శరీర సంబంధులైన తండుర్లు మనకు శిక్షకులై యుండిరి. 

వారియందు భయభకుత్లు కలిగియుంటిమి; అటల్యితే ఆతమ్లకు తండిర్యైన వానికి మరి యెకుక్వగా 

లోబడి బర్దుకవలెనుగదా? 

హెబీర్యులకు 12:10 => వారు కొనిన్దినములమటుట్కు తమకిషట్ము వచిచ్నటుట్ మనలను శికిష్ంచిరి 

గాని మనము తన పరిశుదధ్తలో పాలుపొందవలెనని మన మేలుకొరకే ఆయన శికిష్ంచుచునాన్డు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 21:18 => ఒకని కుమారుడు మొండివాడై తిరుగబడి తండిర్మాట గాని 

తలిల్మాటగాని వినకయుండి, వారు అతని శికిష్ంచిన తరువాతయును అతడు వారికి విధేయుడు 

కాకపోయినయెడల 

1 సమూయేలు 3:13 => తన కుమారులు తముమ్ను తాము శాపగర్సుత్లగా చేసికొనుచునాన్రని 

తానెరిగియు వారిని అడ డ్గించలేదు గనుక అతని యింటికి నితయ్మైన శిక్ష విధింతునని నేను అతనికి 

తెలియజేయుచునాన్ను. 

ఎఫెసీయులకు 6:4 => తండుర్లారా, మీ పిలల్లకు కోపము రేపక పర్భువు యొకక్ శిక్షలోను 

బోధలోను వారిని పెంచుడి. 

హెబీర్యులకు 12:11 => మరియు పర్సుత్తమందు సమసత్ శిక్షయు దుఃఖకరముగా కనబడునేగాని 

సంతోషకరముగా కనబడదు. అయినను దానియందు అభాయ్సము కలిగినవారికి అది నీతియను 

సమాధానకరమైన ఫలమిచుచ్ను. 

వచనము 22 

కృప చూపుట నరుని పరులకు పిర్యునిగా చేయును అబదిధ్కునికంటె దరిదుర్డే మేలు. 
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సామెతలు 22:24 => కోపచితుత్నితో సహవాసము చేయకుము కోర్ధము గలవానితో పరిచయము 

కలిగియుండకుము  

సామెతలు 22:25 => నీవు వాని మారగ్ములను అనుసరించి నీ పార్ణమునకు ఉరి 

తెచుచ్కొందువేమో. 

సామెతలు 25 :28 => పార్కారము లేక పాడైన పురము ఎంతో తన మనసుస్ను 

అణచుకొనలేనివాడును అంతే. 

సామెతలు 29:22 => కోపిషుఠ్డు కలహము రేపును ముంగోపి అధికమైన దుషిర్క్యలు చేయును. 

1 సమూయేలు 20:30 => సౌలు యోనాతానుమీద బహుగా కోపపడి ఆగడగొటుట్దాని కొడుకా, 

నీకును నీ తలిల్ మానమునకును సిగుగ్ కలుగునటుల్గా నీవు యెషష్యి కుమారుని సీవ్కరించిన సంగతి 

నాకు తెలిసినది కాదా? 

1 సమూయేలు 20:31 => యెషష్యి కుమారుడు భూమిమీద బర్దుకునంత కాలము నీకైనను నీ 

రాజయ్మునకైనను సిథ్రత కలుగదు గదా; కాబటిట్ నీవు వరత్మానము పంపి అతనిని నా దగగ్రకు 

రపిప్ంచుము, నిజముగా అతడు మరణమునకరు హ్డని చెపెప్ను. 

1 సమూయేలు 22:7 => సౌలు తనచుటుట్ నిలిచియునన్ సేవకులతో ఇటల్నెను బెనాయ్మీనీయులారా 

ఆలకించుడి. యెషష్యి కుమారుడు మీకు పొలమును దార్క్షతోటలను ఇచుచ్నా? మిముమ్ను 

సహసార్ధిపతులుగాను శతాధిపతులుగాను చేయునా? 

1 సమూయేలు 22:8 => మీరెందుకు నామీద కుటర్ చేయుచునాన్రు? నా కుమారుడు యెషష్యి 

కుమారునితో నిబంధన చేసిన సంగతి మీలో ఎవడును నాకు తెలియజేయలేదే. నేడు జరుగునటుల్ నా 

కొరకు పొంచియుండునటుల్గా నా కుమారుడు నా సేవకుని పురికొలిపినను నా నిమితత్ము మీలో 

ఎవనికిని చింతలేదే. 

1 సమూయేలు 22:9 => అపుప్డు ఎదోమీయుడగు దోయేగు సౌలు సేవకుల దగగ్ర నిలిచియుండి 

యెషష్యి కుమారుడు పారిపోయి నోబులోని అహీటూబు కుమారుడైన అహీమెలెకు దగగ్రకురాగా నేను 

చూచితిని. 
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1 సమూయేలు 22:10 => అహీమెలెకు అతని పక్షముగా యెహోవా యొదద్ విచారణ చేసి, 

ఆహారమును ఫిలిషీత్యుడైన గొలాయ్తు ఖడగ్మును అతనికిచెచ్నని చెపప్గా 

1 సమూయేలు 22:11 => రాజు యాజకుడును అహీటూబు కుమారుడునగు అహీమెలెకును 

నోబులోనునన్ అతని తండిర్ యింటివారైన యాజకులనందరిని పిలువనంపించెను. వారు రాజునొదద్కు 

రాగా 

1 సమూయేలు 22:12 => సౌలు అహీటూబు కుమారుడా, ఆలకించుమనగా అతడు చితత్ము నా 

యేలినవాడా అనెను. 

1 సమూయేలు 22:13 => సౌలు నీవు యెషష్యి కుమారునికి ఆహారమును ఖడగ్మును ఇచిచ్ అతని 

పక్షమున దేవుని యొదద్ విచారణ చేసి, అతడు నామీదికి లేచి నేడు జరుగుచునన్టుట్ పొంచియుండుటకై 

అతడును నీవును జతకూడితిరేమని యడుగగా 

1 సమూయేలు 22:14 => అహీమెలెకు రాజా, రాజునకు అలుల్డై నమమ్కసుథ్డై, ఆలోచనకరత్యై నీ 

నగరిలో ఘనతవహించిన దావీదు వంటివాడు నీ సేవకులందరిలో ఎవడునాన్డు? 

1 సమూయేలు 22:15 => అతని పక్షముగా నేను దేవుని యొదద్ విచారణచేయుట నేడే 

ఆరంభించితినా? అది నాకు దూరమగునుగాక; రాజు తమ దాసుడనైన నామీదను నా తండిర్ 

ఇంటివారందరిమీదను ఈ నేరము మోపకుండును గాక. ఈ సంగతినిగూరిచ్ కొదిద్ గొపప్ యేమియు నీ 

దాసుడనైన నాకు తెలిసినది కాదు అని రాజుతో మనవిచేయగా 

1 సమూయేలు 22:16 => రాజు అహీమెలెకూ, నీకును నీ తండిర్ ఇంటివారికందరికిని మరణము 

నిశచ్యము అని చెపిప్ 

1 సమూయేలు 22:17 => యెహోవా యాజకులగు వీరు దావీదుతో కలిసినందునను, అతడు 

పారిపోయిన సంగతి తెలిసియు నాకు తెలియజేయక పోయినందునను మీరు వారిమీద పడి చంపుడని 

తనచుటుట్ నిలిచియునన్ కావలివారికి ఆజఞ్ ఇచెచ్ను. రాజు సేవకులు యెహోవా యాజకులను హతము 

చేయనొలల్క యుండగా 
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1 సమూయేలు 22:18 => రాజు దోయేగుతో నీవు ఈ యాజకులమీద పడుమని చెపెప్ను. అపుప్డు 

ఎదోమీయుడైన దోయేగు యాజకులమీద పడి ఏఫోదు ధరించుకొనిన యెనుబది యయిదుగురిని ఆ 

దినమున హతముచేసెను. 

1 సమూయేలు 22:19 => మరియు అతడు యాజకుల పటట్ణమైన నోబు కాపురసుథ్లను కతిత్వాత 

హతము చేసెను; మగవారినేమి ఆడువారినేమి బాలురనేమి పసిపిలల్లనేమి యెడల్నేమి గారద్భములనేమి 

గొఱఱ్లనేమి అనిన్టిని కతిత్వాత హతముచేసెను. 

1 సమూయేలు 22:20 => అయితే అహీటూబు కుమారుడైన అహీమెలెకు కుమారులలో అబాయ్తారు 

అనునొకడు తపిప్ంచుకొని పారిపోయి దావీదునొదద్కు వచిచ్ 

1 సమూయేలు 22:21 => సౌలు యెహోవా యాజకులను చంపించిన సంగతి దావీదునకు 

తెలియజేయగా 

1 సమూయేలు 22:22 => దావీదు ఆ దినమున ఎదోమీయుడైన దోయేగు అకక్డనునన్ందున వాడు 

సౌలునకు నిశచ్యముగా సంగతి తెలుపునని నేననుకొంటిని; నీ తండిర్ యింటివారికందరికిని 

మరణము రపిప్ంచుటకు నేను కారకుడనైతిని గదా. 

1 సమూయేలు 22:23 => నీవు భయపడక నాయొదద్ ఉండుము, నాయొదద్ నీవు భదర్ముగా 

ఉందువు; నా పార్ణము తీయ చూచువాడును నీ పార్ణము తీయ చూచువాడును ఒకడే అని 

అబాయ్తారుతో చెపెప్ను. 

1 సమూయేలు 24:17 => దావీదుతో ఇటల్నెను యెహోవా ననున్ నీచేతి కపప్గింపగా ననున్ చంపక 

విడిచినందుకు 

1 సమూయేలు 24:18 => ఈ దినమున నీవు నా అపకారమునకు ఉపకారము చేసినవాడవై, 

నాయెడల నీకునన్ ఉపకారబుదిధ్ని వెలల్డిచేసితివి గనుక నీవు నాకంటె నీతిపరుడవు. 

1 సమూయేలు 24:19 => ఒకనికి తన శతుర్వు దొరికినయెడల మేలుచేసి పంపివేయునా? ఈ 

దినమున నీవు నాకు చేసినదానినిబటిట్ యెహోవా పర్తిగా నీకు మేలుచేయును గాక. 

1 సమూయేలు 24:20 => నిశచ్యముగా నీవు రాజవగుదువనియు, ఇశార్యేలీయుల రాజయ్ము నీకు 

సిథ్రపరచబడుననియు నాకు తెలియును. 
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1 సమూయేలు 24:21 => కాబటిట్ నా తరువాత నా సంతతివారిని నీవు నిరూమ్లము 

చేయకుండునటుల్ను, నా తండిర్ ఇంటిలోనుండి నా పేరు నీవు కొటిట్వేయకుండునటుల్ను యెహోవా 

నామమున నాకు పర్మాణము చేయుము. అంతట దావీదు సౌలునకు పర్మాణము చేసెను 

1 సమూయేలు 24:22 => అపుప్డు సౌలు ఇంటికి తిరిగి వచెచ్ను; అయితే దావీదును అతని 

జనులును తమ కొండసథ్లములకు వెళి ల్పోయిరి. 

1 సమూయేలు 26:21 => అందుకు సౌలు నేను పాపము చేసితిని, ఈ దినమున నాపార్ణము నీ 

దృషిట్కి పిర్యముగా నుండినదాని బటిట్ నేను నీకిక కీడుచేయను. దావీదా నాయనా, నాయొదద్కు 

తిరిగిరముమ్; వెఱి ఱ్వాడనై నేను బహు తపుప్చేసితిననగా 

1 సమూయేలు 26:22 => దావీదు రాజా, యిదిగో నీ యీటె నాయొదద్నునన్ది, పనివారిలో నొకడు 

వచిచ్ దాని తీసికొనవచుచ్ను. 

1 సమూయేలు 26:23 => యెహోవా ఈ దినము నినున్ నాకు అపప్గించినను నేను యెహోవా చేత 

అభిషేకము నొందినవానిని చంపనొలల్క పోయినందున ఆయన నా నీతిని నా విశావ్సయ్తను చూచి నాకు 

పర్తిఫలము దయచేయును. 

1 సమూయేలు 26:24 => చితత్గించుము, ఈ దినమున నీ పార్ణము నా దృషిట్కి ఘనమైనందున 

యెహోవా నా పార్ణమును తన దృషిట్కి ఘనముగా ఎంచి బాధలనిన్టిలోనుండి ననున్ రకిష్ంచునుగాక 

అని చెపెప్ను. 

1 సమూయేలు 26:25 => అందుకు సౌలు దావీదా నాయనా, నీవు ఆశీరావ్దము పొందుదువు గాక; 

నీవు ఘనకారయ్ములను పూనుకొని విజయము నొందుదువుగాక అని దావీదుతో అనెను. అపుప్డు 

దావీదు తన మారగ్మున వెళి ల్పోయెను, సౌలును తన సథ్లమునకు తిరిగివచెచ్ను. 

2 సమూయేలు 16:5 => రాజైన దావీదు బహూరీము దాపునకు వచిచ్నపుప్డు సౌలు కుటుంబికుడగు 

గెరా కుమారుడైన షిమీ అనునొకడు అచచ్టనుండి బయలుదేరి వచెచ్ను; అతడు వెంట వెంట 

నడుచుచు దావీదును శపించుచు 

2 సమూయేలు 16:6 => జనులందరును బలాఢుయ్లందరును దావీదు ఇరు పారశ్వ్ములనుండగా 

రాజైన దావీదు మీదను అతని సేవకులందరి మీదను రాళుల్ రువువ్చు వచెచ్ను. 
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ఆదికాండము 40:2 => గనుక ఫరో పానదాయకుల అధిపతియు భక్షయ్కారుల అధిపతియునైన తన 

యిదద్రు ఉదోయ్గసుథ్ల మీద కోపపడి 

2 రాజులు 23:33 => ఇతడు యెరూషలేములో ఏలుబడి చేయకుండ ఫరోనెకో హమాతు 

దేశమందునన్ రిబా ల్ పటట్ణమందు అతనిని బంధకములలో ఉంచి, దేశముమీద ఏబది మణుగుల 

వెండిని, రెండు మణుగుల బంగారమును పనున్గా నిరణ్యించి 

ఎసేత్రు 3:5 => మొరెద్కై వంగకయు నమసక్రింపకయు నుండుట హామాను చూచినపుప్డు బహుగా 

కోపగించి 

సామెతలు 18:6 => బుదిధ్హీనుని పెదవులు కలహమునకు సిదధ్ముగా నునన్వి. దెబబ్లు కావలెనని 

వాడు కేకలువేయును.  

కొలొసస్యులకు 3:8 => ఇపుప్డైతే మీరు, కోపము, ఆగర్హము, దుషట్తవ్ము, దూషణ, మీనోట 

బూతులు అను వీటిననిన్టిని విసరిజ్ంచుడి. 

తీతుకు 3:2 => పర్తి సతాక్రయ్ము చేయుటకు సిదధ్పడి యుండవలెననియు, మనుషుయ్లందరియెడల 

సంపూరణ్మైన సాతివ్కమును కనుపరచుచు, ఎవనిని దూషింపక, జగడమాడనివారును శాంతులునై 

యుండవలెననియు, వారికి జాఞ్పకము చేయుము. 

యాకోబు 1:19 => నా పిర్య సహోదరులారా, మీరీసంగతి ఎరుగుదురు గనుక పర్తి మనుషుయ్డు 

వినుటకు వేగిరపడువాడును, మాటలాడుటకు నిదానించువాడును, కోపించుటకు నిదా నించువాడునై 

యుండవలెను. 

వచనము 23 

యెహోవాయందు భయభకుత్లు కలిగియుండుట జీవసాధనము అది కలిగినవాడు తృపుత్డై అపాయము 

లేకుండ బర్దుకును. 

సామెతలు 1:8 => నా కుమారుడా, నీ తండిర్ ఉపదేశము ఆలకింపుము నీ తలిల్ చెపుప్ బోధను 

తోర్సివేయకుము. 
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సామెతలు 2:1 => నా కుమారుడా, నీవు నా మాటలనంగీకరించి నా ఆజఞ్లను నీయొదద్ 

దాచుకొనినయెడల 

సామెతలు 2:2 => జాఞ్నమునకు నీ చెవియొగిగ్ హృదయపూరవ్కముగా వివేచన నభయ్సించినయెడల 

సామెతలు 2:3 => తెలివికై మొఱఱ్పెటిట్నయెడల వివేచనకై మనవిచేసినయెడల 

సామెతలు 2:4 => వెండిని వెదకినటుల్ దాని వెదకినయెడల దాచబడిన ధనమును వెదకినటుల్ దాని 

వెదకినయెడల 

సామెతలు 2:5 => యెహోవాయందు భయభకుత్లు కలిగియుండుట యెటిట్దో నీవు గర్హించెదవు 

దేవుని గూరిచ్న విజాఞ్నము నీకు లభించును. 

సామెతలు 2:6 => యెహోవాయే జాఞ్నమిచుచ్వాడు తెలివియు వివేచనయు ఆయన నోటనుండి 

వచుచ్ను. 

సామెతలు 2:7 => ఆయన యథారథ్వంతులను వరిధ్లల్జేయును యుకత్మారగ్ము తపప్క 

నడుచుకొనువారికి ఆయన కేడెముగా నునాన్డు. 

సామెతలు 2:8 => నాయ్యము తపిప్పోకుండ ఆయన కనిపెటుట్ను తన భకుత్ల పర్వరత్నను ఆయన 

కాచును. 

సామెతలు 2:9 => అపుప్డు నీతి నాయ్యములను యథారథ్తను పర్తి సనామ్రగ్మును నీవు 

తెలిసికొందువు. 

సామెతలు 8:34 => అనుదినము నా గడపయొదద్ కనిపెటుట్కొని నా దావ్రబంధములయొదద్ కాచుకొని 

నా ఉపదేశము వినువారు ధనుయ్లు. 

సామెతలు 8:35 => ననున్ కనుగొనువాడు జీవమును కనుగొనును యెహోవా కటాక్షము వానికి 

కలుగును. 

సంఖాయ్కాండము 23:10 => యాకోబు రేణువులను ఎవరు లెకిక్ంచెదరు? ఇశార్యేలు 

నాలగ్వపాలును ఎవరు లెకక్పెటట్గలరు? నీతిమంతుల మరణమువంటి మరణము నాకు లభించును 

గాక. నా అంతయ్దశ వారి అంతమువంటిదగును గాక అనెను. 
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దివ్తీయోపదేశకాండము 8:16 => తుదకు నీకు మేలు చేయవలెనని నినున్ అణుచుటకును 

శోధించుటకును నీ పితరులు ఎరుగని మనాన్తో అరణయ్మున నినున్ పోషించెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 32:29 => వారు జాఞ్నము తెచుచ్కొని దీని తలపోసి తమ కడవరి సిథ్తి 

యోచించుట మేలు. 

కీరత్నలు 37:37 => నిరోద్షులను కనిపెటుట్ము యథారథ్వంతులను చూడుము సమాధానపరచువారి 

సంతతి నిలుచును గాని ఒకడైనను నిలువకుండ అపరాధులు నశించుదురు  

కీరత్నలు 90:12 => మాకు జాఞ్నహృదయము కలుగునటుల్గా చేయుము మా దినములు లెకిక్ంచుటకు 

మాకు నేరుప్ము. 

కీరత్నలు 90:14 => ఉదయమున నీ కృపతో మముమ్ను తృపిత్పరచుము అపుప్డు మేము మా 

దినములనిన్యు ఉతస్హించి సంతోషించెదము. 

లూకా 16:19 => ధనవంతుడొకడుండెను. అతడు ఊదారంగు బటట్లును సనన్పు నార వసత్రములును 

ధరించుకొని పర్తి దినము బహుగా సుఖపడుచుండువాడు. 

లూకా 16:20 => లాజరు అను ఒక దరిదుర్డుండెను. వాడు కురుపులతో నిండినవాడై ధనవంతుని 

యింటివాకిట పడియుండి 

లూకా 16:21 => అతని బలల్మీదనుండి పడు రొటెట్ముకక్లతో ఆకలి తీరుచ్కొనగోరెను; అంతేకాక 

కుకక్లు వచిచ్ వాని కురుపులు నాకెను. 

లూకా 16:22 => ఆ దరిదుర్డు చనిపోయి దేవదూతలచేత అబార్హాము రొముమ్న (ఆనుకొనుటకు) 

కొనిపోబడెను. ధనవంతుడు కూడ చనిపోయి పాతిపెటట్బడెను. 

లూకా 16:23 => అపుప్డతడు పాతాళములో బాధపడుచు, కనున్లెతిత్ దూరమునుండి అబార్హామును 

అతని రొముమ్న (ఆనుకొనియునన్) లాజరును చూచి 

1 రాజులు 12:8 => అయితే అతడు పెదద్లు తనతో చెపిప్న ఆలోచనను నిరల్క్షయ్పెటిట్, తనతో కూడ 

పెరిగిన యౌవనులను పిలిచి ఆలోచననడిగి, వారికీలాగు పర్శన్వేసెను 

1 దినవృతాత్ంతములు 21:11 => కావున గాదు దావీదు నొదద్కు వచిచ్ యిటల్నెను 
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2 దినవృతాత్ంతములు 10:6 => అపుప్డు రాజైన రెహబాము తన తండిర్యైన సొలొమోను 

సజీవియైయుండగా అతని సమక్షమున నిలిచిన పెదద్లను పిలిపించి--యీ జనులకు నేనేమి 

పర్తుయ్తత్రమియయ్వలెను? మీరు చెపుప్ ఆలోచన ఏది అని అడుగగా 

2 దినవృతాత్ంతములు 10:8 => అయితే అతడు పెదద్లు తనకు చెపిప్న ఆలోచన తోర్సివేసి, 

తనతోకూడ పెరిగి తన యెదుటనునన్ యౌవనసుథ్లతో ఆలోచనచేసి 

యోబు 8:7 => అపుప్డు నీ సిథ్తి మొదట కొదిద్గానుండినను తుదను నీవు మహాభివృదిధ్ పొందుదువు. 

సామెతలు 4:1 => కుమారులారా, తండిర్ యుపదేశము వినుడి మీరు వివేకము నొందునటుల్ 

ఆలకించుడి 

సామెతలు 4:10 => నా కుమారుడా, నీవు ఆలకించి నా మాటల నంగీకరించినయెడల నీవు 

దీరాఘ్యుషమ్ంతుడవగుదువు. 

సామెతలు 12:15 => మూఢుని మారగ్ము వాని దృషిట్కి సరియైనది జాఞ్నము గలవాడు ఆలోచన 

నంగీకరించును. 

సామెతలు 13:10 => గరవ్మువలన జగడమే పుటుట్ను ఆలోచన వినువానికి జాఞ్నము కలుగును. 

సామెతలు 15:5 => మూఢుడు తన తండిర్చేయు శిక్షను తిరసక్రించును గదిద్ంపునకు లోబడువాడు 

బుదిధ్మంతుడగును. 

సామెతలు 15:31 => జీవారథ్మైన ఉపదేశమును అంగీకరించువానికి జాఞ్నుల సహవాసము 

లభించును.  

యిరిమ్యా 35:13 => నీవు వెళి ల్ యూదావారికిని యెరూషలేము నివాసులకును ఈ మాట 

పర్కటింపుము యెహోవా వాకుక్ ఇదే మీరు శిక్షకు లోబడి నా మాటలను ఆలంకిపరా? యిదే యెహోవా 

వాకుక్. 

యెహెజేక్లు 3:10 => మరియు నరపుతుర్డా, చెవియొగిగ్ నేను నీతో చెపుప్మాటలనిన్టిని చెవులార 

విని నీ మనసుస్లో ఉంచుకొని 
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పర్కటన 3:18 => నీవు ధనవృదిధ్ చేసికొనునటుల్ అగిన్లో పుటము వేయబడిన బంగారమును, నీ 

దిసమొల సిగుగ్ కనబడకుండునటుల్ ధరించుకొనుటకు తెలల్ని వసత్రములను, నీకు దృషిట్ కలుగునటుల్ నీ 

కనున్లకు కాటుకను నాయొదద్ కొనుమని నీకు బుదిధ్ చెపుప్చునాన్ను. 

వచనము 24 

సోమరి పాతర్లో చెయియ్ ముంచునేగాని తన నోటికి దాని తిరిగి ఎతత్నైన ఎతత్డు. 

సామెతలు 12:2 => సతుప్రుషునికి యెహోవా కటాక్షము చూపును దురాలోచనలు గలవాడు 

నేరసుథ్డని ఆయన తీరుప్ తీరుచ్ను. 

ఆదికాండము 37:19 => వారు ఇదిగో ఈ కలలు కనువాడు వచుచ్చునాన్డు; 

ఆదికాండము 37:20 => వీని చంపి యికక్డనునన్ ఒక గుంటలో పారవేసి, దుషట్మృగము వీని 

తినివేసెనని చెపుప్దము, అపుప్డు వీని కలలేమగునో చూతము రండని ఒకనితో ఒకడు 

మాటలాడుకొనిరి. 

ఎసేత్రు 9:25 => ఎసేత్రు, రాజు ఎదుటికి వచిచ్న తరువాత రాజు అతడు యూదులకు విరోధముగా 

తలపెటిట్న చెడుయోచన తన తలమీదికే వచుచ్నటుల్గా చేసి, వాడును వాని కుమారులును 

ఉరికొయయ్మీద ఉరితీయబడునటుల్గా ఆజఞ్ వార్యించి ఇచెచ్ను. 

కీరత్నలు 21:11 => వారు నీకు కీడు చేయవలెనని ఉదేద్శించిరి దురుపాయము పనిన్రి కాని దానిని 

కొనసాగింప లేకపోయిరి. 

కీరత్నలు 33:10 => అనయ్జనముల ఆలోచనలను యెహోవా వయ్రథ్పరచును జనముల యోచనలను 

ఆయన నిషఫ్లములుగా జేయును. 

కీరత్నలు 33:11 => యెహోవా ఆలోచన సదాకాలము నిలుచును ఆయన సంకలప్ములు 

తరతరములకు ఉండును. 

కీరత్నలు 83:4 => వారు ఇశార్యేలను పేరు ఇకను జాఞ్పకము రాకపోవునటుల్ జనముగా నుండకుండ 

వారిని సంహరించుదము రండని చెపుప్కొనుచునాన్రు. 
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పర్సంగి 7:29 => ఇది యొకటిమాతర్ము నేను కనుగొంటిని, ఏమనగా దేవుడు నరులను 

యథారథ్వంతులనుగా పుటిట్ంచెను గాని వారు వివిధమైన తంతర్ములు కలిప్ంచుకొనియునాన్రు. 

యెషయా 7:6 => మనము యూదా దేశముమీదికి పోయి దాని జనులను భయపెటిట్ దాని 

పార్కారములను పడగొటిట్ టాబెయేలను వాని కుమారుని దానికి రాజుగా నియమించెదము రండని 

చెపుప్కొనిరి. 

యెషయా 7:7 => అయితే పర్భువైన యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు ఆ మాట నిలువదు, 

జరుగదు. 

దానియేలు 11:24 => అతడు సమాధాన కేష్మముగల దేశమునకు వచిచ్, తన పితరులు కాని తన 

పితరుల పితరులు గాని చేయని దానిని చేయును; ఏదనగా అచచ్ట ఆసిత్ని, దోపుడు సొముమ్ను, 

ధనమును విభజించి తనవారికి పంచిపెటుట్ను. అంతట కొంతకాలము పార్కారములను పటుట్కొనుటకు 

కుటర్చేయును 

దానియేలు 11:25 => అతడు గొపప్ సైనయ్మును సమకూరుచ్కొని, దకిష్ణ దేశపు రాజుతో యుదధ్ము 

చేయుటకు తన బలమును సిదధ్పరచి, తన మనసుస్ను రేపుకొనును గనుక దకిష్ణ దేశపు రాజు గొపప్ 

సైనయ్మును సమకూరుచ్కొని మహా బలము గలవాడై యుదధ్మునకు సిదధ్పడును. అతడు దకిష్ణ దేశపు 

రాజునకు విరోధమైన ఉపాయములు చేయనుదేద్శించినందున ఆ రాజు నిలువలేకపోవును.  

మతత్యి 26:4 => యేసును మాయోపాయముచేత పటుట్కొని, చంపవలెనని యేకమై ఆలోచన చేసిరి. 

మతత్యి 26:5 => అయితే పర్జలలో అలల్రి కలుగకుండునటుల్ పండుగలో వదద్ని చెపుప్కొనిరి. 

మతత్యి 27:63 => అయాయ్, ఆ వంచకుడు సజీవుడై యుండినపుప్డు మూడు దినములైన తరువాత 

నేను లేచెదనని చెపిప్నది మాకు జాఞ్పకమునన్ది. 

మతత్యి 27:64 => కాబటిట్ మూడవ దినమువరకు సమాధిని భదర్ముచేయ నాజాఞ్పించుము; వాని 

శిషుయ్లు వచిచ్ వానిని ఎతుత్కొనిపోయి ఆయన మృతులలోనుండి లేచెనని పర్జలతో చెపుప్దురేమో; 

అపుప్డు మొదటి వంచనకంటె కడపటి వంచన మరి చెడ డ్దై యుండునని చెపిప్రి. 

సామెతలు 16:1 => హృదయాలోచనలు మనుషుయ్ని వశము, చకక్ని పర్తుయ్తత్రమిచుచ్టకు 

యెహోవావలన కలుగును. 
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సామెతలు 16:9 => ఒకడు తాను చేయబోవునది హృదయములో యోచించుకొనును యెహోవా 

వాని నడతను సిథ్రపరచును 

సామెతలు 21:1 => యెహోవా చేతిలో రాజు హృదయము నీటి కాలువలవలె నునన్ది. ఆయన తన 

చితత్వృతిత్ చొపుప్న దాని తిర్పుప్ను. 

సామెతలు 21:30 => యెహోవాకు విరోధమైన జాఞ్నమైనను వివేచనయైనను ఆలోచనయైనను 

నిలువదు. 

ఆదికాండము 45:4 => అంతట యోసేపు నా దగగ్రకు రండని తన సహోదరులతో చెపిప్నపుప్డు 

వారు అతని దగగ్రకు వచిచ్రి. అపుప్డతడు ఐగుపుత్నకు వెళుల్నటుల్ మీరు అమిమ్వేసిన మీ సహోదరుడైన 

యోసేపును నేనే 

ఆదికాండము 45:5 => అయినను నేనికక్డికి వచుచ్నటుల్ మీరు ననున్ అమిమ్వేసినందుకు 

దుఃఖపడకుడి; అది మీకు సంతాపము పుటిట్ంపనియయ్కుడి; పార్ణరక్షణ కొరకు దేవుడు మీకు 

ముందుగా ననున్ పంపించెను 

ఆదికాండము 45:6 => రెండు సంవతస్రములనుండి కరవు దేశములో నునన్ది. సేదయ్మైనను 

కోతయైనను లేని సంవతస్రములు ఇంక అయిదు వచుచ్ను. మిముమ్ను ఆశచ్రయ్ముగ రకిష్ంచి దేశములో 

మిముమ్ను శేషముగా నిలుపుటకును 

ఆదికాండము 45:7 => పార్ణముతో కాపాడుటకును దేవుడు మీకు ముందుగా ననున్ పంపించెను. 

ఆదికాండము 45:8 => కాబటిట్ దేవుడే గాని మీరు ననిన్కక్డికి పంపలేదు. ఆయన ననున్ ఫరోకు 

తండిర్గాను అతని యింటివారికందరికి పర్భువుగాను ఐగుపుత్ దేశమంతటిమీద ఏలికగాను 

నియమించెను. 

ఆదికాండము 50:20 => మీరు నాకు కీడు చేయనుదేద్శించితిరి గాని నేటిదినమున జరుగుచునన్టుల్, 

అనగా బహు పర్జలను బర్దికించునటుల్గా అది మేలుకే దేవుడు ఉదేద్శించెను. 

యోబు 23:13 => అయితే ఆయన ఏకమనసుస్గలవాడు ఆయనను మారచ్గలవాడెవడు? ఆయన 

తనకిషట్మైనది ఏదో అదే చేయును. 
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యెషయా 14:24 => సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా పర్మాణపూరవ్ కముగా ఈలాగు 

సెలవిచుచ్చునాన్డు నేను ఉదేద్శించినటుల్ నిశచ్యముగా జరుగును నేను యోచించినటుల్ సిథ్రపడును.  

యెషయా 14:26 => సరవ్లోకమునుగూరిచ్ నేను చేసిన ఆలోచన ఇదే జనములందరిమీద 

చాపబడిన బాహువు ఇదే. 

యెషయా 14:27 => సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా దాని నియమించియునాన్డు 

రదుద్పరచగలవాడెవడు? బాహువు చాచినవాడు ఆయనే దాని తిర్పప్గలవాడెవడు? 

యెషయా 46:10 => నా ఆలోచన నిలుచుననియు నా చితత్మంతయు నెరవేరుచ్కొనెదననియు, 

చెపుప్కొనుచు ఆదినుండి నేనే కలుగబోవువాటిని తెలియజేయుచునాన్ను. పూరవ్కాలమునుండి నేనే 

యింక జరుగనివాటిని తెలియజేయుచునాన్ను.  

దానియేలు 4:35 => భూనివాసులందరు ఆయన దృషిట్కి ఎనిన్కకు రానివారు; ఆయన పరలోక సేన 

యెడలను భూనివాసుల యెడలను తన చితత్ము చొపుప్న జరిగించువాడు; ఆయన చేయి పటుట్కొని 

నీవేమి చేయుచునాన్వని ఆయనతో చెపుప్టకు ఎవడును సమరుథ్డు కాడు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:27 => ఏవి జరుగవలెనని నీ హసత్మును నీ సంకలప్మును ముందు 

నిరణ్యించెనో, 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:28 => వాటిననిన్టిని చేయుటకై నీవు అభిషేకించిన నీ పరిశుదధ్ సేవకుడైన 

యేసునకు విరోధముగా హేరోదును పొంతిపిలాతును అనయ్జనులతోను ఇశార్యేలు పర్జలతోను ఈ 

పటట్ణమందు నిజముగా కూడుకొనిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:38 => కాబటిట్ నేను మీతో చెపుప్నదేమనగా ఈ మనుషుయ్లజోలికి పోక 

వారిని విడిచిపెటుట్డి. ఈ ఆలోచనయైనను ఈ కారయ్మైనను మనుషుయ్లవలన కలిగినదాయెనా అది 

వయ్రథ్మగును. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:39 => దేవునివలన కలిగినదాయెనా మీరు వారిని వయ్రథ్పరచలేరు; 

మీరొకవేళ దేవునితో పోరాడువారవుదురు సుమీ. 

ఎఫెసీయులకు 1:11 => మరియు కీర్సుత్నందు ముందుగా నిరీకిష్ంచిన మనము తన మహిమకు కీరిత్ 

కలుగజేయవలెనని,  
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హెబీర్యులకు 6:17 => ఈ విధముగా దేవుడు తన సంకలప్ము నిశచ్లమైనదని ఆ వాగాద్నమునకు 

వారసులైనవారికి మరి నిశచ్యముగా కనుపరచవలెనని ఉదేద్శించినవాడై, తాను అబదధ్మాడజాలని 

నిశచ్లమైన రెండు సంగతులనుబటిట్, 

హెబీర్యులకు 6:18 => మనయెదుట ఉంచబడిన నిరీక్షణను చేపటుట్టకు శరణాగతులమైన మనకు 

బలమైన ధైరయ్ము కలుగునటుల్ పర్మాణము చేసి వాగాద్నమును దృఢపరచెను. 

1 పేతురు 2:8 => కటుట్వారు వాకయ్మునకవిధేయులై తొటిర్లుల్చునాన్రు, దానికే వారు 

నియమింపబడిరి. 

యూదా 1:4 => ఏలయనగా కొందరు రహసయ్ముగా జొరబడియునాన్రు. వారు భకిత్హీనులై మన 

దేవుని కృపను కామాతురతవ్మునకు దురివ్నియోగ పరచుచు, మన అదివ్తీయనాధుడును పర్భువునైన 

యేసుకీర్సుత్ను విసరిజ్ంచుచునాన్రు; ఈ తీరుప్ పొందుటకు వారు పూరవ్మందే సూచింపబడినవారు. 

ఆదికాండము 27:45 => అపుప్డు నేను అకక్డనుండి నినున్ పిలిపించెదను. ఒకక్నాడే మీ యిదద్రిని 

నేను పోగొటుట్కొననేల అనెను. 

సంఖాయ్కాండము 22:38 => అందుకు బిలాము ఇదిగో నీయొదద్కు వచిచ్తిని; అయిన నేమి? ఏదైనను 

చెపుప్టకు నాకు శకిత్ కలదా? దేవుడు నా నోట పలికించు మాటయే పలికెదనని బాలాకుతో చెపెప్ను. 

సంఖాయ్కాండము 23:27 => బాలాకు నీవు దయచేసి రముమ్; నేను వేరొకచోటికి నినున్ తోడుకొని 

పోయెదను; అకక్డనుండి నా నిమితత్ము నీవు వారిని శపించుట దేవుని దృషిట్కి అనుకూలమగునేమో 

అని బిలాముతో చెపెప్ను. 

1 సమూయేలు 23:17 => నీవు ఇశార్యేలీయులకు రాజవగుదువు, నేను నీకు సహకారినౌదును, 

ఇది నా తండిర్యైన సౌలునకు తెలిసియునన్దని అతనితో చెపిప్ దేవునిబటిట్ అతని బలపరచెను. 

2 సమూయేలు 17:14 => అబాష్లోమును ఇశార్యేలువారందరును ఈ మాట విని అరీక్యుడగు 

హూషై చెపిప్న ఆలోచన అహీతోపెలు చెపిప్నదానికంటె యుకత్మని యొపుప్కొనిరి; ఏలయనగా 

యెహోవా అబాష్లోముమీదికి ఉపదర్వమును రపిప్ంపగలందులకై అహీతోపెలు చెపిప్న యుకిత్గల 

ఆలోచనను వయ్రథ్ముచేయ నిశచ్యించియుండెను. 
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యోబు 17:11 => నా దినములు గతించెను నా యోచన నిరరథ్కమాయెను నా హృదయవాంఛ 

భంగమాయెను. 

యోబు 42:2 => నీవు సమసత్కిర్యలను చేయగలవనియు నీవు ఉదేద్శించినది ఏదియు నిషఫ్లము 

కానేరదనియు నేనిపుప్డు తెలిసికొంటిని. 

సామెతలు 29:26 => అనేకులు ఏలువాని దయ కోరుచుందురు మనుషుయ్లను తీరుప్ తీరుచ్ట 

యెహోవా వశము. 

పర్సంగి 3:14 => దేవుడు చేయు పనులనిన్యు శాశవ్తములని నేను తెలిసికొంటిని; దాని కేదియు 

చేరచ్బడదు దానినుండి ఏదియు తీయబడదు ; మనుషుయ్లు తనయందు భయభకుత్లు 

కలిగియుండునటుల్ దేవుడిటిట్ నియమము చేసియునాన్డు. 

యిరిమ్యా 36:23 => యెహూది మూడు నాలుగు పుటలు చదివిన తరువాత రాజు చాకుతో దాని 

కోసి కుంపటిలో వేయగా ఆ కుంపటిలో నునన్ అగిన్చేత అది బొతిత్గా కాలిపోయెను గాని 

యిరిమ్యా 44:29 => మీకు కీడు సంభవించునటుల్గా నా మాటలు నిశచ్యముగా నిలుచునని మీకు 

తెలియబడుటకును, నేను ఈ సథ్లమందు మిముమ్ను శికిష్ంచుచునన్ందుకును ఇది మీకు సూచనగా 

నుండును; ఇదే యెహోవా వాకుక్. 

యిరిమ్యా 49:20 => ఎదోమునుగూరిచ్ యెహోవా చేసిన ఆలోచన వినుడి. తేమాను 

నివాసులనుగూరిచ్ ఆయన ఉదేద్శించినదాని వినుడి. నిశచ్యముగా మందలో అలుప్లైన వారిని 

శతుర్వులు లాగుదురు, నిశచ్యముగా వారి నివాససథ్లము వారినిబటిట్ ఆశచ్రయ్పడును. 

విలాపవాకయ్ములు 3:37 => పర్భువు సెలవులేనిది మాటయిచిచ్ నెరవేరచ్గలవాడెవడు? 

యెహెజేక్లు 20:32 => అనయ్జనులేమి భూమిమీది యే జనులేమి చేయునటుల్ మేమును 

కొయయ్లకును రాళల్కును పూజచేతుమని మీరనుకొనుచునాన్రే . మీరు ఇచఛ్యించినదాని 

పర్కారమెనన్టికిని జరుగదు. 

యెహెజేక్లు 38:10 => పర్భువైన యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా ఆ కాలమందు నీ మనసుస్లో 

అభిపార్యములు పుటుట్ను, 

Page  of 1546 2507



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   !"త$

దానియేలు 11:17 => అతడు తన రాజయ్ము యొకక్ సమసత్ బలమును కూరుచ్కొని రావలెనని 

ఉదేద్శింపగా అతనితో సంధి చేయబడును; ఏమనగా నశింపజేయవచుచ్నని యొక కుమారెత్ను అతని 

కిచెచ్దరు, అయితే ఆమె సమమ్తింపక అతని కలిసికొనదు. 

దానియేలు 11:27 => కీడు చేయుటకై ఆ యిదద్రు రాజులు తమ మనసుస్లు సిథ్రపరచుకొని, 

యేకభోజన పంకిత్లో కూరుచ్ండినను కపటవాకయ్ములాడెదరు; నిరణ్యకాలమందు సంగతి జరుగును 

గనుక వారి ఆలోచన సఫలము కానేరదు.  

దానియేలు 11:36 => ఆ రాజు ఇషాట్నుసారముగా జరిగించి తనున్ తానే హెచిచ్ంచుకొనుచు 

అతిశయపడుచు, పర్తి దేవత మీదను దేవాది దేవుని మీదను గరవ్ముగా మాటలాడుచు ఉగర్త 

సమాపిత్యగువరకు వృదిధ్పొందును; అంతట నిరణ్యించినది జరుగును.  

మారుక్ 14:2 => పర్జలలో అలల్రి కలుగునేమో అని పండుగలో వదద్ని చెపుప్కొనిరి. 

లూకా 2:6 => వారకక్డ ఉనన్పుప్డు ఆమె పర్సవదినములు నిండెను గనుక 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 12:4 => అతనిని పటుట్కొని చెరసాలలో వేయించి, పసాక్ పండుగైన పిమమ్ట 

పర్జలయొదద్కు అతని తేవలెనని ఉదేద్శించి, అతనికి కావలియుండుటకు నాలుగు చతుషట్యముల 

సైనికులకు అతనిని అపప్గించెను 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 27:1 => మేము ఓడయెకిక్ ఇటలీ వెళల్వలెనని నిరణ్యమైనపుప్డు, వారు 

పౌలును మరికొందరు ఖైదీలను ఔగుసుత్ పటాలములో శతాధిపతియైన యూలి అను వానికి 

అపప్గించిరి. 

రోమీయులకు 15:28 => ఈ పనిని ముగించి యీ ఫలమును వారికపప్గించి, నేను, మీ 

పటట్ణముమీదుగా సెప్యినునకు పర్యాణముచేతును. 

1 కొరిందీయులకు 16:7 => పర్భువు సెలవైతే మీయొదద్ కొంతకాలముండ నిరీకిష్ంచుచునాన్ను 

యాకోబు 4:15 => కనుక పర్భువు చితత్మైతే మనము బర్దికియుండి ఇది అదిచేతమని 

చెపుప్కొనవలెను. 
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పర్కటన 17:17 => దేవుని మాటలు నెరవేరువరకు వారు ఏకాభిపార్యము గలవారై తమ 

రాజయ్మును ఆ మృగమునకు అపప్గించుటవలన తన సంకలప్ము కొనసాగించునటుల్ దేవుడు వారికి 

బుదిధ్ పుటిట్ంచెను. 

వచనము 25 

అపహాసకులు దండింపబడగా చూచి జాఞ్నము లేనివారు జాఞ్నము నొందుదురు వివేకులను 

గదిద్ంచినయెడల వారు జాఞ్నవృదిధ్ నొందుదురు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 29:2 => నేను బహుగా పర్యాసపడి నా దేవుని మందిరమునకు కావలసిన 

బంగారపు పనికి బంగారమును, వెండిపనికి వెండిని, యితత్డిపనికి ఇతత్డిని, యినుపపనికి ఇనుమును, 

కఱఱ్పనికి కఱఱ్లను, గోమేధికపురాళల్ను, చెకుక్డురాళల్ను, వింతైన వరణ్ములుగల పలువిధముల రాళల్ను, 

మికిక్లి వెలగల నానావిధ రతన్ములను తెలల్చలువరాయి విశేషముగా సంపాదించితిని. 

1 దినవృతాత్ంతములు 29:3 => మరియు నా దేవుని మందిముమీద నాకు కలిగియునన్ మకుక్వచేత 

నేను ఆ పర్తిషిఠ్తమైన మందిరము నిమితత్ము సంపాదించియుంచిన వసుత్వులు గాక, నా సవ్ంతమైన 

బంగారమును వెండిని నా దేవుని మందిరము నిమితత్ము నేనిచెచ్దను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 29:17 => నా దేవా , నీవు హృదయ పరిశోధనచేయుచు 

యథారథ్వంతులయందు ఇషట్పడుచునాన్వని నేనెరుగుదును; నేనైతే యథారథ్హృదయము గలవాడనై 

యివి యనిన్యు మనఃపూరవ్కముగా ఇచిచ్యునాన్ను; ఇపుప్డు ఇకక్డనుండు నీ జనులును నీకు 

మనఃపూరవ్కముగా ఇచుచ్ట చూచి సంతోషించుచునాన్ను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 6:8 => అయితే యెహోవా నా తండిర్యైన దావీదుతో సెలవిచిచ్నదేమనగా నా 

నామ ఘనతకొరకు మందిరమును కటిట్ంపవలెనని నీవు ఉదేద్శించిన యుదేద్శము మంచిదే గాని 

మారుక్ 12:41 => ఆయన కానుకపెటెట్ యెదుట కూరుచ్ండి, జనసమూహము ఆ కానుకపెటెట్లో 

డబుబ్లు వేయుట చూచుచుండెను. ధనవంతులైనవారనేకులు అందులో విశేషముగా సొముమ్ 

వేయుచుండిరి. 

మారుక్ 12:42 => ఒక బీద విధవరాలు వచిచ్ రెండు కాసులు వేయగా  
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మారుక్ 12:43 => ఆయన తన శిషుయ్లను పిలిచి కానుకపెటెట్లో డబుబ్లు వేసిన వారందరికంటె ఈ 

బీద విధవరాలు ఎకుక్వ వేసెనని మీతో నిశచ్యముగా చెపుప్చునాన్ను. 

మారుక్ 12:44 => వారందరు తమకు కలిగిన సమృదిధ్లోనుండి వేసిరి గాని, యీమె తన లేమిలో 

తనకు కలిగినదంతయు, అనగా తన జీవనమంతయు వేసెనని చెపెప్ను. 

మారుక్ 14:6 => అందుకు యేసు ఇటల్నెను ఈమె జోలికి పోకుడి; ఈమెను ఎందుకు 

తొందరపెటుట్చునాన్రు? ఈమె నాయెడల మంచి కారయ్ము చేసెను. 

మారుక్ 14:7 => బీదలు ఎలల్పుప్డును మీతోనే యునాన్రు, మీకిషట్మైనపుప్డెలల్ వారికి మేలు 

చేయవచుచ్ను; నేను ఎలల్పుప్డును మీతో నుండను. 

మారుక్ 14:8 => ఈమె తన శకిత్కొలది చేసి, నా భూసాథ్పన నిమితత్ము నా శరీరమును ముందుగా 

అభిషేకించెను. 

2 కొరిందీయులకు 8:2 => ఏలాగనగా, వారు బహు శర్మవలన పరీకిష్ంపబడగా, అతయ్ధికముగా 

సంతోషించిరి. మరియు వారు నిరుపేదలైనను వారి దాతృతవ్ము బహుగా విసత్రించెను. 

2 కొరిందీయులకు 8:3 => ఈ కృప విషయములోను, పరిశుదుధ్లకొరకైన పరిచరయ్లో పాలుపొందు 

విషయములోను, మనఃపూరవ్కముగా మముమ్ను వేడుకొనుచు,  

2 కొరిందీయులకు 8:12 => మొదట ఒకడు సిదధ్మైన మనసుస్ కలిగియుంటే శకిత్కి మించి కాదు 

గాని కలిమి కొలదియే యిచిచ్నది పీర్తికరమవును. 

సామెతలు 19:1 => బుదిధ్హీనుడై తన పెదవులతో మూరఖ్ముగా మాటలాడువానికంటె యథారథ్ముగా 

పర్వరిత్ంచు దరిదుర్డే శేర్షుఠ్డు. 

యోబు 6:15 => నా సేన్హితులు ఎండిన వాగువలెను మాయమైపోవు జలపర్వాహములవలెను 

నమమ్కూడని వారైరి. 

యోబు 17:5 => ఎవడు తన సేన్హితులను దోపుసొముమ్గా ఇచుచ్నో వాని పిలల్ల కనున్లు 

కీష్ణించును. 

కీరత్నలు 62:9 => అలుప్లైనవారు వటిట్ ఊపిరియై యునాన్రు. ఘనులైనవారు మాయసవ్రూపులు 

తార్సులో వారందరు తేలిపోవుదురు వటిట్ ఊపిరికనన్ అలకనగా ఉనాన్రు 
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తీతుకు 1:2 => నితయ్జీవమునుగూరిచ్న నిరీక్షణతో కూడిన భకిత్కి ఆధారమగు సతయ్విషయమైన 

అనుభవజాఞ్నము నిమితత్మును, దేవుని దాసుడును యేసుకీర్సుత్ అపొసత్లుడునైన పౌలు, మన అందరి 

విశావ్స విషయములో 

సామెతలు 14:22 => కీడు కలిప్ంచువారు తపిప్పోవుదురు మేలు కలిప్ంచువారు కృపాసతయ్ముల 

నొందుదురు. 

సామెతలు 23:7 => అటిట్వాడు తన ఆంతరయ్ములో లెకక్లు చూచుకొనువాడు తినుము తార్గుము 

అని అతడు నీతో చెపుప్నే గాని అది హృదయములోనుండి వచుచ్ మాట కాదు.  

సామెతలు 28:6 => వంచకుడై ధనము సంపాదించిన వానికంటె యథారథ్ముగా పర్వరిత్ంచు 

దరిదుర్డు వాసి. 

రోమీయులకు 12:16 => ఏడుచ్వారితో ఏడువుడి; ఒకనితోనొకడు మనసుస్ కలిసియుండుడి. 

హెచుచ్వాటియందు మనసుస్ంచక తగుగ్వాటియందు ఆసకుత్లై యుండుడి . మీకు మీరే 

బుదిధ్మంతులమని అనుకొనవదుద్. 

1 కొరిందీయులకు 13:4 => పేర్మ దీరఘ్కాలము సహించును, దయ చూపించును. పేర్మ 

మతస్రపడదు; పేర్మ డంబముగా పర్వరిత్ంపదు; అది ఉపొప్ంగదు; 

ఎఫెసీయులకు 4:32 => ఒకనియెడల ఒకడు దయగలిగి కరుణాహృదయులై కీర్సుత్నందు దేవుడు 

మిముమ్ను క్షమించిన పర్కారము మీరును ఒకరినొకరు క్షమించుడి. 

వచనము 26 

తండిర్కి కీడుచేసి తలిల్ని తరిమివేయువాడు అవమానమును అపకీరిత్ని కలుగజేయువాడు. 

సామెతలు 10:27 => యెహోవాయందు భయభకుత్లు కలిగియుండుట దీరాఘ్యువునకు కారణము 

భకిత్హీనుల ఆయుసుస్ తకుక్వైపోవును. 

సామెతలు 14:26 => యెహోవాయందు భయభకుత్లు కలిగియుండుట బహు ధైరయ్ము పుటిట్ంచును 

సామెతలు 14:27 => అటిట్వారి పిలల్లకు ఆశర్యసాథ్నము కలదు. యెహోవాయందు భయభకుత్లు 

కలిగియుండుట జీవపు ఊట అది మరణపాశములలోనుండి విడిపించును 
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కీరత్నలు 19:9 => యెహోవాయందైన భయము పవితర్మైనది, అది నితయ్ము నిలుచును యెహోవా 

నాయ్యవిధులు సతయ్మైనవి, అవి కేవలము నాయ్యమైనవి. 

కీరత్నలు 33:18 => వారి పార్ణమును మరణమునుండి తపిప్ంచుటకును కరవులో వారిని 

సజీవులనుగా కాపాడుటకును 

కీరత్నలు 33:19 => యెహోవా దృషిట్ ఆయనయందు భయభకుత్లుగలవారి మీదను ఆయన 

కృపకొరకు కనిపెటుట్వారి మీదను నిలుచుచునన్ది.  

కీరత్నలు 34:9 => యెహోవా భకుత్లారా, ఆయనయందు భయభకుత్లు ఉంచుడి. ఆయనయందు 

భయభకుత్లు ఉంచువానికి ఏమియు కొదువలేదు.  

కీరత్నలు 34:10 => సింహపు పిలల్లు లేమిగలవై ఆకలిగొనును యెహోవాను ఆశర్యించువారికి ఏ 

మేలు కొదువయై యుండదు. 

కీరత్నలు 34:11 => పిలల్లారా, మీరు వచిచ్ నా మాట వినుడి. యెహోవాయందలి భయభకుత్లు మీకు 

నేరెప్దను. 

కీరత్నలు 85:9 => మన దేశములో మహిమ నివసించునటుల్ ఆయన రక్షణ ఆయనకు 

భయపడువారికి సమీపముగా నునన్ది. 

కీరత్నలు 103:17 => ఆయన నిబంధనను గైకొనుచు ఆయన కటట్డలననుసరించి నడచుకొను 

వారిమీద యెహోవాయందు భయభకుత్లు గలవారిమీద  

కీరత్నలు 145:18 => తనకు మొఱఱ్పెటుట్వారి కందరికి తనకు నిజముగా మొఱఱ్పెటుట్వారి కందరికి 

యెహోవా సమీపముగా ఉనాన్డు. 

కీరత్నలు 145:19 => తనయందు భయభకుత్లు గలవారి కోరిక ఆయన నెరవేరుచ్ను వారి మొఱఱ్ 

ఆలకించి వారిని రకిష్ంచును. 

కీరత్నలు 145:20 => యెహోవా తనున్ పేర్మించువారినందరిని కాపాడును అయితే 

భకిత్హీనులనందరిని ఆయన నాశనము చేయును. నా నోరు యెహోవాను సోత్తర్ము చేయును 

మలాకీ 3:16 => అపుప్డు, యెహోవా యందు భయభకుత్లు గలవారు ఒకరితో ఒకరు 

మాటలాడుకొనుచుండగా యెహోవా చెవియొగిగ్ ఆలకించెను. మరియు యెహోవా యందు 
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భయభకుత్లు కలిగి ఆయన నామమును సమ్రించుచు ఉండువారికి జాఞ్పకారథ్ముగా ఒక గర్ంథము 

ఆయన సముఖమునందు వార్యబడెను. 

మలాకీ 3:17 => నేను నియమింపబోవు దినము రాగా వారు నావారై నా సవ్కీయ సంపాదయ్మై 

యుందురు; తండిర్ తనున్ సేవించు కుమారుని కనికరించునటుట్ నేను వారిని కనికరింతునని 

సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డు. 

మలాకీ 4:2 => అయితే నా నామమందు భయభకుత్లు గలవారగు మీకు నీతిసూరుయ్డు 

ఉదయించును; అతని రెకక్లు ఆరోగయ్ము కలుగజేయును గనుక మీరు బయలుదేరి కొర్వివ్న దూడలు 

గంతులు వేయునటుల్ గంతులు వేయుదురు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:31 => కావున యూదయ గలిలయ సమరయ దేశములందంతట 

సంఘము కేష్మాభివృదిధ్నొందుచు సమాధానము కలిగియుండెను; మరియు పర్భువునందు భయమును 

పరిశుదాధ్తమ్ ఆదరణయు కలిగి నడుచుకొనుచు విసత్రించుచుండెను. 

కీరత్నలు 90:14 => ఉదయమున నీ కృపతో మముమ్ను తృపిత్పరచుము అపుప్డు మేము మా 

దినములనిన్యు ఉతస్హించి సంతోషించెదము. 

కీరత్నలు 91:16 => దీరాఘ్యువుచేత అతనిని తృపిత్పరచెదను నా రక్షణ అతనికి చూపించెదను. 

యెషయా 58:10 => ఆశించినదానిని ఆకలిగొనిన వానికిచిచ్ శర్మపడినవానిని తృపిత్పరచినయెడల 

చీకటిలో నీ వెలుగు పర్కాశించును అంధకారము నీకు మధాయ్హన్మువలె నుండును.  

యెషయా 58:11 => యెహోవా నినున్ నితయ్ము నడిపించును కాష్మకాలమున ఆయన నినున్ 

తృపిత్పరచి నీ యెముకలను బలపరచును నీవు నీరుకటిట్న తోటవలెను ఎపుప్డును ఉబుకుచుండు నీటి 

ఊటవలెను ఉండెదవు.  

మతత్యి 5:6 => నీతికొరకు ఆకలిదపుప్లు గలవారు ధనుయ్లు; వారు తృపిత్పరచబడుదురు. 

ఫిలిపీప్యులకు 4:11 => నాకు కొదువ కలిగినందున నేనీలాగు చెపుప్టలేదు; నేనేసిథ్తిలో ఉనన్ను 

ఆసిథ్తిలో సంతృపిత్ కలిగియుండ నేరుచ్కొనియునాన్ను. 
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ఫిలిపీప్యులకు 4:12 => దీనసిథ్తిలో ఉండ నెరుగుదును, సంపనన్ సిథ్తిలో ఉండ నెరుగుదును; పర్తి 

విషయములోను అనిన్ కారయ్ములలోను కడుపు నిండియుండుటకును ఆకలిగొని యుండుటకును, 

సమృదిధ్కలిగి యుండుటకును లేమిలో ఉండుటకును నేరుచ్కొనియునాన్ను. 

1 తిమోతి 4:8 => శరీర సంబంధమైన సాధకము కొంచెము మటుట్కే పర్యోజనకరమవును గాని 

దైవభకిత్ యిపప్టి జీవము విషయములోను రాబోవు జీవము విషయములోను వాగాద్నముతో 

కూడినదైనందున అది అనిన్ విషయములలో పర్యోజనకరమవును. 

1 తిమోతి 6:6 => సంతుషిట్ సహితమైన దైవభకిత్ గొపప్ లాభసాధనమైయునన్ది. 

1 తిమోతి 6:7 => మనమీలోకములోనికి ఏమియు తేలేదు, దీనిలోనుండి ఏమియు తీసికొని 

పోలేము.  

1 తిమోతి 6:8 => కాగా అనన్వసత్రములు గలవారమై యుండి వాటితో తృపిత్పొంది యుందము. 

1 తిమోతి 6:9 => ధనవంతులగుటకు అపేకిష్ంచువారు శోధనలోను, ఉరిలోను, అవివేక 

యుకత్ములును హానికరములునైన అనేక దురాశలలోను పడుదురు. అటిట్వి మనుషుయ్లను నషట్ములోను 

నాశనములోను ముంచివేయును. 

హెబీర్యులకు 13:5 => ధనాపేక్ష లేనివారై మీకు కలిగినవాటితో తృపిత్పొంది యుండుడి. నినున్ 

ఏమాతర్మును విడువను, నినున్ ఎనన్డును ఎడబాయను అని ఆయనయే చెపెప్ను గదా. 

హెబీర్యులకు 13:6 => కాబటిట్ పర్భువు నాకు సహాయుడు, నేను భయపడను, నరమాతుర్డు నాకేమి 

చేయగలడు? అని మంచి ధైరయ్ముతో చెపప్గలవారమై యునాన్ము.  

సామెతలు 12:21 => నీతిమంతునికి ఏ ఆపదయు సంభవింపదు. భకిత్హీనులు కీడుతో 

నిండియుందురు. 

రోమీయులకు 8:28 => దేవుని పేర్మించువారికి, అనగా ఆయన సంకలప్ముచొపుప్న 

పిలువబడినవారికి, మేలుకలుగుటకై సమసత్మును సమకూడి జరుగుచునన్వని యెరుగుదుము. 

2 తిమోతి 4:18 => పర్భువు పర్తి దుషాక్రయ్మునుండి ననున్ తపిప్ంచి తన పరలోకరాజయ్మునకు 

చేరునటుల్ ననున్ రకిష్ంచును. యుగయుగములు ఆయనకు మహిమ కలుగును గాక, ఆమేన . 
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కీరత్నలు 25:13 => అతని పార్ణము నెమమ్దిగా ఉండును అతని సంతానము భూమిని 

సవ్తంతిర్ంచుకొనును.  

సామెతలు 11:19 => యథారథ్మైన నీతి జీవదాయకము దుషట్కిర్యలు విడువక చేయువాడు తన 

మరణమునకే చేయును 

సామెతలు 24:31 => ఇదిగో దానియందంతట ముండల్ తుపప్లు బలిసియుండెను. దూలగొండుల్ 

దాని కపిప్యుండెను దాని రాతి గోడ పడియుండెను. 

పర్సంగి 12:13 => ఇదంతయు వినిన తరువాత తేలిన ఫలితారథ్మిదే; దేవునియందు భయభకుత్లు 

కలిగియుండి ఆయన కటట్డలననుసరించి నడుచుచుండవలెను, మానవకోటికి ఇదియే విధి. 

యెషయా 33:6 => నీకాలములో నియమింపబడినది సిథ్రముగా నుండును రక్షణ బాహుళయ్మును 

బుదిధ్జాఞ్నముల సమృదిధ్యు కలుగును యెహోవా భయము వారికి ఐశవ్రయ్ము. 

వచనము 27 

నా కుమారుడా, తెలివి పుటిట్ంచు మాటలు నీవు మీరగోరితివా? ఉపదేశము వినుట ఇక 

మానుకొనుము. 

సామెతలు 19:15 => సోమరితనము గాఢనిదర్లో పడవేయును సోమరివాడు పసుత్ పడియుండును. 

సామెతలు 6:9 => సోమరీ, ఎందాక నీవు పండుకొనియుందువు? ఎపుప్డు నిదర్లేచెదవు?  

సామెతలు 6:10 => ఇక కొంచెము నిదిర్ంచెదనని కొంచెము కునికెదనని కొంచెముసేపు చేతులు 

ముడుచుకొని పరుండెదనని నీవనుచుందువు 

సామెతలు 12:27 => సోమరి వేటాడినను పటుట్కొనడు చురుకుగా నుండుట గొపప్ భాగయ్ము. 

సామెతలు 15:19 => సోమరి మారగ్ము ముళల్కంచె యథారథ్వంతుల తోర్వ రాజమారగ్ము. 

సామెతలు 24:30 => సోమరివాని చేను నేను దాటి రాగా తెలివిలేనివాని దార్క్షతోట నేను దాటి రాగా 

సామెతలు 24:31 => ఇదిగో దానియందంతట ముండల్ తుపప్లు బలిసియుండెను. దూలగొండుల్ 

దాని కపిప్యుండెను దాని రాతి గోడ పడియుండెను. 

సామెతలు 24:32 => నేను దాని చూచి యోచన చేసికొంటిని దాని కనిపెటిట్ బుదిధ్ తెచుచ్కొంటిని. 
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సామెతలు 24:33 => ఇంక కొంచెము నిదర్ యింక కొంచెము కునుకుపాటు పరుండుటకై యింక 

కొంచెము చేతులు ముడుచుకొనుట  

సామెతలు 24:34 => వీటివలన నీకు దరిదర్త పరుగెతిత్ వచుచ్ను ఆయుధసుథ్డు వచిచ్నటుల్ లేమి 

నీమీదికి వచుచ్ను. 

సామెతలు 26:13 => సోమరి దారిలో సింహమునన్దనును వీధిలో సింహమునన్దనును. 

సామెతలు 26:14 => ఉతకమీద తలుపు తిరుగును తన పడకమీద సోమరి తిరుగును. 

సామెతలు 26:15 => సోమరి పాతర్లో తన చెయియ్ ముంచును నోటియొదద్కు దాని తిరిగి యెతుత్ట 

కషట్మనుకొనును. 

సామెతలు 26:16 => హేతువులు చూపగల యేడుగురికంటె సోమరి తన దృషిట్కి తానే 

జాఞ్నిననుకొనును 

కీరత్నలు 74:11 => నీ హసత్మును నీ దకిష్ణహసత్మును నీవెందుకు ముడుచుకొనియునాన్వు? నీ 

రొముమ్లోనుండి దాని తీసి వారిని నిరూమ్లము చేయుము. 

సామెతలు 6:6 => సోమరీ, చీమల యొదద్కు వెళుల్ము వాటి నడతలు కనిపెటిట్ జాఞ్నము 

తెచుచ్కొనుము. 

సామెతలు 10:4 => బదధ్కముగా పనిచేయువాడు దరిదుర్డగును శర్దధ్గలవాడు ఐశవ్రయ్వంతుడగును. 

సామెతలు 20:4 => వితుత్లువేయు కాలమున సోమరి దునన్డు కోతకాలమున పంటనుగూరిచ్ వాడు 

విచారించునపుప్డు వానికేమియు లేకపోవును. 

సామెతలు 21:25 => సోమరివాని చేతులు పనిచేయనొలల్వు వాని యిచఛ్ వాని చంపును. 

సామెతలు 26:15 => సోమరి పాతర్లో తన చెయియ్ ముంచును నోటియొదద్కు దాని తిరిగి యెతుత్ట 

కషట్మనుకొనును. 

వచనము 28 

వయ్రుథ్డైన సాకిష్ నాయ్యము నపహసించును భకిత్హీనుల నోరు దోషమును జురుర్కొనును. 
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సామెతలు 21:11 => అపహాసకుడు దండింపబడుట చూచి జాఞ్నము లేనివాడు జాఞ్నము పొందును 

జాఞ్నము గలవాడు ఉపదేశమువలన తెలివినొందును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 13:11 => అపుప్డు ఇశార్యేలీయులందరు విని భయపడుదురు గనుక నీ 

మధయ్ అటిట్ దుషాక్రయ్మేమియు ఇకను చేయకుందురు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 21:21 => అపుప్డు ఊరి పర్జలందరు రాళల్తో అతని చావగొటట్వలెను. 

అటుల్ ఆ చెడుతనమును నీ మధయ్నుండి పరిహరించుదువు. అపుప్డు ఇశార్యేలీయులందరు విని 

భయపడుదురు. 

సామెతలు 9:9 => జాఞ్నము గలవానికి ఉపదేశము చేయగా వాడు మరింత జాఞ్నము నొందును 

నీతిగలవానికి బోధచేయగా వాడు జాఞ్నాభివృదిధ్ నొందును. 

సామెతలు 9:10 => యెహోవాయందు భయభకుత్లు గలిగి యుండుటయే జాఞ్నమునకు మూలము 

పరిశుదధ్ దేవుని గూరిచ్న తెలివియే వివేచనకు ఆధారము. 

సామెతలు 15:5 => మూఢుడు తన తండిర్చేయు శిక్షను తిరసక్రించును గదిద్ంపునకు లోబడువాడు 

బుదిధ్మంతుడగును. 

సామెతలు 17:10 => బుదిధ్హీనునికి నూరుదెబబ్లు నాటునంతకంటె బుదిధ్మంతునికి ఒక 

గదిద్ంపుమాట లోతుగా నాటును. 

పర్కటన 3:19 => నేను పేర్మించువారినందరిని గదిద్ంచి శికిష్ంచుచునాన్ను గనుక నీవు ఆసకిత్ కలిగి 

మారుమనసుస్ పొందుము. 

కీరత్నలు 141:5 => నీతిమంతులు ననున్ కొటుట్ట నాకు ఉపకారము వారు ననున్ గదిద్ంచుట నాకు 

తైలాభిషేకము నేను అటిట్ అభిషేకమును తోర్సివేయకుందును గాక. వారి దుషట్కిర్యలను చూచియు 

నేను తపప్క పార్రథ్న చేయుచునాన్ను. 

సామెతలు 7:7 => యౌవనుల మధయ్ను బుదిధ్లేని పడుచువాడొకడు నాకు కనబడెను. 

సామెతలు 20:30 => గాయములు చేయు దెబబ్లు అంతరంగములలో చొచిచ్ చెడుతనమును 

తొలగించును. 

సామెతలు 26:3 => గుఱఱ్మునకు చబుకు గాడిదకు కళె ల్ము మూరు ఖ్ల వీపునకు బెతత్ము. 
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ఎఫెసీయులకు 5:11 => నిషఫ్లమైన అంధకార కిర్యలలో పాలివారై యుండక వాటిని ఖండించుడి. 

వచనము 29 

అపహాసకులకు తీరుప్లును బుదిధ్హీనుల వీపులకు దెబబ్లును నియమింపబడినవి. 

సామెతలు 10:1 => జాఞ్నముగల కుమారుడు తండిర్ని సంతోషపరచును బుదిధ్లేని కుమారుడు తన 

తలిల్కి దుఃఖము పుటిట్ంచును. 

సామెతలు 17:25 => బుదిధ్హీనుడగు కుమారుడు తన తండిర్కి దుఃఖము తెచుచ్ను తనున్ కనినదానికి 

అటిట్వాడు బాధ కలుగజేయును 

సామెతలు 23:22 => నినున్ కనిన నీ తండిర్ ఉపదేశము అంగీకరించుము నీ తలిల్ ముదిమియందు 

ఆమెను నిరల్క్షయ్ము చేయకుము. 

సామెతలు 23:23 => సతయ్మును అమిమ్వేయక దాని కొని యుంచుకొనుము జాఞ్నమును 

ఉపదేశమును వివేకమును కొని యుంచుకొనుము. 

సామెతలు 23:24 => నీతిమంతుని తండిర్కి అధిక సంతోషము కలుగును జాఞ్నము గలవానిని 

కనినవాడు వానివలన ఆనందము నొందును. 

సామెతలు 23:25 => నీ తలిదండుర్లను నీవు సంతోషపెటట్వలెను నినున్ కనిన తలిల్ని 

ఆనందపరచవలెను. 

సామెతలు 28:14 => నితయ్ము భయము గలిగి పర్వరిత్ంచువాడు ధనుయ్డు హృదయమును 

కఠినపరచుకొనువాడు కీడులో పడును. 

సామెతలు 30:11 => తమ తండిర్ని శపించుచు తలిల్ని దీవించని తరము కలదు. 

సామెతలు 30:17 => తండిర్ని అపహసించి తలిల్ మాట విననొలల్ని వాని కనున్ లోయకాకులు పీకును 

పకిష్రాజు పిలల్లు దానిని తినును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 21:18 => ఒకని కుమారుడు మొండివాడై తిరుగబడి తండిర్మాట గాని 

తలిల్మాటగాని వినకయుండి, వారు అతని శికిష్ంచిన తరువాతయును అతడు వారికి విధేయుడు 

కాకపోయినయెడల 
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దివ్తీయోపదేశకాండము 21:19 => అతని తలిదండుర్లు అతని పటుట్కొని ఊరి గవినియొదద్ 

కూరుచ్ండు పెదద్లయొదద్కు అతని తీసికొనివచిచ్ 

దివ్తీయోపదేశకాండము 21:20 => మా కుమారుడైన వీడు మొండివాడై తిరుగబడియునాన్డు; మా 

మాట వినక తిండిబోతును తార్గుబోతును ఆయెనని ఊరి పెదద్లతో చెపప్వలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 21:21 => అపుప్డు ఊరి పర్జలందరు రాళల్తో అతని చావగొటట్వలెను. 

అటుల్ ఆ చెడుతనమును నీ మధయ్నుండి పరిహరించుదువు. అపుప్డు ఇశార్యేలీయులందరు విని 

భయపడుదురు. 

లూకా 15:12 => వారిలో చినన్వాడు తండీర్, ఆసిత్లో నాకువచుచ్ భాగమిమమ్ని తన తండిర్ నడుగగా, 

అతడు వారికి తన ఆసిత్ని పంచిపెటెట్ను. 

లూకా 15:13 => కొనిన్దినములైన తరువాత ఆ చినన్ కుమారుడు సమసత్మును కూరుచ్కొని దూర 

దేశమునకు పర్యాణమైపోయి, అచచ్ట తన ఆసిత్ని దురావ్య్పారమువలన పాడుచేసెను. 

లూకా 15:14 => అదంతయు ఖరుచ్ చేసిన తరువాత ఆ దేశమందు గొపప్ కరవు రాగా వాడు 

ఇబబ్ంది పడసాగి, 

లూకా 15:15 => వెళి ల్ ఆ దేశసుథ్లలో ఒకనిచెంత జేరెను. అతడు పందులను మేపుటకు తన 

పొలములలోనికి వానిని పంపెను. 

లూకా 15:16 => వాడు పందులు తిను పొటుట్తో తన కడుపు నింపుకొన అశపడెను గాని యెవడును 

వానికేమియు ఇయయ్లేదు. 

లూకా 15:30 => అయితే నీ ఆసిత్ని వేశయ్లతో తినివేసిన యీ నీ కుమారుడు రాగానే వీనికొరకు 

కొర్వివ్న దూడను వధించితివని చెపెప్ను. 

సామెతలు 10:5 => వేసవికాలమున కూరుచ్వాడు బుదిధ్గల కుమారుడు కోతకాలమందు 

నిదిర్ంచువాడు సిగుగ్పరచు కుమారుడు. 

సామెతలు 17:2 => బుదిధ్గల దాసుడు సిగుగ్తెచుచ్ కుమారునిమీద ఏలుబడి చేయును 

అనన్దముమ్లతోపాటు వాడు పితార్రిజ్తము పంచుకొనును. 
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సామెతలు 28:7 => ఉపదేశము నంగీకరించు కుమారుడు బుదిధ్గలవాడు తుంటరుల సహవాసము 

చేయువాడు తన తండిర్కి అపకీరిత్ తెచుచ్ను. 

నిరగ్మకాండము 26:28 => ఆ పలకల మధయ్నుండు నడిమి అడ డ్కఱఱ్ ఈ కొసనుండి ఆ కొసవరకు 

చేరి యుండవలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 21:20 => మా కుమారుడైన వీడు మొండివాడై తిరుగబడియునాన్డు; మా 

మాట వినక తిండిబోతును తార్గుబోతును ఆయెనని ఊరి పెదద్లతో చెపప్వలెను. 

సామెతలు 14:35 => బుదిధ్గల సేవకుడు రాజులకిషు ట్డు అవమానకరముగా నడచువానిమీద రాజు 

కోపించును 

సామెతలు 28:24 => తన తలిదండుర్ల సొముమ్ దోచుకొని అది దోర్హము కాదనుకొనువాడు 

నశింపజేయువానికి జతకాడు. 
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వచనము 1 

దార్కాష్రసము వెకిక్రింతల పాలుచేయును మదయ్ము అలల్రి పుటిట్ంచును దాని వశమైనవారందరు 

జాఞ్నము లేనివారు. 

సామెతలు 14:7 => బుదిధ్హీనుని యెదుటనుండి వెళి ల్పొముమ్ జాఞ్న వచనములు వానియందు 

కనబడవు గదా? 

దివ్తీయోపదేశకాండము 13:1 => పర్వకత్యేగాని కలలు కనువాడేగాని నీ మధయ్లేచి నీ యెదుట 

సూచక కిర్యనైనను మహతాక్రయ్మునైనను చేసి 

దివ్తీయోపదేశకాండము 13:2 => నీవు ఎరుగని యితర దేవతలను అనుసరించి పూజింతము 

రమమ్ని చెపిప్నయెడల 

దివ్తీయోపదేశకాండము 13:3 => అతడు నీతో చెపిప్న సూచక కిర్యగాని మహతాక్రయ్ముగాని 

సంభవించినను ఆ పర్వకత్ మాటలను కలలు కనువాని మాటలను వినకూడదు. ఏలయనగా మీరు మీ 

దేవుడైన యెహోవాను మీ పూరణ్హృదయముతోను మీ పూరాణ్తమ్తోను పేర్మించుచునాన్రో లేదో 

తెలిసికొనుటకు మీ దేవుడైన యెహోవా మిముమ్ను పరీకిష్ంచుచునాన్డు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 13:4 => మీరు మీ దేవుడైన యెహోవాకు లోబడి ఆయనకే భయపడి 

ఆయన ఆజఞ్లననుసరించి ఆయన మాటవిని ఆయనను సేవించి ఆయనను హతుత్కొనియుండవలెను. 

1 రాజులు 22:22 => అందుకతడు నేను బయలుదేరి అతని పర్వకత్ల నోట అబదధ్మాడు ఆతమ్గా 

ఉందునని చెపప్గా ఆయన నీవు అతని పేర్రేపించి జయము నొందుదువు; పోయి ఆ పర్కారము 

చేయుమని అతనికి సెలవిచెచ్ను. 

1 రాజులు 22:23 => యెహోవా నినున్గూరిచ్ కీడు యోచించి నీ పర్వకత్ల నోట అబదధ్మాడు ఆతమ్ను 

ఉంచియునాన్డు. 

1 రాజులు 22:24 => మీకాయా యిటల్నగా, కెనయనా కుమారుడైన సిదిక్యా అతని దగగ్రకు వచిచ్ 

నీతో మాటలాడుటకు యెహోవా ఆతమ్ నాయొదద్నుండి ఏవైపుగా పోయెనని చెపిప్ మీకాయాను 

చెంపమీద కొటెట్ను. 
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1 రాజులు 22:25 => అందుకు మీకాయా దాగుకొనుటకై నీవు ఆ యా గదులలోనికి చొరబడునాడు 

అది నీకు తెలియవచుచ్నని అతనితో చెపెప్ను. 

1 రాజులు 22:26 => అపుప్డు ఇశార్యేలు రాజు మీకాయాను పటుట్కొని తీసికొనిపోయి పటట్ణపు 

అధికారియైన ఆమోనునకును రాజకుమారుడైన యోవాషునకును అపప్గించి 

1 రాజులు 22:27 => బందీగృహములో ఉంచి, మేము కేష్మముగా తిరిగివచుచ్వరకు అతనికి 

కషట్మైన అనన్ము నీళుల్ ఈయుడని ఆజఞ్ ఇచెచ్ను. 

1 రాజులు 22:28 => అపుప్డు మీకాయా ఈలాగు చెపెప్ను సకలజనులారా, నా మాట 

ఆలకించుడని చెపెప్ను రాజవైన నీవు ఏమాతర్మైనను కేష్మముగా తిరిగి వచిచ్నయెడల యెహోవా 

నాచేత పలుకలేదు. 

మతత్యి 7:15 => అబదధ్ పర్వకత్లనుగూరిచ్ జాగర్తత్పడుడి. వారు గొఱఱ్ల చరమ్ములు వేసికొని 

మీయొదద్కు వతుత్రు కాని లోపల వారు కూర్రమైన తోడేళుల్. 

మతత్యి 16:6 => అపుప్డు యేసు చూచుకొనుడి, పరిసయుయ్లు సదూద్కయుయ్లు అను వారి పులిసిన 

పిండినిగూరిచ్ జాగర్తత్పడుడని వారితో చెపెప్ను. 

మతత్యి 16:12 => అపుప్డు రొటెట్ల పులిసిన పిండినిగూరిచ్ కాదుగాని పరిసయుయ్లు సదూద్కయుయ్లు 

అనువారి బోధనుగూరిచ్యే జాగర్తత్పడవలెనని ఆయన తమతో చెపెప్నని వారు గర్హించిరి. 

మారుక్ 4:24 => మరియు ఆయన మీరేమి వినుచునాన్రో జాగర్తత్గా చూచుకొనుడి. మీరెటిట్ కొలతతో 

కొలుతురో మీకును అటిట్ కొలతతోనే కొలువబడును, మరి ఎకుక్వగా మీకియయ్బడును. 

మారుక్ 7:6 => అందుకాయన వారితో ఈలాగు చెపెప్ను ఈ పర్జలు పెదవులతో ననున్ 

ఘనపరచుదురు గాని, వారి హృదయము నాకు దూరముగా ఉనన్ది. 

మారుక్ 7:7 => వారు, మానవులు కలిప్ంచిన పదధ్తులు దేవోపదేశములని బోధించుచు ననున్ 

వయ్రథ్ముగా ఆరాధించుదురు అని వార్యబడినటుట్ వేషధారులైన మిముమ్నుగూరిచ్ యెషయా 

పర్వచించినది సరియే. 

మారుక్ 7:8 => మీరు దేవుని ఆజఞ్ను విడిచిపెటిట్, మనుషుయ్ల పారంపరాయ్చారమును గైకొనుచునాన్రు. 
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మారుక్ 7:9 => మరియు ఆయన మీరు మీ పారంపరాయ్చారమును గైకొనుటకు దేవుని ఆజఞ్ను 

బొతిత్గా నిరాకరించుదురు. 

మారుక్ 7:10 => నీ తలిదండుర్లను ఘనపరచవలెననియు, తండిర్నైనను తలిల్నైనను దూషించువానికి 

మరణశిక్ష విధింపవలెననియు మోషే చెపెప్ను గదా. 

మారుక్ 7:11 => అయినను మీరు ఒకడు తన తండిర్నైనను తలిల్నైనను చూచి నావలన నీకు 

పర్యోజనమగునది ఏదో అది కొరాబ్ను, అనగా దేవారిప్తమని చెపిప్నయెడల,  

మారుక్ 7:12 => తన తండిర్కైనను తలిల్కైనను వానిని ఏమియు చేయనియయ్క 

మారుక్ 7:13 => మీరు నియమించిన మీ పారంపరాయ్చారము వలన దేవుని వాకయ్మును నిరరథ్కము 

చేయుదురు. ఇటువంటివి అనేకములు మీరు చేయుదురని చెపెప్ను. 

మారుక్ 7:14 => అపుప్డాయన జనసమూహమును మరల తనయొదద్కు పిలిచి మీరందరు నా మాట 

విని గర్హించుడి. 

యోహాను 10:5 => అనుయ్ల సవ్రము అవి యెరుగవు గనుక అనుయ్ని ఎంతమాతర్మును వెంబడింపక 

వానియొదద్నుండి పారిపోవునని మీతో నిశచ్యముగా చెపుప్చునాన్నని వారితో అనెను. 

2 కొరిందీయులకు 11:13 => ఏలయనగా అటిట్వారు కీర్సుత్యొకక్ అపొసత్లుల వేషము 

ధరించుకొనువారైయుండి, దొంగ అపొసత్లులును మోసగాండర్గు పనివారునై యునాన్రు. 

2 కొరిందీయులకు 11:14 => ఇది ఆశచ్రయ్ము కాదు; సాతాను తానే వెలుగుదూత వేషము 

ధరించుకొనుచునాన్డు  

2 కొరిందీయులకు 11:15 => గనుక వాని పరిచారకులును నీతి పరిచారకుల వేషము 

ధరించుకొనుట గొపప్ సంగతికాదు. వారి కిర్యల చొపుప్న వారికంతము కలుగును. 

ఎఫెసీయులకు 4:14 => అందువలన మనమికమీదట పసిపిలల్లమై యుండి, మనుషుయ్ల 

మాయోపాయములచేత వంచనతోను , తపుప్మారగ్మునకు లాగు కుయుకిత్తోను , గాలికి 

కొటుట్కొనిపోవునటుల్, కలిప్ంపబడిన పర్తి ఉపదేశమునకు ఇటు అటు కొటుట్కొనిపోవుచు అలలచేత 

ఎగురగొటట్బడినవారమైనటుల్ండక 

Page  of 1563 2507



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   !"త$

1 తిమోతి 4:7 => అపవితర్ములైన ముసలమమ్ ముచచ్టలను విసరిజ్ంచి, దేవభకిత్ విషయములో నీకు 

నీవే సాధకము చేసికొనుము. 

1 తిమోతి 6:3 => ఎవడైనను మన పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ యొకక్ హితవాకయ్ములను దైవభకిత్కి 

అనుగుణయ్మైన బోధను అంగీకరింపక, భినన్మైన బోధనుపదేశించినయెడల 

1 తిమోతి 6:4 => వాడేమియు ఎరుగక తరక్ములనుగూరిచ్యు వాగావ్దములనుగూరిచ్యు 

వయ్రథ్ముగా పర్యాసపడుచు గరావ్ంధుడగును. వీటిమూలముగా అసూయ కలహము దూషణలు 

దురనుమానములును, 

1 తిమోతి 6:5 => చెడిపోయిన మనసుస్కలిగి సతయ్హీనులై దైవభకిత్ లాభసాధనమనుకొను 

మనుషుయ్ల వయ్రథ్ వివాదములును కలుగుచునన్వి. 

2 పేతురు 2:1 => మరియు అబదధ్ పర్వకత్లు పర్జలలో ఉండిరి. అటువలెనే మీలోను అబదద్ 

బోధకులుందురు; వీరు తముమ్ను కొనిన పర్భువును కూడ విసరిజ్ంచుచు, తమకు తామే శీఘర్ముగా 

నాశనము కలుగజేసికొనుచు, నాశనకరమగు భినాన్భిపార్యములను రహసయ్ముగా బోధించుదురు. 

2 పేతురు 2:2 => మరియు అనేకులు వారి పోకిరి చేషట్లను అనుసరించి నడుతురు; వీరినిబటిట్ 

సతయ్మారగ్ము దూషింపబడును. 

1 యోహాను 4:1 => పిర్యులారా, అనేకులైన అబదధ్ పర్వకత్లు లోకములోనికి బయలువెళి ల్ యునాన్రు 

గనుక పర్తి ఆతమ్ను నమమ్క, ఆ యా ఆతమ్లు దేవుని సంబంధమైనవో కావో పరీకిష్ంచుడి. 

2 యోహాను 1:10 => ఎవడైనను ఈ బోధను తేక మీయొదద్కు వచిచ్నయెడల వానిని మీ యింట 

చేరుచ్కొనవదుద్; శుభమని వానితో చెపప్ను వదుద్. 

పర్కటన 2:2 => నీ కిర్యలను నీ కషట్మును నీ సహనమును నేనెరుగుదును; నీవు దుషు ట్లను 

సహింపలేవనియు, అపొసత్లులు కాకయే తాము అపొసత్లులమని చెపుప్కొనువారిని పరీకిష్ంచి వారు 

అబదిధ్కులని నీవు కనుగొంటివనియు 

నాయ్యాధిపతులు 18:14 => కాబటిట్ లాయిషుదేశమును సంచరించుటకు పోయిన ఆ అయిదుగురు 

మనుషుయ్లు తమ సహోదరులను చూచి ఈ యిండల్లో ఏఫోదును గృహదేవతలును చెకక్బడిన 
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పర్తిమయు పోతవిగర్హమును ఉనన్వని మీరెరుగుదురా? మీరేమి చేయవలెనో దాని యోచన 

చేయుడనగా 

2 సమూయేలు 13:5 => యెహోనాదాబు నీవు రోగివైనటుట్ వేషము వేసికొని నీ మంచముమీద 

పండుకొనియుండుము. నీ తండిర్ నినున్ చూచుటకు వచిచ్నపుప్డు నీవు నా చెలెల్లైన తామారుచేత 

సిదధ్పరచబడిన భోజనము నేను భుజించునటుల్ ఆమె వచిచ్ నేను చూచుచుండగా దానిని సిదధ్ముచేసి 

నాకు పెటుట్నటుల్ సెలవిమమ్ని అడుగుమని అతనికి బోధింపగా అమోన్ను పడకమీద పండుకొనెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 10:13 => రాజైన రెహబాము పెదద్ల ఆలోచనను తోర్సివేసి, యౌవనసుథ్లు 

చెపిప్న పర్కారము వారితో మాటలాడి 

2 దినవృతాత్ంతములు 22:4 => అహాబు సంతతివారివలెనే అతడు యెహోవా దృషిట్కి చెడునడత 

నడచెను; అతని తండిర్ మరణమైన తరువాత వారు అతనికి ఆలోచనకరత్లై అతని నాశమునకు 

కారుకులైరి. 

యిరిమ్యా 23:16 => సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు మీకు 

పర్చనములు పర్కటించు పర్వకత్ల మాటలను ఆలకింపకుడి, వారు మిముమ్ను భర్మ పెటుట్దురు. 

యెహెజేక్లు 13:19 => అబదధ్పు మాటలనంగీకరించు నా జనులతో అబదధ్ఫు మాటలు చెపుప్చు, 

చేరెడు యవలకును రొటెట్ముకక్లకును ఆశపడి మరణమునకు పాతుర్లు కానివారిని చంపుచు, 

బర్దుకుటకు అపాతుర్లైన వారిని బర్దికించుచు నా జనులలో మీరు ననున్ దూషించెదరు. 

మారుక్ 8:15 => ఆయన చూచుకొనుడి; పరిసయుయ్ల పులిసిన పిండినిగూరిచ్యు హేరోదు పులిసిన 

పిండినిగూరిచ్యు జాగర్తత్పడుడని వారిని హెచచ్రింపగా 

మారుక్ 12:27 => ఆయన సజీవుల దేవుడు గాని మృతుల దేవుడు కాడు. కావున మీరు బహుగా 

పొరబడుచునాన్రని వారితో చెపెప్ను. 

యాకోబు 5:19 => నా సహోదరులారా, మీలో ఎవడైనను సతయ్ము నుండి తొలగిపోయినపుప్డు 

మరియొకడు అతనిని సతయ్మునకు మళి ల్ంచినయెడల 

వచనము 2 
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రాజువలని భయము సింహగరజ్న వంటిది రాజునకు కోర్ధము పుటిట్ంచువారు తమకు పార్ణమోసము 

తెచుచ్కొందురు 

1 రాజులు 21:10 => నీవు దేవునిని రాజును దూషించితివని అతనిమీద సాక్షయ్ము పలుకుటకు 

పనికిమాలిన యిదద్రు మనుషుయ్లను సిదధ్పరచుడి; తీరుప్ అయినమీదట అతని బయటికి తీసికొనిపోయి 

రాళల్తో చావగొటుట్డి. 

1 రాజులు 21:13 => అపుప్డు పనికిమాలిన యిదద్రు మనుషుయ్లు సమాజములో పర్వేశించి 

అతనియెదుట కూరుచ్ండి నాబోతు దేవునిని రాజును దూషించెనని జనుల సమక్షమున నాబోతుమీద 

సాక్షయ్ము పలుకగా వారు పటట్ణము బయటికి అతనిని తీసికొనిపోయి రాళల్తో చావగొటిట్రి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 6:11 => అపుప్డు వారు వీడు మోషేమీదను దేవునిమీదను 

దూషణవాకయ్ములు పలుకగా మేము వింటిమని చెపుప్టకు మనుషుయ్లను కుదురుచ్కొని 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 6:12 => పర్జలను పెదద్లను శాసుత్ర్లను రేపి అతనిమీదికి వచిచ్ 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 6:13 => అతనిని పటుట్కొని మహాసభయొదద్కు తీసికొనిపోయి అబదధ్పు 

సాకుష్లను నిలువబెటిట్రి. వారుఈ మనుషుయ్డెపుప్డును ఈ పరిశుదధ్ సథ్లమునకును మన 

ధరమ్శాసత్రమునకును విరోధముగా మాటలాడుచునాన్డు 

కీరత్నలు 10:5 => వారెలల్పప్డు భయము మానుకొని పర్వరిత్ంతురు నీ నాయ్యవిధులు ఉనన్తమైనవై 

వారి దృషిట్కి అందకుండును. వారు తమ శతుర్వులనందరిని చూచి తిరసక్రింతురు. 

కీరత్నలు 10:11 => దేవుడు మరచిపోయెను ఆయన విముఖుడై యెపుప్డును చూడకుండును అని 

వారు తమ హృదయములలో అనుకొందురు. 

యెషయా 28:14 => కాబటిట్ యెరూషలేములోనునన్ యీ జనులను ఏలు అపహాసకులారా, 

యెహోవా వాకయ్ము వినుడి  

యెషయా 28:15 => మేము మరణముతో నిబంధన చేసికొంటిమి పాతాళముతో ఏకమైతివిు 

ఉపదర్వము పర్వాహమువలె వడిగా దాటునపుప్డు అది మాయొదద్కు రాదు అబదధ్ములను మాకు 

ఆశర్యముగా చేసికొంటిమి మాయకిర్ంద దాగియునాన్ము అని మీరు చెపుప్కొనుచునాన్రే.  
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యెషయా 28:16 => పర్భువగు యెహోవా ఈలాగున సెలవిచుచ్చునాన్డు సీయోనులో పునాదిగా 

రాతిని వేసినవాడను నేనే అది పరిశోధింపబడిన రాయి అమూలయ్మైన తలరాయి బహు సిథ్రమైన 

పునాదియైన మూలరాయియై యునన్ది విశవ్సించువాడు కలవరపడడు. 

యెషయా 28:17 => నేను నాయ్యము కొలనూలుగాను నీతి మటట్పుగుండుగాను పెటెట్దను వడగండుల్ 

మీ మాయాశరణయ్మును కొటిట్వేయును దాగియునన్చోటు నీళల్చేత కొటుట్కొనిపోవును.  

యెషయా 28:18 => మరణముతో మీరు చేసికొనిన నిబంధన కొటిట్వేయబడును పాతాళముతో 

మీరు చేసికొనిన ఒడంబడిక నిలువదు పర్వాహమువలె ఉపదర్వము మీ మీదుగా దాటునపుప్డు మీరు 

దానిచేత తొర్కక్బడిన వారగుదురు 

లూకా 18:2 => దేవునికి భయపడకయు మనుషుయ్లను లక్షయ్పెటట్కయు నుండు ఒక నాయ్యాధిపతి 

యొక పటట్ణములో ఉండెను. 

లూకా 18:3 => ఆ పటట్ణములో ఒక విధవరాలును ఉండెను. ఆమె అతనియొదద్కు తరచుగావచిచ్ నా 

పర్తివాదికిని నాకును నాయ్యము తీరుచ్మని అడుగుచు వచెచ్ను గాని 

లూకా 18:4 => అతడు కొంతకాలము ఒపప్కపోయెను. తరువాత అతడు-నేను దేవునికి 

భయపడకయు మనుషుయ్లను లక్షయ్పెటట్కయు ఉండినను 

సామెతలు 15:14 => బుదిధ్మంతుని మనసుస్ జాఞ్నము వెదకును బుదిధ్హీనులు మూఢతవ్ము 

భుజించెదరు. 

యోబు 15:16 => అటుల్ండగా హేయుడును చెడినవాడును నీళుల్ తార్గునటుల్ దుషిర్క్యలు 

చేయువాడును మరి అపవితుర్డు గదా. 

యోబు 20:12 => చెడుతనము వారి నోటికి తియయ్గా నుండెను వారు నాలుకకిర్ంద దాని 

దాచిపెటిట్రి. 

యోబు 20:13 => దాని పోనియయ్క భదర్ము చేసికొనిరి, నోట దానినుంచుకొనిరి. 

యోబు 34:7 => యోబువంటి మానవుడెవడు? అతడు మంచి నీళల్వలె తిరసాక్రమును పానము 

చేయుచునాన్డు. 
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హోషేయ 4:8 => నా జనుల పాపములను ఆహారముగ చేసికొందురు గనుక జనులు మరి 

యధికముగా పాపము చేయవలెనని వారు కోరుదురు. 

నిరగ్మకాండము 23:1 => లేనివారత్ను పుటిట్ంపకూడదు; అనాయ్యపు సాక్షయ్మును పలుకుటకై 

దుషు ట్నితో నీవు కలియకూడదు; 

సామెతలు 12:17 => సతయ్వాద పిర్యుడు నీతిగల మాటలు పలుకును కూటసాకిష్ మోసపు మాటలు 

చెపుప్ను. 

వచనము 3 

కలహమునకు దూరముగా నుండుట నరులకు ఘనత మూరు ఖ్డైన పర్తివాడును పోరునే కోరును. 

సామెతలు 3:34 => అపహాసకులను ఆయన అపహసించును దీనునియెడల ఆయన దయ చూపును. 

సామెతలు 9:12 => నీవు జాఞ్నివైనయెడల నీ జాఞ్నము నీకే లాభకరమగును నీవు 

అపహసించినయెడల దానిని నీవే భరింపవలెను. 

యెషయా 28:22 => మీ బంధకములు మరి బిగింపబడకుండునటుల్ పరిహాసకులై యుండకుడి 

భూమియందంతట నాశనము ఖండితముగా నియమింపబడెను పర్భువును సైనయ్ములకధిపతియునగు 

యెహోవావలన నేను దాని సమాచారము వింటిని  

యెషయా 29:20 => బలాతాక్రులు లేకపోవుదురు పరిహాసకులు నశించెదరు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:40 => పర్వకత్ల గర్ంథమందు చెపప్బడినది మీమీదికి రాకుండ 

చూచుకొనుడి; అదేమనగా  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:41 => ఇదిగో తిరసక్రించువారలారా, ఆశచ్రయ్పడుడి నశించుడి మీ 

దినములలో నేనొక కారయ్ము చేసెదను ఆ కారయ్ము ఒకడు మీకు వివరించినను మీరెంతమాతర్మును 

నమమ్రు అనెను. 

2 పేతురు 3:3 => అంతయ్దినములలో అపహాసకులు అపహసించుచు వచిచ్, తమ సవ్కీయ దురాశల 

చొపుప్న నడుచుకొనుచు, 
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2 పేతురు 3:4 => ఆయన రాకడనుగూరిచ్న వాగాద్నమేమాయెను? పితరులు నిదిర్ంచినది 

మొదలుకొని సమసత్మును సృషిట్ ఆరంభముననునన్టే ట్ నిలిచియునన్దే అని చెపుప్దురని మొదట మీరు 

తెలిసికొనవలెను 

2 పేతురు 3:5 => ఏలయనగా పూరవ్మునుండి ఆకాశముండెననియు, నీళల్లోనుండియు 

నీళల్వలనను సమకూరచ్బడిన భూమియు దేవుని వాకయ్మువలన కలిగెననియు వారు బుదిధ్పూరవ్కముగా 

మరతురు. 

2 పేతురు 3:6 => ఆ నీళల్వలన అపుప్డునన్ లోకము నీటివరదలో మునిగి నశించెను. 

2 పేతురు 3:7 => అయితే ఇపుప్డునన్ ఆకాశమును భూమియు భకిత్హీనుల తీరుప్ను నాశనమును 

జరుగు దినమువరకు అగిన్కొరకు నిలువచేయబడినవై , అదే వాకయ్మువలన భదర్ము 

చేయబడియునన్వి. 

సామెతలు 7:22 => వెంటనే పశువు వధకు పోవునటుల్ను పరులచే జికిక్నవాడు సంకెళల్లోనికి 

పోవునటుల్ను 

సామెతలు 10:13 => వివేకుని పెదవులయందు జాఞ్నము కనబడును బుదిధ్హీనుని వీపునకు బెతత్మే 

తగును. 

సామెతలు 17:10 => బుదిధ్హీనునికి నూరుదెబబ్లు నాటునంతకంటె బుదిధ్మంతునికి ఒక 

గదిద్ంపుమాట లోతుగా నాటును. 

సామెతలు 26:3 => గుఱఱ్మునకు చబుకు గాడిదకు కళె ల్ము మూరు ఖ్ల వీపునకు బెతత్ము. 

హెబీర్యులకు 12:6 => పర్భువు తాను పేర్మించువానిని శికిష్ంచి తాను సీవ్కరించు పర్తి కుమారుని 

దండించును అని కుమారులతో సంభాషించినటుల్ మీతో సంభాంషించు ఆయన హెచచ్రికను 

మరచితిరి. 

నిరగ్మకాండము 7:4 => ఫరో మీ మాట వినడు గాని నేను నా చెయియ్ ఐగుపుత్మీద వేసి గొపప్ 

తీరుప్లచేత నా సేనలను ఇశార్యేలీయులైన నా పర్జలను ఐగుపుత్ దేశములోనుండి వెలుపలికి 

రపిప్ంచెదను. 
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నాయ్యాధిపతులు 8:16 => ఆ ఊరి పెదద్లను పటుట్కొని నూరుచ్కొయయ్లను బొమమ్జెముడును 

తీసికొని వాటివలన సుకోక్తువారికి బుదిధ్ చెపెప్ను. 

కీరత్నలు 1:1 => దుషు ట్ల ఆలోచనచొపుప్న నడువకపాపుల మారగ్మున నిలువక అపహాసకులు 

కూరుచ్ండు చోటను కూరుచ్ండక 

సామెతలు 1:22 => ఎటల్నగా, జాఞ్నము లేనివారలారా, మీరెనాన్ళుల్ జాఞ్నము లేనివారుగా 

ఉండగోరుదురు? అపహాసకులారా, మీరెనాన్ళుల్ అపహాసయ్ము చేయుచు ఆనందింతురు? 

బుదిధ్హీనులారా, మీరెనాన్ళుల్ జాఞ్నమును అసహియ్ంచుకొందురు?  

సామెతలు 21:24 => అహంకారియైన గరివ్షుఠ్నికి అపహాసకుడని పేరు అటిట్వాడు అమిత 

గరవ్ముతో పర్వరిత్ంచును. 

వచనము 4 

వితుత్లువేయు కాలమున సోమరి దునన్డు కోతకాలమున పంటనుగూరిచ్ వాడు విచారించునపుప్డు 

వానికేమియు లేకపోవును. 

సామెతలు 23:29 => ఎవరికి శర్మ? ఎవరికి దుఃఖము? ఎవరికి జగడములు? ఎవరికి చింత? 

ఎవరికి హేతువులేని గాయములు?ఎవరికి మంద దృషిట్? 

సామెతలు 23:30 => దార్కాష్రసముతో పొర్దుద్పుచుచ్వారికే గదా కలిపిన దార్కాష్రసము రుచిచూడ 

చేరువారికే గదా. 

సామెతలు 23:31 => దార్కాష్రసము మికిక్లి ఎఱఱ్బడగను గినెన్లో తళతళలాడుచుండగను తార్గుటకు 

రుచిగా నుండగను దానివైపు చూడకుము. 

సామెతలు 23:32 => పిమమ్ట అది సరప్మువలె కరచును కటల్పామువలె కాటువేయును. 

సామెతలు 23:33 => విపరీతమైనవి నీ కనున్లకు కనబడును నీవు వెఱి ఱ్మాటలు పలుకుదువు 

సామెతలు 23:34 => నీవు నడిసముదర్మున పండుకొను వానివలె నుందువు ఓడకొయయ్ చివరను 

పండుకొనువానివలె నుందువు. 
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సామెతలు 23:35 => ననున్ కొటిట్నను నాకు నొపిప్ కలుగలేదు నామీద దెబబ్లు పడినను నాకు 

తెలియలేదు నేనెపుప్డు నిదర్ మేలొక్ందును? మరల దాని వెదకుదును అని నీవనుకొందువు. 

సామెతలు 31:4 => దార్కాష్రసము తార్గుట రాజులకు తగదు లెమూయేలూ, అది రాజులకు తగదు 

మదయ్పానాసకిత్ అధికారులకు తగదు. 

ఆదికాండము 9:21 => పిమమ్ట దార్కాష్రసము తార్గి మతుత్డై తన గుడారములో వసత్రహీనుడుగా 

నుండెను. 

ఆదికాండము 9:22 => అపుప్డు కనానుకు తండిర్యైన హాము తన తండిర్ వసత్రహీనుడై యుండుట 

చూచి బయటనునన్ తన యిదద్రు సహోదరులకు ఆ సంగతి తెలిపెను. 

ఆదికాండము 9:23 => అపుప్డు షేమును యాపెతును వసత్రమొకటి తీసికొని తమ యిదద్రి 

భుజములమీద వేసికొని వెనుకకు నడిచివెళి ల్ తమ తండిర్ దిసమొలను కపిప్రి; వారి ముఖములు 

వెనుకతటుట్ ఉండుటవలన తమ తండిర్ దిసమొలను చూడలేదు 

ఆదికాండము 19:31 => అటుల్ండగా అకక్ తన చెలెల్లితో మన తండిర్ ముసలివాడు; 

సరవ్లోకమరాయ్ద చొపుప్న మనతో పోవుటకు లోకములో ఏ పురుషుడును లేడు. 

ఆదికాండము 19:32 => మన తండిర్కి దార్కాష్రసము తార్గించి అతనితో శయనించి మన 

తండిర్వలన సంతానము కలుగచేసికొందము రమమ్ని చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 19:33 => ఆ రాతిర్ వారు తమ తండిర్కి దార్కాష్రసము తార్గించిన తరువాత అతని 

పెదద్కుమారెత్ లోపలికి వెళి ల్ తన తండిర్తో శయనించెను. కాని ఆమె ఎపుప్డు శయనించెనో యెపుప్డు 

లేచిపోయెనో అతనికి తెలియలేదు. 

ఆదికాండము 19:34 => మరునాడు అకక్ తన చెలెల్లిని చూచి నినన్టి రాతిర్ నా తండిర్తో నేను 

శయనించితిని; ఈ రాతిర్ అతనికి దార్కాష్రసము తార్గించిన తరువాత నీవు లోపలికి వెళి ల్ అతనితో 

శయనించుము; ఆలాగున మన తండిర్వలన సంతానము కలుగజేసికొందమని చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 19:35 => ఆ రాతిర్యు వారు తమ తండిర్కి దార్కాష్రసము తార్గించిరి. అపుప్డా చినన్ది 

లేచి అతనితో శయనించెను. ఆమె యెపుప్డు శయనించెనో యెపుప్డు లేచిపోయెనో అతనికి 

తెలియలేదు. 
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ఆదికాండము 19:36 => ఆలాగున లోతు యొకక్ యిదద్రు కుమారెత్లు తమ తండిర్వలన 

గరభ్వతులైరి. 

1 సమూయేలు 25:36 => అబీగయీలు తిరిగి నాబాలునొదద్కు రాగా, రాజులు విందుచేసినటుల్ 

అతడు ఇంటిలో విందుచేసి, తార్గుచు బహు సంతోషించుచు మతుత్గానుండెను గనుక తెలల్వారువరకు 

ఆమె అతనితో కొదిద్ గొపప్ మరేమియు చెపప్క ఊరకుండెను. 

1 సమూయేలు 25:37 => ఉదయమున నాబాలునకు మతుత్ తగిగ్యునన్పుప్డు అతని భారయ్ అతనితో 

ఆ సంగతులను తెలియజెపప్గా భయముచేత అతని గుండెపగిలెను , అతడు రాతివలె 

బిగిసికొనిపోయెను. 

1 సమూయేలు 25:38 => పది దినములైన తరువాత యెహోవా నాబాలును మొతత్గా అతడు 

చనిపోయెను. 

2 సమూయేలు 11:13 => అంతలో దావీదు అతనిని భోజనమునకు పిలిపించెను; అతడు బాగుగా 

తిని తార్గిన తరువాత దావీదు అతని మతుత్నిగా చేసెను; సాయంతర్మున అతడు బయలువెళి ల్ తన 

యింటికి పోక తన యేలినవాని సేవకుల మధయ్ పడకమీద పండుకొనెను. 

2 సమూయేలు 13:28 => అంతలో అబాష్లోము తన పనివారిని పిలిచి, అమోన్ను దార్కాష్రసమువలన 

సంతోషియై యుండుట మీరు కనిపెటిట్యుండి అమోన్నును హతము చేయుడని నేను మీతో 

చెపుప్నపుప్డు భయపడక అతని చంపుడి, నేను గదా మీకు ఆజఞ్ ఇచిచ్యునాన్ను, ధైరయ్ము తెచుచ్కొని 

పౌరుషము చూపుడి అని గటిట్గా ఆజఞ్ ఇచెచ్ను. 

1 రాజులు 20:16 => మధాయ్హన్మందు వీరు బయలుదేరగా బెనహ్దదును అతనికి సహకారులైన ఆ 

ముపప్ది ఇదద్రు రాజులును గుడారములలో తార్గి మతుత్లైయుండిరి. 

1 రాజులు 20:17 => రాజాయ్ధిపతులలోనునన్ ఆ యౌవనులు ముందుగా బయలుదేరినపుప్డు 

సంగతి తెలిసికొనుటకై బెనహ్దదు కొందరిని పంపెను. షోమోర్నులోనుండి కొందరు వచిచ్యునాన్రని 

బంటులు తెలియజేయగా 

1 రాజులు 20:18 => అతడువారు సమాధానముగా వచిచ్నను యుదధ్ము చేయ వచిచ్నను వారిని 

సజీవులుగా పటుట్కొనిరండని ఆజాఞ్పించెను. 
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1 రాజులు 20:19 => రాజాయ్ధిపతులలోనునన్ ఆ యౌవనులును వారితో కూడనునన్ దండువారును 

పటట్ణములోనుండి బయలుదేరి 

1 రాజులు 20:20 => పర్తివాడు తనున్ ఎదిరించిన వానిని చంపగా సిరియనులు పారిపోయిరి. 

ఇశార్యేలువారు వారిని తరుముచుండగా సిరియా రాజైన బెనహ్దదు గుఱఱ్మెకిక్ రౌతులతో గూడ 

తపిప్ంచుకొనిపోయెను. 

1 రాజులు 20:21 => అంతట ఇశార్యేలు రాజు బయలుదేరి గుఱఱ్ములను రథములను ఓడించి 

సిరియనులను బహుగా హతము చేసెను. 

యెషయా 28:7 => అయితే వీరును దార్కాష్రసమువలన సొకిక్ సోలుదురు మదయ్మువలన 

తతత్రపడుదురు యాజకులేమి పర్వకత్లేమి అందరును మదయ్మువలన సొకిక్ సోలుదురు దార్కాష్రసము 

వారిని మింగివేయుచునన్ది మదయ్మువలన తతత్రపడుచునాన్రు దరశ్నము కలుగునపుప్డు సోలుదురు 

తీరుప్తీరుచ్ కాలమున తతత్రపడుదురు. 

హోషేయ 4:11 => వయ్భిచార కిర్యలు చేయుటచేతను దార్కాష్రసము పానము చేయుటచేతను 

మదయ్పానముచేతను వారు మతిచెడిరి. 

హోషేయ 7:5 => మన రాజు దినమున అధిపతులు అతని దార్కాష్రస బలముచేత మతిత్లిల్ జబుబ్పడిరి; 

రాజు తానే అపహాసకులకు చెలికాడాయెను. 

హబకూక్కు 2:15 => తమ పొరుగువారి మానము చూడవలెనని ఘోరమైన ఉగర్తను కలిపి వారికి 

తార్గనిచిచ్ వారిని మతుత్లుగా చేయువారికి శర్మ. 

హబకూక్కు 2:16 => ఘనతకు మారుగా అవమానముతో నిండియునాన్వు; నీవును తార్గి నీ 

మానము కనుపరచుకొందువు. యెహోవా కుడిచేతిలోని పాతర్ నీకియయ్బడును, అవమానకరమైన 

వమనము నీ ఘనతమీద పడును. 

1 కొరిందీయులకు 6:10 => దొంగలైనను లోభులైనను తార్గుబోతులైనను దూషకులైనను 

దోచుకొనువారైనను దేవుని రాజయ్మునకు వారసులు కానేరరు. 
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గలతీయులకు 5:21 => భేదములు, విమతములు, అసూయలు, మతత్తలు, అలల్రితో కూడిన 

ఆటపాటలు మొదలైనవి. వీటినిగూరిచ్ నేను మునుపు చెపిప్న పర్కారము ఇటిట్ వాటిని చేయువారు దేవుని 

రాజయ్మును సవ్తంతిర్ంచుకొనరని మీతో సప్షట్ముగా చెపుప్చునాన్ను. 

ఎఫెసీయులకు 5:18 => మరియు మదయ్ముతో మతుత్లై యుండకుడి, దానిలో దురావ్య్పారము 

కలదు; అయితే ఆతమ్పూరుణ్లై యుండుడి. 

ఆదికాండము 19:33 => ఆ రాతిర్ వారు తమ తండిర్కి దార్కాష్రసము తార్గించిన తరువాత అతని 

పెదద్కుమారెత్ లోపలికి వెళి ల్ తన తండిర్తో శయనించెను. కాని ఆమె ఎపుప్డు శయనించెనో యెపుప్డు 

లేచిపోయెనో అతనికి తెలియలేదు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 21:20 => మా కుమారుడైన వీడు మొండివాడై తిరుగబడియునాన్డు; మా 

మాట వినక తిండిబోతును తార్గుబోతును ఆయెనని ఊరి పెదద్లతో చెపప్వలెను. 

ఎసేత్రు 1:10 => ఏడవ దినమందు రాజు దార్కాష్రసము తార్గి సంతోషముగా నునన్పుప్డు, 

కూడివచిచ్న జనమునకును, అధిపతులకును రాణియైన వషిత్యొకక్ సౌందరయ్మును కనుపరచవలెనని 

రాజ కిరీటము ధరించుకొనిన ఆమెను తన సనిన్ధికి పిలుచుకొని వచుచ్నటుల్ 

కీరత్నలు 94:9 => చెవులను కలుగచేసినవాడు వినకుండునా? కంటిని నిరిమ్ంచినవాడు 

కానకుండునా? 

సామెతలు 23:20 => దార్కాష్రసము తార్గువారితోనైనను మాంసము హెచుచ్గా తినువారితోనైనను 

సహవాసము చేయకుము. 

సామెతలు 23:30 => దార్కాష్రసముతో పొర్దుద్పుచుచ్వారికే గదా కలిపిన దార్కాష్రసము రుచిచూడ 

చేరువారికే గదా. 

పర్సంగి 2:3 => నా మనసుస్ ఇంకను జాఞ్నము అనుసరించుచుండగా ఆకాశము కిర్ంద తాము 

బర్దుకుకాలమంతయు మనుషుయ్లు ఏమి చేసి మేలు అనుభవింతురో చూడవలెనని తలచి, నా 

దేహమును దార్కాష్రసముచేత సంతోషపరచుకొందుననియు, మతిహీనత యొకక్ సంగతి అంతయు 

గర్హింతుననియు నా మనసుస్లో నేను యోచన చేసికొంటిని. 
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పర్సంగి 10:16 => దేశమా, దాసుడు నీకు రాజై యుండుటయు, ఉదయముననే భోజనమునకు 

కూరుచ్ండువారు నీకు అధిపతులై యుండుటయు నీకు అశుభము. 

యెషయా 5:11 => మదయ్ము తార్గుదమని వేకువనే లేచి దార్కాష్రసము తమకు మంట 

పుటిట్ంచువరకు చాల రాతిర్వరకు పానము చేయువారికి శర్మ. 

హబకూక్కు 2:5 => మరియు దార్కాష్రసము మోసకరము, తననుబటిట్ అతిశయించువాడు నిలువడు, 

అటిట్వాడు పాతాళమంత విశాలముగా ఆశపెటుట్ను, మరణమంతగా పర్బలినను తృపిత్నొందక 

సకలజనములను వశపరచుకొనును, సకల జనులను సమకూరుచ్కొనును. 

వచనము 5 

నరుని హృదయములోని ఆలోచన లోతు నీళల్వంటిది వివేకము గలవాడు దానిని పైకి చేదుకొనును. 

సామెతలు 16:14 => రాజు కోర్ధము మరణదూత జాఞ్నియైనవాడు ఆ కోర్ధమును శాంతిపరచును.  

సామెతలు 16:15 => రాజుల ముఖపర్కాశమువలన జీవము కలుగును వారి కటాక్షము కడవరి 

వానమబుబ్. 

సామెతలు 19:12 => రాజు కోపము సింహగరజ్న వంటిది అతని కటాక్షము గడిడ్మీద కురియు 

మంచువంటిది. 

పర్సంగి 10:4 => ఏలువాడు నీమీద కోపపడినయెడల నీ ఉదోయ్గమునుండి నీవు తొలగిపోకుము; 

ఓరుప్ గొపప్ దోర్హకారయ్ములు జరుగకుండ చేయును. 

హోషేయ 11:10 => వారు యెహోవా వెంబడి నడిచెదరు; సింహము గరిజ్ంచునటుల్ ఆయన 

ఘోషించును, ఆయన ఘోషింపగా పశిచ్మ దికుక్న నునన్ జనులు వణకుచు వతుత్రు. 

ఆమోసు 3:8 => సింహము గరిజ్ంచెను, భయపడనివాడెవడు? పర్భువైన యెహోవా ఆజఞ్ 

ఇచిచ్యునాన్డు, పర్వచింపకుండువాడెవడు? 

సామెతలు 8 :36 => ననున్ కనుగొననివాడు తనకే హాని చేసికొనును నాయందు 

అసహయ్పడువారందరు మరణమును సేన్హించుదురు. 

Page  of 1575 2507



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   !"త$

1 రాజులు 2:23 => మరియు రాజైన సొలొమోను యెహోవా తోడు అదోనీయా పలికిన యీ 

మాటవలన అతని పార్ణమునకు నషట్ము రాకపోయినయెడల దేవుడు నాకు గొపప్ అపాయము 

కలుగజేయును గాక. 

సంఖాయ్కాండము 16:38 => పాపముచేసి తమ పార్ణములకు ముపుప్తెచుచ్కొనిన వీరి ధూపారుత్లను 

తీసికొని బలిపీఠమునకు కపుప్గా వెడలప్యిన రేకులను చేయవలెను. వారు యెహోవా సనిన్ధికి వాటిని 

తెచిచ్నందున అవి పర్తిషిఠ్తమైనవి; అవి ఇశార్యేలీయులకు ఆనవాలుగా ఉండును. 

ఎసేత్రు 1:12 => రాణియైన వషిత్ నపుంసకులచేత ఇయయ్బడిన రాజాజఞ్ పర్కారము వచుచ్టకు 

ఒపప్కపోగా రాజు మిగుల కోపగించెను, అతని కోపము రగులుకొనెను. 

సామెతలు 24:22 => అటిట్వారికి ఆపద హఠాతుత్గా తటసిథ్ంచును వారి కాలము ఎపుప్డు 

ముగియునో యెవరికి తెలియును? 

సామెతలు 28:15 => బొబబ్రించు సింహమును తిరుగులాడు ఎలుగుబంటియు దరిదుర్లైన జనుల 

నేలు దుషు ట్డును సమానములు. 

సామెతలు 29:24 => దొంగతో పాలుకూడువాడు తనకుతానే పగవాడు అటిట్వాడు ఒటుట్ పెటిట్నను 

సంగతి చెపప్డు. 

సామెతలు 30:31 => శోణంగి కుకక్, మేకపోతు, తన సైనయ్మునకు ముందు నడుచుచునన్ రాజు. 

పర్సంగి 8:4 => రాజుల ఆజఞ్ అధికారము గలది, నీవు చేయు పని ఏమని రాజుతో 

చెపప్గలవాడెవడు? 

పర్సంగి 10:16 => దేశమా, దాసుడు నీకు రాజై యుండుటయు, ఉదయముననే భోజనమునకు 

కూరుచ్ండువారు నీకు అధిపతులై యుండుటయు నీకు అశుభము. 

దానియేలు 2:12 => అందుకు రాజు కోపము తెచుచ్కొని అతాయ్గర్హము గలవాడై బబులోనులోని 

జాఞ్నులనందరిని సంహరింపవలెనని యాజఞ్ ఇచెచ్ను. 

ఆమోసు 1:2 => అతడు పర్కటించినదేమనగా యెహోవా సీయోనులో నుండి గరిజ్ంచుచునాన్డు, 

యెరూషలేములోనుండి తన సవ్రము వినబడజేయుచునాన్డు; కాపరులు సంచరించు మేతభూములు 

దుఃఖించుచునన్వి, కరెమ్లు శిఖరము ఎండిపోవుచునన్ది. 
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రోమీయులకు 13:3 => పర్భుతవ్ము చేయువారు చెడ డ్కారయ్ములకేగాని మంచికారయ్ములకు 

భయంకరులు కారు; నీకు మేలు కలుగుటకు అధికారులు దేవుని పరిచారకులు; వారికి భయపడక 

ఉండకోరితివా, మేలు చేయుము, అపుప్డు వారిచేత మెపుప్ పొందుదువు. 

రోమీయులకు 13:4 => నీవు చెడ డ్ది చేసినయెడల భయపడుము, వారు ఊరకయే ఖడగ్ము ధరింపరు; 

కీడు చేయువానిమీద ఆగర్హము చూపుటకై వారు పర్తికారము చేయు దేవుని పరిచారకులు. 

2 తిమోతి 4:17 => అయితే నా దావ్రా సువారత్ పూరణ్ముగా పర్కటింపబడు నిమితత్మును, 

అనయ్జనులందరును దాని విను నిమితత్మును, పర్భువు నా పర్కక్ నిలిచి ననున్ బలపరచెను గనుక నేను 

సింహము నోటనుండి తపిప్ంపబడితిని 

1 పేతురు 5:8 => నిబబ్రమైన బుదిధ్ గలవారై మెలకువగా ఉండుడి; మీ విరోధియైన అపవాది 

గరిజ్ంచు సింహమువలె ఎవరిని మింగుదునా అని వెదకుచు తిరుగుచునాన్డు. 

వచనము 6 

దయచూపు వానిని కలిసికొనుట అనేకులకు తటసిథ్ంచును నముమ్కొనదగినవాడు ఎవరికి కనబడును? 

సామెతలు 14:29 => దీరఘ్శాంతము గలవాడు మహా వివేకి ముంగోపి మూఢతవ్మును 

బహుమానముగా పొందును. 

సామెతలు 16:32 => పరాకర్మశాలికంటె దీరఘ్శాంతము గలవాడు శేర్షుఠ్డు పటట్ణము 

పటుట్కొనువానికంటె తన మనసుస్ను సావ్ధీనపరచుకొనువాడు శేర్షుఠ్డు 

సామెతలు 17:14 => కలహారంభము నీటిగటుట్న పుటుట్ ఊట వివాదము అధికము కాకమునుపే 

దాని విడిచిపెటుట్ము. దుషు ట్లు నిరోద్షులని తీరుప్ తీరుచ్వాడు  

సామెతలు 19:11 => ఒకని సుబుదిధ్ వానికి దీరఘ్శాంతమునిచుచ్ను తపుప్లు క్షమించుట అటిట్వానికి 

ఘనతనిచుచ్ను. 

సామెతలు 25:8 => ఆలోచన లేక వాయ్జెయ్మాడుటకు పోకుము నీ పొరుగువాడు నినున్ 

అవమానపరచిదాని అంతమున ఇక నీవేమి చేయుదువని నీతో అనునేమో. 
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సామెతలు 25:9 => నీ పొరుగువానితో నీవు వాయ్జెయ్మాడవచుచ్ను గాని పరుని గుటుట్ 

బయటపెటట్కుము. 

సామెతలు 25:10 => బయటపెటిట్నయెడల వినువాడు నినున్ అవమానపరచునేమో అందువలన 

నీకు కలిగిన అపకీరిత్ యెనన్టికిని పోకుండును. 

ఎఫెసీయులకు 1:6 => మనము తన యెదుట పరిశుదుధ్లమును నిరోద్షులమునై యుండవలెనని 

జగతుత్ పునాది వేయబడక మునుపే, పేర్మచేత ఆయన కీర్సుత్లో మనలను ఏరప్రచుకొనెను. 

ఎఫెసీయులకు 1:7 => దేవుని కృపామహదైశవ్రయ్మునుబటిట్ ఆ పిర్యునియందు ఆయన రకత్మువలన 

మనకు విమోచనము, అనగా మన అపరాధములకు క్షమాపణ మనకు కలిగియునన్ది. 

ఎఫెసీయులకు 1:8 => కాలము సంపూరణ్మైనపుప్డు జరుగవలసిన యేరాప్టునుబటిట్, ఆయన తన 

దయాసంకలప్ము చొపుప్న తన చితత్మునుగూరిచ్న మరమ్మును మనకు తెలియజేసి, 

ఎఫెసీయులకు 4:32 => ఒకనియెడల ఒకడు దయగలిగి కరుణాహృదయులై కీర్సుత్నందు దేవుడు 

మిముమ్ను క్షమించిన పర్కారము మీరును ఒకరినొకరు క్షమించుడి. 

ఎఫెసీయులకు 5:1 => కావున మీరు పిర్యులైన పిలల్లవలె దేవునిపోలి నడుచుకొనుడి. 

సామెతలు 14:17 => తవ్రగా కోపపడువాడు మూఢతవ్ము చూపును. దురోయ్చనలు గలవాడు 

దేవ్షింపబడును. 

సామెతలు 18:6 => బుదిధ్హీనుని పెదవులు కలహమునకు సిదధ్ముగా నునన్వి. దెబబ్లు కావలెనని 

వాడు కేకలువేయును.  

సామెతలు 21:24 => అహంకారియైన గరివ్షుఠ్నికి అపహాసకుడని పేరు అటిట్వాడు అమిత 

గరవ్ముతో పర్వరిత్ంచును. 

2 రాజులు 14:9 => ఇశార్యేలు రాజైన యెహోయాషు యూదా రాజైన అమజాయ్కు ఈలాగు 

వరత్మానము పంపెను లెబానోనులోనునన్ ముండల్ చెటొట్కటి నీ కుమారెత్ను నా కుమారునికిమమ్ని 

లెబానోనులోనునన్ దేవదారు వృక్షమునకు వరత్మానము పంపగా, లెబానోనులోనునన్ దుషట్మృగము 

వచిచ్ ఆ ముండల్చెటుట్ను తొర్కిక్వేసెను. 
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యాకోబు 3:14 => అయితే మీ హృదయములలో సహింపనలవికాని మతస్రమును వివాదమును 

ఉంచుకొనినవారైతే అతిశయపడవదుద్, సతయ్మునకు విరోధముగా అబదధ్మాడవదుద్. 

యాకోబు 4:1 => మీలో యుదధ్ములును పోరాటములును దేనినుండి కలుగుచునన్వి? మీ 

అవయవములలో పోరాడు మీ భోగేచఛ్లనుండియే గదా? 

2 రాజులు 14:10 => నీవు ఎదోమీయులను హతము చేసినందున నీ హృదయమందు నీవు 

అతిశయపడుచునాన్వు సరే; యిపుప్డు నీ నగరునందు నీవుండి నీకునన్ ఘనతనుబటిట్ నీవు 

అతిశయపడుము. నీవు మాతర్ము గాక నీతొకూడ యూదావారును కూలునటుల్గా నీవెందుకు 

అపాయములో దిగుదువని చెపిప్నను 

2 దినవృతాత్ంతములు 25:17 => అపుప్డు యూదారాజైన అమజాయ్ ఆలోచన చేసికొని రముమ్ 

మనము ఒకరి ముఖమును ఒకరము చూచుకొందమని యెహూకు పుటిట్న యెహోయాహాజు 

కుమారుడును ఇశార్యేలు రాజునైన యెహోయాషునొదద్కు వరత్మానము పంపెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 25:19 => నేను ఎదోమీయులను ఓడించితిని గదా యని 

నీవనుకొనుచునాన్వు; నీ హృదయము నీవు గరివ్ంచి పర్గలభ్ములాడునటుల్ చేయుచునన్ది; యింటియొదద్ 

నిలిచియుండుము; నీవు నా జోలికి వచిచ్ కీడు తెచుచ్కొనుట యెందుకు? నీవును నీతోకూడ 

యూదావారును అపజయమొందుట యెందుకు? 

సామెతలు 18:1 => వేరుండ గోరువాడు సేవ్చాఛ్నుసారముగా నడచువాడు అటిట్వాడు లెసైస్న 

జాఞ్నమునకు విరోధి. బుదిధ్హీనుడు వివేచనయందు సంతోషింపక 

సామెతలు 26:17 => తనకు పటట్ని జగడమునుబటిట్ రేగువాడు దాటిపోవుచునన్ కుకక్ చెవులు 

పటుట్కొనువానితో సమానుడు. 

వచనము 7 

యథారథ్వరత్నుడగు నీతిమంతుని పిలల్లు వాని తదనంతరము ధనుయ్లగుదురు. 

సామెతలు 10:4 => బదధ్కముగా పనిచేయువాడు దరిదుర్డగును శర్దధ్గలవాడు ఐశవ్రయ్వంతుడగును. 

సామెతలు 19:15 => సోమరితనము గాఢనిదర్లో పడవేయును సోమరివాడు పసుత్ పడియుండును. 
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సామెతలు 19:24 => సోమరి పాతర్లో చెయియ్ ముంచునేగాని తన నోటికి దాని తిరిగి ఎతత్నైన 

ఎతత్డు. 

సామెతలు 26:13 => సోమరి దారిలో సింహమునన్దనును వీధిలో సింహమునన్దనును. 

సామెతలు 26:14 => ఉతకమీద తలుపు తిరుగును తన పడకమీద సోమరి తిరుగును. 

సామెతలు 26:15 => సోమరి పాతర్లో తన చెయియ్ ముంచును నోటియొదద్కు దాని తిరిగి యెతుత్ట 

కషట్మనుకొనును. 

సామెతలు 26:16 => హేతువులు చూపగల యేడుగురికంటె సోమరి తన దృషిట్కి తానే 

జాఞ్నిననుకొనును 

సామెతలు 6:10 => ఇక కొంచెము నిదిర్ంచెదనని కొంచెము కునికెదనని కొంచెముసేపు చేతులు 

ముడుచుకొని పరుండెదనని నీవనుచుందువు 

సామెతలు 6:11 => అందుచేత దోపిడిగాడు వచుచ్నటుల్ దారిదర్య్ము నీయొదద్కు వచుచ్ను. 

ఆయుధధారుడు వచుచ్నటుల్ లేమి నీయొదద్కు వచుచ్ను. 

సామెతలు 19:15 => సోమరితనము గాఢనిదర్లో పడవేయును సోమరివాడు పసుత్ పడియుండును. 

సామెతలు 24:34 => వీటివలన నీకు దరిదర్త పరుగెతిత్ వచుచ్ను ఆయుధసుథ్డు వచిచ్నటుల్ లేమి 

నీమీదికి వచుచ్ను. 

మతత్యి 25:3 => బుదిధ్ లేనివారు తమ దివిటీలు పటుట్కొని తమతోకూడ నూనె తీసికొనిపోలేదు. 

మతత్యి 25:4 => బుదిధ్ గలవారు తమ దివిటీలతోకూడ సిదెద్లలో నూనె తీసికొనిపోయిరి. 

మతత్యి 25:5 => పెండిల్కుమారుడు ఆలసయ్ము చేయగా వారందరు కునికి నిదిర్ంచుచుండిరి. 

మతత్యి 25:6 => అరధ్రాతిర్వేళ ఇదిగో పెండిల్కుమారుడు, అతనిని ఎదురొక్న రండి అను కేక 

వినబడెను. 

మతత్యి 25:7 => అపుప్డు ఆ కనయ్కలందరు లేచి తమ దివిటీలను చకక్పరచిరి గాని 

మతత్యి 25:8 => బుదిధ్లేని ఆ కనయ్కలు మా దివిటీలు ఆరిపోవుచునన్వి గనుక మీ నూనెలో 

కొంచెము మాకియుయ్డని బుదిధ్గలవారినడిగిరి. 
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మతత్యి 25:9 => అందుకు బుదిధ్గల కనయ్కలు మాకును మీకును ఇది చాలదేమో, మీరు 

అముమ్వారియొదద్కు పోయి కొనుకొక్నుడని చెపిప్రి. 

మతత్యి 25:10 => వారు కొనబోవుచుండగా పెండిల్కుమారుడు వచెచ్ను, అపుప్డు సిదధ్పడి 

యునన్వారు అతనితో కూడ పెండిల్విందుకు లోపలికిపోయిరి; 

మతత్యి 25:24 => తరువాత ఒక తలాంతు తీసికొనినవాడును వచిచ్ -- అయాయ్, నీవు వితత్నిచోట 

కోయువాడవును, చలల్నిచోట పంట కూరుచ్కొనువాడవునైన కఠినుడవని నేనెరుగుదును 

మతత్యి 25:25 => గనుక నేను భయపడి, వెళి ల్ నీ తలాంతును భూమిలో దాచిపెటిట్తిని; ఇదిగో నీది 

నీవు తీసికొనుమని చెపెప్ను. 

మతత్యి 25:26 => అందుకు అతని యజమానుడు వానిని చూచి సోమరివైన చెడ డ్ దాసుడా, నేను 

వితత్నిచోట కోయువాడను, చలల్నిచోట పంట కూరుచ్కొనువాడనని నీవు ఎరుగుదువా? 

మతత్యి 25:27 => అటల్యితే నీవు నా సొముమ్ సాహుకారులయొదద్ ఉంచవలసి యుండెను; నేను 

వచిచ్ వడిడ్తోకూడ నా సొముమ్ తీసికొనియుందునే అని చెపిప్ 

మతత్యి 25:28 => ఆ తలాంతును వానియొదద్నుండి తీసివేసి, పది తలాంతులు గలవానికియుయ్డి. 

2 పేతురు 1:5 => ఆ హేతువుచేతనే మీమటుట్కు మీరు పూరణ్జాగర్తత్ గలవారై, మీ విశావ్సమునందు 

సదుగ్ణమును, సదుగ్ణమునందు జాఞ్నమును, 

2 పేతురు 1:6 => జాఞ్నమునందు ఆశానిగర్హమును, ఆశానిగర్హమునందు సహనమును, 

సహనమునందు భకిత్ని, 

2 పేతురు 1:7 => భకిత్యందు సహోదర పేర్మను, సహోదర పేర్మయందు దయను అమరుచ్కొనుడి. 

2 పేతురు 1:8 => ఇవి మీకు కలిగి విసత్రించినయెడల అవి మన పర్భువైన యేసుకీర్సుత్నుగూరిచ్న 

అనుభవజాఞ్నవిషయములో మిముమ్ను సోమరులైనను నిషఫ్లులైనను కాకుండ చేయును. 

2 పేతురు 1:9 => ఇవి ఎవనికి లేకపోవునో వాడు తన పూరవ్పాపములకు శుదిధ్ కలిగిన సంగతి 

మరచిపోయి, గుర్డిడ్వాడును దూరదృషిట్ లేనివాడు నగును. 

2 పేతురు 1:10 => అందువలన సహోదరులారా, మీ పిలుపును ఏరాప్టును నిశచ్యము 

చేసికొనుటకు మరి జాగర్తత్ పడుడి. మీరిటిట్ కిర్యలు చేయువారైతే ఎపుప్డును తొటిర్లల్రు.  
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2 పేతురు 1:11 => ఆలాగున మన పర్భువును రక్షకుడునైన యేసుకీర్సుత్ యొకక్ నితయ్రాజయ్ములో 

పర్వేశము మీకు సమృదిధ్గా అనుగర్హింపబడును. 

నిరగ్మకాండము 16:27 => అటుల్ జరిగెను; పర్జలలో కొందరు ఏడవ దినమున దాని కూరుచ్కొన 

వెళల్గా వారికేమియు దొరకకపోయెను. 

సామెతలు 6:6 => సోమరీ, చీమల యొదద్కు వెళుల్ము వాటి నడతలు కనిపెటిట్ జాఞ్నము 

తెచుచ్కొనుము. 

సామెతలు 21:25 => సోమరివాని చేతులు పనిచేయనొలల్వు వాని యిచఛ్ వాని చంపును. 

సామెతలు 24:31 => ఇదిగో దానియందంతట ముండల్ తుపప్లు బలిసియుండెను. దూలగొండుల్ 

దాని కపిప్యుండెను దాని రాతి గోడ పడియుండెను. 

పర్సంగి 4:5 => బుదిధ్హీనుడు చేతులు ముడుచుకొని తన మాంసము భకిష్ంచును. 

పర్సంగి 10:18 => సోమరితనముచేత ఇంటికపుప్ దిగబడిపోవును, చేతుల బదధ్కముచేత ఇలుల్ 

కురియును. 

పర్సంగి 11:4 => గాలిని గురుతు పటుట్వాడు వితత్డు, మేఘములను కనిపెటుట్వాడు కోయడు. 

లూకా 16:3 => ఆ గృహనిరావ్హకుడు తనలోతాను నా యజమానుడు ఈ గృహనిరావ్హకతవ్పు 

పనిలోనుండి ననున్ తీసివేయును గనుక నేను ఏమిచేతును? తర్వవ్లేను, భిక్షమెతత్ సిగుగ్పడుచునాన్ను.  

2 దెసస్లోనీకయులకు 3:10 => మరియు మేము మీయొదద్ ఉనన్పుప్డు--ఎవడైనను పనిచేయ 

నొలల్నియెడల వాడు భోజనము చేయకూడదని మీకు ఆజాఞ్పించితివిు గదా. 

వచనము 8 

నాయ్య సింహాసనాసీనుడైన రాజు తన కనున్లతో చెడుతనమంతయు చెదరగొటుట్ను. 

సామెతలు 18:4 => మనుషుయ్ని నోటి మాటలు లోతు నీటివంటివి అవి నదీపర్వాహమువంటివి 

జాఞ్నపు ఊటవంటివి. 

కీరత్నలు 64:6 => వారు దుషట్కిర్యలను తెలిసికొనుటకు పర్యతిన్ంతురు వెదకి వెదకి ఉపాయము 

సిదధ్పరచుకొందురు పర్తివాని హృదయాంతరంగము అగాధము.  
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1 కొరిందీయులకు 2:11 => ఒక మనుషుయ్ని సంగతులు అతనిలోనునన్ మనుషాయ్తమ్కే గాని 

మనుషుయ్లలో మరి ఎవనికి తెలియును? ఆలాగే దేవుని సంగతులు దేవుని ఆతమ్కే గాని మరి ఎవనికిని 

తెలియవు. 

1 సమూయేలు 20:12 => అపుప్డు యోనాతాను ఇశార్యేలీయులకు దేవుడైన యెహోవా సాకిష్; 

రేపైనను ఎలుల్ండియైనను ఈ వేళపుప్డు నా తండిర్ని శోధింతును; అపుప్డు దావీదునకు కేష్మమవునని 

నేను తెలిసికొనినయెడల నేను ఆ వరత్మానము నీకు పంపకపోవుదునా? 

ఎజార్ 8:16 => అపుప్డు నేను పెదద్లైన ఎలీయెజెరు అరీయేలు షెమయా ఎలాన్తాను యారీబు 

ఎలాన్తాను నాతాను జెకరాయ్ మెషులాల్ము అను వారిని, ఉపదేశకులగు యోయారీబు ఎలాన్తానులను 

పిలువనంపించి 

రోమీయులకు 8:39 => మన పర్భువైన కీర్సుత్యేసునందలి దేవుని పేర్మనుండి మనలను 

ఎడబాపనేరవని రూఢిగా నముమ్చునాన్ను. 

వచనము 9 

నా హృదయమును శుదధ్పరచుకొనియునాన్ను పాపము పోగొటుట్కొని పవితుర్డనైతిననుకొనదగిన 

వాడెవడు? 

సామెతలు 25:14 => కపట మనసుస్తో దానమిచిచ్ డంబము చేయువాడు వరష్ములేని మబుబ్ను 

గాలిని పోలియునాన్డు. 

సామెతలు 27:2 => నీ నోరు కాదు అనుయ్డే, నీ పెదవులు కాదు పరులే నినున్ పొగడదగును. 

మతత్యి 6:2 => కావున నీవు ధరమ్ము చేయునపుప్డు, మనుషుయ్లవలన ఘనత నొందవలెనని, 

వేషధారులు సమాజమందిరములలోను వీధులలోను చేయులాగున నీ ముందర బూర ఊదింపవదుద్; 

వారు తమ ఫలము పొందియునాన్రని నిశచ్యముగా మీతో చెపుప్చునాన్ను. 

లూకా 18:8 => ఆయన వారికి తవ్రగా నాయ్యము తీరుచ్ను; వారి విషయమే గదా ఆయన 

దీరఘ్శాంతము చూపుచునాన్డని మీతో చెపుప్చునాన్ను. అయినను మనుషయ్కుమారుడు వచుచ్నపుప్డు 

ఆయన భూమిమీద విశావ్సము కనుగొనునా? 
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లూకా 18:11 => పరిసయుయ్డు నిలువబడి దేవా, నేను చోరులును అనాయ్యసుథ్లును 

వయ్భిచారులునైన యితర మనుషుయ్లవలె నైనను, ఈ సుంకరివలె నైనను ఉండనందుకు నీకు 

కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచుచునాన్ను. 

లూకా 18:28 => పేతురు ఇదిగో మేము మాకు కలిగినవి విడిచిపెటిట్ నినున్ వెంబడించితిమనగా 

లూకా 22:33 => అయితే అతడు పర్భువా, నీతోకూడ చెరలోనికిని మరణమునకును వెళుల్టకు 

సిదధ్ముగా ఉనాన్నని ఆయనతో అనగా 

2 కొరిందీయులకు 12:11 => నేనవివేకినైతిని, మీరే ననున్ బలవంతము చేసితిరి. నేను మీచేత 

మెపుప్ పొందవలసినవాడను, ఏలయనగా నేను ఏమాతర్పువాడను కాకపోయినను మికిక్లి శేర్షుఠ్లైన 

యీ అపొసత్లులకంటె నేను ఏ విషయములోను తకుక్వవాడను కాను. 

కీరత్నలు 12:1 => యెహోవా ననున్ రకిష్ంపుము, భకిత్గలవారు లేకపోయిరి విశావ్సులు నరులలో 

నుండకుండ గతించిపోయిరి. 

పర్సంగి 7:28 => అదేదనగా వెయియ్ మంది పురుషులలో నేనొకని చూచితిని గాని అంతమంది 

సతరీలలో ఒకతెను చూడలేదు. 

యిరిమ్యా 5:1 => యెరూషలేము వీధులలో అటు ఇటు పరుగెతుత్చు చూచి తెలిసికొనుడి; దాని 

రాజవీధులలో విచారణ చేయుడి; నాయ్యము జరిగించుచు నమమ్కముగానుండ యతిన్ంచుచునన్ ఒకడు 

మీకు కనబడినయెడల నేను దాని క్షమించుదును.  

మీకా 7:2 => భకుత్డు దేశములో లేకపోయెను, జనులలో యథారథ్పరుడు ఒకడును లేడు, అందరును 

పార్ణహాని చేయుటకై పొంచియుండువారే; పర్తిమనుషుయ్డును కిరాతుడై తన సహోదరునికొరకు 

వలలను ఒగుగ్ను. 

లూకా 18:8 => ఆయన వారికి తవ్రగా నాయ్యము తీరుచ్ను; వారి విషయమే గదా ఆయన 

దీరఘ్శాంతము చూపుచునాన్డని మీతో చెపుప్చునాన్ను. అయినను మనుషయ్కుమారుడు వచుచ్నపుప్డు 

ఆయన భూమిమీద విశావ్సము కనుగొనునా? 

యోహాను 1:47 => యేసు నతనయేలు తనయొదద్కు వచుచ్ట చూచి ఇదిగో యితడు నిజముగా 

ఇశార్యేలీయుడు, ఇతనియందు ఏ కపటమును లేదని అతనిగూరిచ్ చెపెప్ను. 
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సామెతలు 21:2 => ఒకడు తనకేరప్రచుకొనిన మారగ్ము ఎటిట్దైనను తన దృషిట్కది నాయ్యముగానే 

అగపడును యెహోవాయే హృదయములను పరిశీలన చేయువాడు.  

సామెతలు 28:20 => నమమ్కమైనవానికి దీవెనలు మెండుగా కలుగును. ధనవంతుడగుటకు 

ఆతురపడువాడు శిక్షనొందకపోడు. 

మతత్యి 9:14 => అపుప్డు యోహాను శిషుయ్లు ఆయనయొదద్కు వచిచ్ పరిసయుయ్లును, మేమును 

తరచుగా ఉపవాసము చేయుచునాన్ము గాని నీ శిషుయ్లు ఉపవాసము చేయరు; దీనికి హేతువేమని 

ఆయనను అడుగగా 

మతత్యి 26:33 => అందుకు పేతురు నీ విషయమై అందరు అభయ్ంతరపడినను నేను ఎపుప్డును 

అభయ్ంతరపడనని ఆయనతో చెపప్గా 

లూకా 16:15 => ఆయన మీరు మనుషుయ్లయెదుట నీతిమంతులని అనిపించుకొనువారు గాని 

దేవుడు మీ హృదయములను ఎరుగును. మనుషుయ్లలో ఘనముగా ఎంచబడునది దేవుని దృషిట్కి 

అసహయ్ము. 

వచనము 10 

వేరు వేరు తూనికె రాళుల్ వేరు వేరు కుంచములు ఈ రెండును యెహోవాకు హేయములు. 

సామెతలు 14:2 => యథారథ్ముగా పర్వరిత్ంచువాడు యెహోవాయందు భయభకుత్లు గలవాడు 

కుటిలచితుత్డు ఆయనను తిరసక్రించువాడు, 

సామెతలు 19:1 => బుదిధ్హీనుడై తన పెదవులతో మూరఖ్ముగా మాటలాడువానికంటె యథారథ్ముగా 

పర్వరిత్ంచు దరిదుర్డే శేర్షుఠ్డు. 

కీరత్నలు 15:2 => యథారథ్మైన పర్వరత్న గలిగి నీతిననుసరించుచు హృదయపూరవ్కముగా నిజము 

పలుకువాడే. 

కీరత్నలు 26:1 => యెహోవా, నేను యథారథ్వంతుడనై పర్వరిత్ంచుచునాన్ను నాకు తీరుప్ తీరుచ్ము 

ఏమియు సందేహపడకుండ యెహోవాయందు నేను నమిమ్క యుంచియునాన్ను.  
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కీరత్నలు 26:11 => నేను యథారథ్వంతుడనై నడుచుకొనుచునాన్ను ననున్ విమోచింపుము, ననున్ 

కరుణింపుము. 

యెషయా 33:15 => నీతిని అనుసరించి నడచుచు యథారథ్ముగా మాటలాడుచు నిరబ్ంధనవలన 

వచుచ్ లాభమును ఉపేకిష్ంచుచు లంచము పుచుచ్కొనకుండ తనచేతులను మలుపుకొని హతయ్యను 

మాట వినకుండ చెవులు మూసికొని చెడుతనము చూడకుండ కనున్లు మూసికొనువాడు 

ఉనన్తసథ్లమున నివసించును.  

లూకా 1:6 => వీరిదద్రు పర్భువు యొకక్ సకలమైన ఆజఞ్ల చొపుప్నను నాయ్యవిధుల చొపుప్నను 

నిరపరాధులుగా నడుచుకొనుచు దేవుని దృషిట్కి నీతిమంతులై యుండిరి. 

2 కొరిందీయులకు 1:12 => మా అతిశయమేదనగా, లౌకిక జాఞ్నము ననుసరింపక, 

దేవుడనుగర్హించు పరిశుదధ్తతోను నిషాక్పటయ్ముతోను దేవుని కృపనే అనుసరించి లోకములో 

నడుచుకొంటిమనియు, విశేషముగా మీయెడలను నడుచుకొంటిమనియు, మా మనసాస్కిష్ 

సాక్షయ్మిచుచ్టయే 

తీతుకు 2:11 => ఏలయనగా సమసత్ మనుషుయ్లకు రక్షణ కరమైన దేవుని కృప పర్తయ్క్షమై 

తీతుకు 2:12 => మనము భకిత్హీనతను, ఇహలోక సంబంధమైన దురాశలను విసరిజ్ంచి, 

శుభపర్దమైన నిరీక్షణ నిమితత్ము, 

3 యోహాను 1:3 => నీవు సతయ్మును అనుసరించి నడుచుకొనుచునాన్వు గనుక సహోదరులు వచిచ్ 

నీ సతయ్పర్వరత్ననుగూరిచ్ సాక్షయ్ము చెపప్గా విని బహుగా సంతోషించితిని. 

3 యోహాను 1:4 => నా పిలల్లు సతయ్మును అనుసరించి నడుచుకొనుచునాన్రని వినుటకంటె నాకు 

ఎకుక్వైన సంతోషము లేదు. 

సామెతలు 13:22 => మంచివాడు తన పిలల్ల పిలల్లను ఆసిత్కరత్లనుగా చేయును పాపాతుమ్ల ఆసిత్ 

నీతిమంతులకు ఉంచబడును. 

ఆదికాండము 17:7 => నేను నీకును నీ తరువాత నీ సంతానమునకును దేవుడనై యుండునటుల్, 

నాకును నీకును, నీ తరువాతవారి తరములలో నీ సంతతికిని మధయ్ నా నిబంధనను నితయ్నిబంధనగా 

సిథ్రపరచెదను. 
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కీరత్నలు 37:26 => దినమెలల్ వారు దయాళురై అపుప్ ఇచుచ్చుందురు వారి సంతానపువారు 

ఆశీరవ్దింపబడుదురు. 

కీరత్నలు 112:2 => వాని సంతతివారు భూమిమీద బలవంతులగుదురు యథారథ్వంతుల 

వంశపువారు దీవింపబడుదురు 

యిరిమ్యా 32:39 => మరియు వారికిని వారి కుమారులకును మేలు కలుగుటకై వారు నితయ్ము 

నాకు భయపడునటుల్ నేను వారికి ఏకహృదయమును ఏక మారగ్మును దయచేయుదును. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:39 => ఈ వాగాద్నము మీకును మీ పిలల్లకును దూరసుథ్లందరికిని, 

అనగా పర్భువైన మన దేవుడు తనయొదద్కు పిలిచిన వారికందరికిని చెందునని వారితో చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 20:5 => ఈమె నా చెలెల్లని అతడు నాతో చెపప్లేదా? మరియు ఆమె కూడ అతడు నా 

అనన్ అనెను. నేనుచేతులతో ఏ దోషము చేయక యధారథ్హృదయముతో ఈ పని చేసితిననెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:4 => నీ గరభ్ఫలము నీ భూఫలము నీ పశువుల మందలు నీ 

దుకిక్టెదుద్లు నీ గొఱఱ్మేకల మందలు దీవింపబడును; 

యెహోషువ 11:6 => యెహోవా వారికి భయపడకుము, రేపు ఈ వేళకు ఇశార్యేలీయులచేత 

సంహరింపబడిన వారినిగా నేను వారినందరిని అపప్గించెదను. నీవు వారి గుఱఱ్ముల గుదికాలి 

నరమును తెగకోసి వారి రథములను అగిన్చేత కాలుచ్దువని యెహోషువతో సెలవిచెచ్ను. 

1 రాజులు 9:4 => నీ తండిర్యైన దావీదు నడిచినటుల్ నీవును యథారథ్హృదయుడవై నీతినిబటిట్ 

నడుచుకొని , నేను నీకు సెలవిచిచ్నదంతటిపర్కారము చేసి నా కటట్డలను విధులను 

అనుసరించినయెడల 

ఎజార్ 9:12 => కాబటిట్ మీరు మీ కుమారెత్లను వారి కుమారుల కియయ్కుడి. వారి కుమారెత్లను మీ 

కుమారుల కొరకు పుచుచ్కొనకుడి. మరియు వారికి కేష్మభాగయ్ములు కలుగవలెనని మీరు ఎనన్టికిని 

కోరకుండినయెడల,మీరు బలముగానుండి, ఆ దేశముయొకక్ సుఖమును అనుభవించి, మీ పిలల్లకు 

నితయ్ సావ్సథ్య్ముగా దాని నపప్గించెదరని చెపిప్రి. 

కీరత్నలు 25:13 => అతని పార్ణము నెమమ్దిగా ఉండును అతని సంతానము భూమిని 

సవ్తంతిర్ంచుకొనును.  
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కీరత్నలు 25:21 => నీకొరకు నేను కనిపెటుట్చునాన్ను యథారథ్తయు నిరోద్షతవ్మును ననున్ 

సంరకిష్ంచును గాక. 

యెషయా 26:7 => నీతిమంతులు పోవుమారగ్ము సమముగా ఉండును నీతిమంతుల తోర్వను నీవు 

సరాళము చేయుచునాన్వు. యెహోవా, నీ తీరుప్ల మారగ్మున నీవు వచుచ్చునాన్వని 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 11:14 => నీవును నీ యింటివారందరును ఏ మాటలవలన రక్షణ 

పొందుదురో ఆ మాటలు అతడు నీతో చెపుప్నని, తన యింట నిలిచి తనతో చెపిప్న యొక దేవదూతను 

చూచిన సంగతి మాకు తెలిపెను. 

ఫిలిపీప్యులకు 4:8 => మెటుట్కు సహోదరులారా, యే యోగయ్తయైనను మెపైప్నను ఉండినయెడల, 

ఏవి సతయ్మైనవో, ఏవి మానయ్మైనవో, ఏవి నాయ్యమైనవో, ఏవి పవితర్మైనవో, ఏవి రమయ్మైనవో, ఏవి 

ఖాయ్తిగలవో, వాటిమీద ధాయ్నముంచుకొనుడి. 

వచనము 11 

బాలుడు సహితము తన నడవడి శుదధ్మైనదో కాదో యథారథ్మైనదో కాదో తన చేషట్లవలన 

తెలియజేయును. 

సామెతలు 20:26 => జాఞ్నముగల రాజు భకిత్హీనులను చెదరగొటుట్ను వారిమీద చకర్ము 

దొరిల్ంచును. 

సామెతలు 16:12 => రాజులు దుషట్కిర్యలు చేయుట హేయమైనది నీతివలన సింహాసనము 

సిథ్రపరచబడును. 

సామెతలు 29:14 => ఏ రాజు దరిదుర్లకు సతయ్ముగా నాయ్యము తీరుచ్నో ఆ రాజు సింహాసనము 

నితయ్ముగా సిథ్రపరచబడును. 

1 సమూయేలు 23:3 => దావీదుతో కూడియునన్ జనులు మేము ఇచచ్ట యూదా దేశములో 

ఉండినను మాకు భయముగా నునన్ది; ఫిలిషీత్యుల సైనయ్ములకెదురుగా కెయీలాకు మేము 

వచిచ్నయెడల మరింత భయము కలుగును గదా అని దావీదుతో అనగా 
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1 సమూయేలు 23:4 => దావీదు మరల యెహోవా యొదద్ విచారణ చేసెను నీవు లేచి కెయీలాకు 

వెళుల్ము, ఫిలిషీత్యులను నీచేతికి అపప్గించుదునని యెహోవా సెలవియయ్గా 

2 సమూయేలు 23:4 => ఉదయకాలపు సూరోయ్దయ కాంతివలెను మబుబ్ లేకుండ ఉదయించిన 

సూరుయ్నివలెను వరష్ము కురిసినపిమమ్ట నిరమ్లమైన కాంతిచేత భూమిలోనుండి పుటిట్న లేత గడిడ్వలెను 

అతడు ఉండును. 

కీరత్నలు 72:4 => పర్జలలో శర్మనొందువారికి అతడు నాయ్యము తీరుచ్ను బీదల పిలల్లను రకిష్ంచి 

బాధపెటుట్వారిని నలగగొటుట్ను.  

కీరత్నలు 92:9 => నీ శతుర్వులు యెహోవా, నీ శతుర్వులు నశించెదరు చెడుపనులు చేయువారందరు 

చెదరిపోవుదురు. 

కీరత్నలు 99:4 => యథారథ్తనుబటిట్ నీవు నాయ్యమును పేర్మించు రాజును సిథ్రపరచియునాన్వు 

యాకోబు సంతతిమధయ్ నీవు నీతి నాయ్యములను జరిగించియునాన్వు. 

కీరత్నలు 101:6 => నాయొదద్ నివసించునటుల్ దేశములో నమమ్కసుథ్లైన వారిని నేను 

కనిపెటుట్చునాన్ను నిరోద్షమారగ్మందు నడచువారు నాకు పరిచారకులగుదురు. 

కీరత్నలు 101:7 => మోసము చేయువాడు నా యింట నివసింపరాదు అబదధ్ములాడువాడు నా 

కనున్లయెదుట నిలువడు. 

కీరత్నలు 101:8 => యెహోవా పటట్ణములోనుండి పాపము చేయువారినందరిని నిరూమ్లము 

చేయుటకై దేశమందలి భకిత్హీనులందరిని పర్తి ఉదయమున నేను సంహరించెదను. 

యెషయా 32:1 => ఆలకించుడి, రాజు నీతినిబటిట్ రాజయ్పరిపాలన చేయును అధికారులు 

నాయ్యమునుబటిట్ యేలుదురు. 

2 సమూయేలు 3:39 => పటాట్భిషేకము నొందినవాడనైనను, నేడు నేను బలహీనుడనైతిని. సెరూయా 

కుమారులైన యీ మనుషుయ్లు నా కంటె బలము గలవారు, అతడు జరిగించిన దుషిర్క్యనుబటిట్ 

యెహోవా కీడుచేసినవానికి పర్తికీడు చేయునుగాక. 

1 రాజులు 2:36 => తరువాత రాజు షిమీని పిలువనంపించి అతనికి ఈ మాట సెలవిచెచ్ను. నీవు 

యెరూషలేములో ఇలుల్ కటిట్ంచుకొని బయట ఎకక్డికైనను వెళల్క అందులో కాపురముండుము. 
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1 రాజులు 7:7 => తరువాత తాను తీరుప్తీరచ్ కూరుచ్ండుటకై యొక అధికార మంటపమును 

కటిట్ంచెను; దాని నటిట్లుల్ కొన మొదలు దేవదారు కఱఱ్తో కపప్బడెను. 

నెహెమాయ్ 13:28 => పర్ధానయాజకుడును ఎలాయ్షీబు కుమారుడునైన యోయాదా కుమారులలో 

ఒకడు హోరోనీయుడైన సనబ్లల్టునకు అలుల్డాయెను. దానినిబటిట్ నేను అతని నాయొదద్నుండి 

తరిమితిని. 

యోబు 29:8 => యౌవనులు ననున్ చూచి దాగుకొనిరి ముసలివారు లేచి నిలువబడిరి. 

కీరత్నలు 101:8 => యెహోవా పటట్ణములోనుండి పాపము చేయువారినందరిని నిరూమ్లము 

చేయుటకై దేశమందలి భకిత్హీనులందరిని పర్తి ఉదయమున నేను సంహరించెదను. 

సామెతలు 14:35 => బుదిధ్గల సేవకుడు రాజులకిషు ట్డు అవమానకరముగా నడచువానిమీద రాజు 

కోపించును 

సామెతలు 25:5 => రాజు ఎదుటనుండి దుషు ట్లను తొలగించినయెడల అతని సింహాసనము 

నీతివలన సిథ్రపరచబడును. 

సామెతలు 29:4 => నాయ్యము జరిగించుటవలన రాజు దేశమునకు కేష్మము కలుగజేయును 

లంచములు పుచుచ్కొనువాడు దేశమును పాడుచేయును. 

సామెతలు 29:12 => అబదధ్ముల నాలకించు రాజునకు ఉదోయ్గసుథ్లందరు దుషు ట్లుగా నుందురు 

సామెతలు 31:9 => నీ నోరు తెరచి నాయ్యముగా తీరుప్ తీరుచ్ము దీనులకును శర్మపడువారికిని 

దరిదుర్లకును నాయ్యము జరిగింపుము. 

యెషయా 28:6 => ఆయన నాయ్యపీఠముమీద కూరుచ్ండువారికి తీరుప్ తీరచ్ నేరుప్ ఆతమ్గాను 

గుమమ్మునొదద్ యుదధ్మును పారగొటుట్వారికి పరాకర్మము పుటిట్ంచువాడుగాను ఉండును.  

రోమీయులకు 13:4 => నీవు చెడ డ్ది చేసినయెడల భయపడుము, వారు ఊరకయే ఖడగ్ము ధరింపరు; 

కీడు చేయువానిమీద ఆగర్హము చూపుటకై వారు పర్తికారము చేయు దేవుని పరిచారకులు. 

వచనము 12 

వినగల చెవి చూడగల కనున్ ఈ రెండును యెహోవా కలుగచేసినవే. 
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1 రాజులు 8:46 => పాపము చేయనివాడు ఒకడును లేడు, వారు నీకు విరోధముగా పాపము 

చేసినయెడల నేమి, నీవు వారిమీద కోపగించుకొని వారిని శతుర్వులచేతికి అపప్గించినయెడల నేమి, 

వారు వీరిని దూరమైనటిట్గాని దగగ్రయైనటిట్గాని ఆ శతుర్వుల దేశములోనికి చెరగా కొనిపోయినపుప్డు 

2 దినవృతాత్ంతములు 6:36 => పాపము చేయనివాడెవడును లేడు గనుక వారు నీ దృషిట్ యెదుట 

పాపము చేసినపుప్డు నీవు వారిమీద ఆగర్హించి, శతుర్వులచేతికి వారిని అపప్గింపగా, చెరపటుట్వారు 

వారిని దూరమైనటిట్ గాని సమీపమైనటిట్ గాని తమ దేశములకు పటుట్కొనిపోగా 

యోబు 14:4 => పాపసహితునిలోనుండి పాపరహితుడు పుటట్గలిగిన ఎంత మేలు? ఆలాగున 

ఎవడును పుటట్నేరడు. 

యోబు 15:14 => శుదుధ్డగుటకు నరుడు ఏపాటివాడు? నిరోద్షుడగుటకు సతరీకి పుటిట్నవాడు 

ఏపాటివాడు?  

యోబు 25:4 => నరుడు దేవుని దృషిట్కి నీతిమంతుడు ఎటుల్ కాగలడు? సతరీకి పుటిట్నవాడు ఆయన 

దృషిట్కి ఎటుల్ శుదుధ్డు కాగలడు?  

కీరత్నలు 51:5 => నేను పాపములో పుటిట్నవాడను పాపములోనే నా తలిల్ ననున్ గరభ్మున ధరించెను. 

పర్సంగి 7:20 => పాపము చేయక మేలు చేయుచుండు నీతిమంతుడు భూమిమీద ఒకడైనను లేడు. 

1 కొరిందీయులకు 4:4 => నాయందు నాకు ఏ దోషమును కానరాదు; అయినను ఇందువలన 

నీతిమంతుడనుగా ఎంచబడను, ననున్ విమరిశ్ంచువాడు పర్భువే. 

యాకోబు 3:2 => అనేక విషయములలో మన మందరము తపిప్పోవుచునాన్ము. ఎవడైనను 

మాటయందు తపప్ నియెడల అటిట్వాడు లోపము లేనివాడై , తన స రవ్ శ రీ రమును 

సావ్ధీనమందుంచుకొన (కళె ల్ము పెటుట్కుని) శకిత్గలవాడగును 

1 యోహాను 1:8 => మనము పాపము లేనివారమని చెపుప్కొనినయెడల, మనలను మనమే 

మోసపుచుచ్కొందుము; మరియు మనలో సతయ్ముండదు. 

1 యోహాను 1:9 => మన పాపములను మనము ఒపుప్కొనినయెడల, ఆయన నమమ్దగినవాడును 

నీతిమంతుడును గనుక ఆయన మన పాపములను క్షమించి సమసత్ దురీన్తినుండి మనలను 

పవితుర్లనుగా చేయును. 
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1 యోహాను 1:10 => మనము పాపము చేయలేదని చెపుప్కొనినయెడల, ఆయనను అబదిధ్కునిగా 

చేయువారమగుదుము; మరియు ఆయన వాకయ్ము మనలో ఉండదు. 

ఆదికాండము 8:21 => అపుప్డు యెహోవా ఇంపయిన సువాసన నాఘార్ణించి ఇకమీదట 

నరులనుబటిట్ భూమిని మరల శపించను. ఎందుకనగా నరుల హృదయాలోచన వారి బాలయ్మునుండి 

చెడ డ్ది. నేనిపుప్డు చేసిన పర్కారముగా ఇకను సమసత్ జీవులను సంహరింపను 

లేవీయకాండము 13:6 => ఏడవనాడు యాజకుడు రెండవసారి వాని చూడవలెను. అపుప్డు ఆ పొడ 

చరమ్మందు వాయ్పింపక అదే తీరున ఉండినయెడల యాజకుడు వానిని పవితుర్డని నిరణ్యింపవలెను; 

అది పకేక్, వాడు తన బటట్లు ఉదుకుకొని పవితుర్డగును. 

కీరత్నలు 24:4 => వయ్రథ్మైనదానియందు మనసుస్ పెటట్కయు కపటముగా పర్మాణము చేయకయు 

నిరోద్షమైన చేతులును శుదధ్మైన హృదయమును కలిగియుండువాడే. 

కీరత్నలు 51:10 => దేవా, నాయందు శుదధ్హృదయము కలుగజేయుము నా అంతరంగములో 

సిథ్రమైన మనసుస్ను నూతనముగా పుటిట్ంచుము.  

2 కొరిందీయులకు 7:1 => పిర్యులారా, మనకు ఈ వాగాద్నములు ఉనన్వి గనుక దేవుని భయముతో 

పరిశుదధ్తను సంపూరిత్ చేసికొనుచు, శరీరమునకును ఆతమ్కును కలిగిన సమసత్ కలమ్షమునుండి 

మనలను పవితుర్లనుగా చేసికొందము. 

వచనము 13 

లేమికి భయపడి నిదర్యందు ఆసకిత్ విడువుము నీవు మేలొక్ని యుండినయెడల ఆహారము తిని తృపిత్ 

పొందుదువు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 25:13 => హెచుచ్తగుగ్లుగల వేరు వేరు తూనికెరాళుల్ నీ సంచిలో 

నుంచుకొనకూడదు. 

సామెతలు 20:23 => వేరు వేరు తూనికె రాళుల్ యెహోవాకు హేయములు దొంగతార్సు అనుకూలము 

కాదు. 

సామెతలు 11:1 => దొంగతార్సు యెహోవాకు హేయము సరియైన గుండు ఆయనకిషట్ము. 
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సామెతలు 16:11 => నాయ్యమైన తార్సును తూనికరాళుల్ను యెహోవా యొకక్ యేరాప్టులు 

సంచిలోని గుండల్నిన్యు ఆయన నియమించెను. 

లేవీయకాండము 19:35 => తీరుప్ తీరుచ్నపుప్డు కొలతలోగాని తూనికెలోగాని పరిమాణములోగాని 

మీరు అనాయ్యము చేయకూడదు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 25:13 => హెచుచ్తగుగ్లుగల వేరు వేరు తూనికెరాళుల్ నీ సంచిలో 

నుంచుకొనకూడదు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 25:14 => హెచుచ్తగుగ్లుగల వేరు వేరు తూములు నీ యింట 

ఉంచుకొనకూడదు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 25:15 => నీ దేవుడైన యెహోవా నీకిచుచ్చునన్ దేశములో నీవు 

దీరాఘ్యుషమ్ంతుడవగునటుల్ తకుక్వవికాని నాయ్యమైన తూనికెరాళుల్ నీవు ఉంచుకొనవలెను. 

తకుక్వదికాని నాయ్యమైన తూము నీకు ఉండవలెను. 

ఆమోసు 8:4 => దేశమందు బీదలను మింగివేయను దరిదుర్లను మాపివేయను కోరువారలారా, 

ఆమోసు 8:5 => తూము చినన్దిగాను రూపాయి యెకుక్వదిగాను చేసి, దొంగతార్సు చేసి, మనము 

ధానయ్మును అముమ్నటుల్ అమావాసయ్ యెపుప్డైపోవునో, మనము గోధుమలను అమమ్కము చేయునటుల్ 

విశార్ంతిదినము ఎపుప్డు గతించిపోవునో యని చెపుప్కొనువారలారా, 

ఆమోసు 8:6 => దరిదుర్లను వెండికి కొనునటుల్ను పాదరక్షలనిచిచ్ బీదవారిని కొనునటుల్ను 

చచుచ్ ధానయ్ ము ను మనము అముమ్ దము రం డ ని వి శార్ంతిది న మె పుప్ డై పో వునో అని 

చెపుప్కొనువారలారా, ఈ మాట ఆలకించుడి. 

ఆమోసు 8:7 => యాకోబు యొకక్ అతిశయాసప్దము తోడని యెహోవా పర్మాణము 

చేయునదేమనగా వారి కిర్యలను నేనెనన్డును మరువను. 

మీకా 6:10 => అనాయ్యము చేయువారి యిండల్లో అనాయ్యముచేత సంపాదించిన సొతుత్లును, 

చినన్దిగా చేయబడిన హేయమైన కొలయు ఉనన్వి గదా. 

మీకా 6:11 => తపుప్ తార్సును తపుప్ రాళుల్గల సంచియు ఉంచుకొని నేను పవితుర్డను అగుదునా? 
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దివ్తీయోపదేశకాండము 7:25 => వారి దేవతల పర్తిమలను మీరు అగిన్చేత కాలిచ్వేయవలెను; వాటి 

మీదనునన్ వెండిబంగారములను అపేకిష్ంపకూడదు. నీవు దానివలన చికుక్బడుదువేమో గనుక దానిని 

తీసికొనకూడదు. ఏలయనగా అది నీ దేవుడైన యెహోవాకు హేయము. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 7:26 => దానివలె నీవు శాపగర్సుత్డవు కాకుండునటుల్ నీవు హేయమైన దాని 

నీయింటికి తేకూడదు. అది శాపగర్సత్మే గనుక దాని పూరిత్గా రోసి దానియందు బొతిత్గా 

అసహయ్పడవలెను. 

పర్కటన 21:8 => పిరికివారును, అవిశావ్సులును, అసహుయ్లును, నరహంతకులును, 

వయ్భిచారులును, మాంతిర్కులును, విగర్హారాధకులును, అబదిధ్కులందరును అగిన్ గంధకములతో 

మండు గుండములో పాలుపొందుదురు; ఇది రెండవ మరణము. 

లేవీయకాండము 19:13 => నీ పొరుగువాని హింసింపకూడదు, వాని దోచుకొనకూడదు, కూలివాని 

కూలి మరునాటివరకు నీయొదద్ ఉంచుకొనకూడదు; 

దివ్తీయోపదేశకాండము 17:1 => నీవు కళంకమైనను మరి ఏ అవలక్షణమైననుగల యెదుద్నేగాని 

గొఱఱ్మేకలనేగాని నీ దేవుడైన యెహోవాకు బలిగా అరిప్ంపకూడదు; అది నీ దేవుడైన యెహోవాకు 

హేయము. 

సామెతలు 6:16 => యెహోవాకు అసహయ్ములైనవి ఆరు గలవు ఏడును ఆయనకు హేయములు 

యెహెజేక్లు 45:10 => ఖరా తార్సులను ఖరా పడిని ఖరా తూమును ఒకక్టే పడియు ఒకక్టే 

తూమును మీరుంచుకొనవలెను. 

వచనము 14 

కొనువాడు జబుబ్ది జబుబ్ది అనును అవతలికి వెళి ల్ దాని మెచుచ్కొనును. 

సామెతలు 21:8 => దోషభరితుని మారగ్ము మికిక్లి వంకరమారగ్ము పవితుర్ల కారయ్ము 

యథారథ్ము. 

సామెతలు 22:15 => బాలుని హృదయములో మూఢతవ్ము సావ్భావికముగా పుటుట్ను శికాష్దండము 

దానిని వానిలోనుండి తోలివేయును. 
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కీరత్నలు 51:5 => నేను పాపములో పుటిట్నవాడను పాపములోనే నా తలిల్ ననున్ గరభ్మున ధరించెను. 

కీరత్నలు 58:3 => తలిల్కడుపున పుటిట్నది మొదలుకొని భకిత్హీనులు విపరీత బుదిధ్ కలిగియుందురు 

పుటిట్నతోడనే అబదధ్ములాడుచు తపిప్పోవుదురు. 

మతత్యి 7:16 => వారి ఫలములవలన మీరు వారిని తెలిసికొందురు. ముండల్పొదలలో దార్క్ష 

పండల్నైనను, పలేల్రుచెటల్ను అంజూరపు పండల్నైనను కోయుదురా? 

లూకా 1:15 => తన తలిల్ గరభ్మున పుటిట్నది మొదలుకొని పరిశుదాధ్తమ్తో నిండుకొనినవాడై,  

లూకా 1:66 => పర్భువు హసత్ము అతనికి తోడైయుండెను గనుక ఆ సంగతులనుగూరిచ్ వినిన 

వారందరును ఈ బిడ డ్ యేలాటివాడగునో అని వాటిని మనసుస్లో ఉంచుకొనిరి. 

లూకా 2:46 => మూడు దినములైన తరువాత ఆయన దేవాలయములో బోధకుల మధయ్ కూరుచ్ండి, 

వారి మాటలను ఆలకించుచు వారిని పర్శన్లడుగుచు ఉండగా చూచిరి. 

లూకా 2:47 => ఆయన మాటలు వినిన వారందరు ఆయన పర్జఞ్కును పర్తుయ్తత్రములకును 

విసమ్యమొందిరి. 

లూకా 6:43 => ఏ మంచి చెటుట్నను పనికిమాలిన ఫలములు ఫలింపవు, పనికిమాలిన చెటుట్న 

మంచి ఫలములు ఫలింపవు. 

లూకా 6:44 => పర్తి చెటుట్ తన ఫలములవలన తెలియబడును. ముండల్పొదలో అంజూరపు పండుల్ 

ఏరుకొనరు; కోరింద పొదలో దార్క్షపండుల్ కోయరు. 

ఆదికాండము 21:9 => అపుప్డు అబార్హామునకు ఐగుపీత్యురాలైన హాగరు కనిన కుమారుడు 

పరిహసించుట శారా చూచి 

2 రాజులు 2:23 => అకక్డనుండి అతడు బేతేలునకు ఎకిక్వెళె ల్ను అతడు తోర్వను పోవుచుండగా 

బాలురు పటట్ణములోనుండి వచిచ్ బోడివాడా ఎకిక్పొముమ్, బోడివాడా ఎకిక్పొమమ్ని అతని 

అపహాసయ్ము చేయగా 

2 రాజులు 22:2 => అతడు యెహోవా దృషిట్కి యథారథ్ముగా నడుచుచు, కుడి యెడమలకు తిరుగక 

తన పితరుడగు దావీదు చూపిన పర్వరత్నకు సరిగా పర్వరిత్ంచెను. 

Page  of 1595 2507



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   !"త$

కీరత్నలు 36:1 => భకిత్హీనుల హృదయములో అతికర్మము దేవోకిత్వలె పలుకుచునన్ది వాని 

దృషిట్యెదుట దేవుని భయము బొతిత్గాలేదు. 

వచనము 15 

బంగారును విసాత్రమైన ముతయ్ములును కలవు. తెలివినుచచ్రించు పెదవులు అమూలయ్మైన సొతుత్. 

నిరగ్మకాండము 4:11 => యెహోవా మానవునకు నోరిచిచ్నవాడు ఎవడు? మూగవానినేగాని 

చెవిటివానినేగాని దృషిట్గలవానినేగాని గుర్డిడ్వానినేగాని పుటిట్ంచినవాడెవడు? యెహోవానైన నేనే గదా. 

కీరత్నలు 94:9 => చెవులను కలుగచేసినవాడు వినకుండునా? కంటిని నిరిమ్ంచినవాడు 

కానకుండునా? 

కీరత్నలు 119:18 => నేను నీ ధరమ్శాసత్రమునందు ఆశచ్రయ్మైన సంగతులను చూచునటుల్ నా కనున్లు 

తెరువుము.  

మతత్యి 13:13 => ఇందునిమితత్ము నేను ఉపమానరీతిగా వారికి బోధించుచునాన్ను.ఈ పర్జలు 

కనున్లార చూచి, చెవులారా విని, హృదయముతో గర్హించి  

మతత్యి 13:14 => మనసుస్ తిర్పుప్కొని నావలన సవ్సథ్త పొందకుండునటుల్ వారి హృదయము 

కొర్వివ్నది, వారి చెవులు వినుటకు మందములైనవి, వారు తమ కనున్లు మూసికొనియునాన్రు  

మతత్యి 13:15 => గనుక మీరు వినుటమటుట్కు విందురుగాని గర్హింపనే గర్హంపరు, 

చూచుటమటుట్కు చూతురుగాని యెంత మాతర్మును తెలిసికొనరు అని యెషయా చెపిప్న పర్వచనము 

వీరి విషయమై నెరవేరుచునన్ది. 

మతత్యి 13:16 => అయితే మీ కనున్లు చూచుచునన్వి గనుక అవి ధనయ్ములైనవి, మీ చెవులు 

వినుచునన్వి గనుక అవి ధనయ్ములైనవి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 26:18 => వారు చీకటిలోనుండి వెలుగులోనికిని సాతాను 

అధికారమునుండి దేవుని వైపుకును తిరిగి, నా యందలి విశావ్సముచేత పాపక్షమాపణను, 

పరిశుదధ్పరచబడినవారిలో సావ్సథ్య్మును పొందునటుల్ వారి కనున్లు తెరచుటకై నేను నినున్ 

వారియొదద్కు పంపెదనని చెపెప్ను. 
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ఎఫెసీయులకు 1:17 => మరియు మీ మనోనేతర్ములు వెలిగింపబడినందున, ఆయన మిముమ్ను 

పిలిచిన పిలుపువలల్నైన నిరీక్షణ యెటిట్దో , పరిశుదుధ్లలో ఆయన సావ్సథ్య్ముయొకక్ 

మహిమైశవ్రయ్మెటిట్దో, 

ఎఫెసీయులకు 1:18 => ఆయన కీర్సుత్నందు వినియోగపరచిన బలాతిశయమునుబటిట్ విశవ్సించు 

మనయందు ఆయన చూపుచునన్ తన శకిత్యొకక్ అపరిమితమైన మహాతమ్య్మెటిట్దో, మీరు 

తెలిసికొనవలెనని,  

దివ్తీయోపదేశకాండము 29:4 => అయినను గర్హించు హృదయమును చూచు కనున్లను విను 

చెవులను యెహోవా నేటివరకు మీకిచిచ్యుండలేదు. 

1 రాజులు 3:9 => ఇంత గొపప్దైన నీ జనమునకు నాయ్యము తీరచ్గలవాడు ఎవవ్డు? కాబటిట్ నేను 

మంచి చెడ డ్లు వివేచించి నీ జనులకు నాయ్యము తీరుచ్నటుల్ నీ దాసుడనైన నాకు వివేకముగల 

హృదయము దయచేయుము. 

యెషయా 29:18 => ఆ దినమున చెవిటివారు గర్ంథవాకయ్ములు విందురు అంధకారము కలిగినను 

గాఢాంధకారము కలిగినను గుర్డిడ్వారు కనున్లార చూచెదరు. 

యెషయా 35:5 => గుర్డిడ్వారి కనున్లు తెరవబడును చెవిటివారి చెవులు విపప్బడును 

యెషయా 42:18 => చెవిటివారలారా, వినుడి గుర్డిడ్వారలారా, మీరు గర్హించునటుల్ ఆలోచించుడి. 

లూకా 8:8 => మరికొనిన్ మంచినేలను పడెను; అవి మొలిచి నూరంతలుగా ఫలించెననెను. ఈ 

మాటలు పలుకుచు వినుటకు చెవులు గలవాడు వినును గాక అని బిగగ్రగా చెపెప్ను.  

యోహాను 10:21 => మరి కొందరు ఇవి దయయ్ము పటిట్నవాని మాటలు కావు; దయయ్ము గుర్డిడ్వారి 

కనున్లు తెరవగలదా అనిరి. 

1 కొరిందీయులకు 12:17 => శరీరమంతయు కనన్యితే వినుట ఎకక్డ? అంతయు వినుటయైతే 

వాసన చూచుట ఎకక్డ? 

వచనము 16 

అనుయ్నికొరకు పూటబడిన వాని వసత్రమును పుచుచ్కొనుము పరులకొరకు వానినే కుదువ పెటిట్ంచుము 
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సామెతలు 6:9 => సోమరీ, ఎందాక నీవు పండుకొనియుందువు? ఎపుప్డు నిదర్లేచెదవు?  

సామెతలు 6:10 => ఇక కొంచెము నిదిర్ంచెదనని కొంచెము కునికెదనని కొంచెముసేపు చేతులు 

ముడుచుకొని పరుండెదనని నీవనుచుందువు 

సామెతలు 6:11 => అందుచేత దోపిడిగాడు వచుచ్నటుల్ దారిదర్య్ము నీయొదద్కు వచుచ్ను. 

ఆయుధధారుడు వచుచ్నటుల్ లేమి నీయొదద్కు వచుచ్ను. 

సామెతలు 10:4 => బదధ్కముగా పనిచేయువాడు దరిదుర్డగును శర్దధ్గలవాడు ఐశవ్రయ్వంతుడగును. 

సామెతలు 12:11 => తన భూమిని సేదయ్పరచుకొనువానికి ఆహారము సమృదిధ్గా కలుగును 

వయ్రథ్మైనవాటిని అనుసరించువాడు బుదిధ్లేనివాడు. 

సామెతలు 13:4 => సోమరి ఆశపడును గాని వాని పార్ణమునకేమియు దొరకదు శర్దధ్గలవారి 

పార్ణము పుషిట్గా నుండును. 

సామెతలు 19:15 => సోమరితనము గాఢనిదర్లో పడవేయును సోమరివాడు పసుత్ పడియుండును. 

సామెతలు 24:30 => సోమరివాని చేను నేను దాటి రాగా తెలివిలేనివాని దార్క్షతోట నేను దాటి రాగా 

సామెతలు 24:31 => ఇదిగో దానియందంతట ముండల్ తుపప్లు బలిసియుండెను. దూలగొండుల్ 

దాని కపిప్యుండెను దాని రాతి గోడ పడియుండెను. 

సామెతలు 24:32 => నేను దాని చూచి యోచన చేసికొంటిని దాని కనిపెటిట్ బుదిధ్ తెచుచ్కొంటిని. 

సామెతలు 24:33 => ఇంక కొంచెము నిదర్ యింక కొంచెము కునుకుపాటు పరుండుటకై యింక 

కొంచెము చేతులు ముడుచుకొనుట  

సామెతలు 24:34 => వీటివలన నీకు దరిదర్త పరుగెతిత్ వచుచ్ను ఆయుధసుథ్డు వచిచ్నటుల్ లేమి 

నీమీదికి వచుచ్ను. 

రోమీయులకు 12:11 => ఆసకిత్ విషయములో మాందుయ్లు కాక, ఆతమ్యందు తీవర్తగలవారై 

పర్భువును సేవించుడి. 

2 దెసస్లోనీకయులకు 3:10 => మరియు మేము మీయొదద్ ఉనన్పుప్డు--ఎవడైనను పనిచేయ 

నొలల్నియెడల వాడు భోజనము చేయకూడదని మీకు ఆజాఞ్పించితివిు గదా. 
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యోనా 1:6 => అపుప్డు ఓడనాయకుడు అతనియొదద్కు వచిచ్, ఓయీ నిదర్బోతా, నీకేమి వచిచ్నది? 

లేచి నీ దేవుని పార్రిథ్ంచుము, మనము చావకుండ ఆ దేవుడు మనయందు కనికరించునేమో అనెను. 

రోమీయులకు 13:11 => మరియు మీరు కాలమునెరిగి, నిదర్మేలుకొను వేళయైనదని తెలిసికొని, 

ఆలాగు చేయుడి. మనము విశావ్సులమైనపప్టికంటె ఇపుప్డు, రక్షణ మనకు మరి సమీపముగా 

ఉనన్ది. 

1 కొరిందీయులకు 15:34 => నీతిపర్వరత్న గలవారై మేలొక్ని, పాపము చేయకుడి; దేవుని గూరిచ్న 

జాఞ్నము కొందరికి లేదు. మీకు సిగుగ్ కలుగుటకై యిటుల్ చెపుప్చునాన్ను. 

ఎఫెసీయులకు 5:14 => అందుచేత నిదిర్ంచుచునన్ నీవు మేలొక్ని మృతులలోనుండి లెముమ్, కీర్సుత్ 

నీమీద పర్కాశించునని ఆయన చెపుప్చునాన్డు. 

వచనము 17 

మోసముచేసి తెచుచ్కొనన్ ఆహారము మనుషుయ్లకు బహు ఇంపుగా ఉండును పిమమ్ట వాని నోరు 

మంటితో నింపబడును. 

పర్సంగి 1:10 => ఇది నూతనమైనదని యొకదానిగూరిచ్ యొకడు చెపుప్ను; అదియును మనకు 

ముందుండిన తరములలో ఉండినదే. 

హోషేయ 12:7 => ఎఫార్యిమువారు కనానీయుల వరత్కులవంటివారై అనాయ్యపు తార్సును 

వాడుకచేసెదరు, బాధ పెటట్వలెననన్ కోరిక వారికి కలదు. 

హోషేయ 12:8 => నేను ఐశవ్రయ్వంతుడనైతిని, నాకు బహు ఆసిత్ దొరికెను, నా కషాట్రిజ్తములో 

దేనినిబటిట్యు శిక్షకు తగిన పాపము నాలోనునన్టుట్ ఎవరును కనుపరచలేరని ఎఫార్యిము 

అనుకొనుచునాన్డు. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 4:6 => ఈ విషయమందెవడును అతికర్మించి తన సహోదరునికి మోసము 

చేయకుండవలెను; ఎందుకనగా మేము పూరవ్ము మీతో చెపిప్ సాక్షయ్మిచిచ్న పర్కారము పర్భువు 

వీటనిన్టి విషయమై పర్తిదండన చేయువాడు. 
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సామెతలు 21:6 => అబదధ్ములాడి ధనము సంపాదించుకొనుట ఊపిరితో సాటి, దానిని కోరువారు 

మరణమును కోరుకొందురు. 

వచనము 18 

ఉదేద్శములు ఆలోచనచేత సిథ్రపరచబడును వివేకముగల నాయకుడవై యుదధ్ము చేయుము. 

సామెతలు 3:15 => పగడములకంటె అది పిర్యమైనది నీ యిషట్వసుత్వులనిన్యు దానితో 

సమానములు కావు. 

సామెతలు 8:11 => జాఞ్నము ముతయ్ములకనన్ శేర్షఠ్మైనది విలువగల సొతుత్లేవియు దానితో సాటి 

కావు. 

సామెతలు 10:20 => నీతిమంతుని నాలుక పర్శసత్మైన వెండి వంటిది భకిత్హీనుల ఆలోచన 

పనికిమాలినది. 

సామెతలు 10:21 => నీతిమంతుని పెదవులు అనేకులకు ఉపదేశించును బుదిధ్ లేకపోవుటచేత 

మూఢులు చనిపోవుదురు. 

సామెతలు 15:7 => జాఞ్నుల పెదవులు తెలివిని వెదజలుల్ను బుదిధ్హీనుల మనసుస్ సిథ్రమైనది కాదు 

సామెతలు 15:23 => సరిగా పర్తుయ్తత్రమిచిచ్నవానికి దానివలన సంతోషము పుటుట్ను 

సమయోచితమైన మాట యెంత మనోహరము! 

సామెతలు 16:16 => అపరంజిని సంపాదించుటకంటె జాఞ్నమును సంపాదించుట ఎంతో శేర్షఠ్ము 

వెండిని సంపాదించుటకంటె తెలివిని సంపాదించుట ఎంతో మేలు. 

సామెతలు 16:21 => జాఞ్న హృదయుడు వివేకి యనబడును రుచిగల మాటలు పలుకుటవలన విదయ్ 

యెకుక్వగును. 

సామెతలు 16:24 => ఇంపైన మాటలు తేనెపటుట్వంటివి అవి పార్ణమునకు మధురమైనవి 

యెముకలకు ఆరోగయ్కరమైనవి. 

సామెతలు 25:12 => బంగారు కరణ్భూషణమెటిట్దో అపరంజి ఆభరణమెటిట్దో వినువాని చెవికి 

జాఞ్నముగల ఉపదేశకుడు అటిట్వాడు. 
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యోబు 28:12 => అయితే జాఞ్నము ఎకక్డ దొరకును? వివేచన దొరకు సథ్లము ఎకక్డ నునన్ది? 

యోబు 28:13 => నరులు దాని విలువను ఎరుగరు పార్ణులునన్ దేశములో అది దొరకదు. 

యోబు 28:14 => అగాధము అది నాలో లేదనును సముదర్ము నాయొదద్ లేదనును. 

యోబు 28:15 => సువరణ్ము దానికి సాటియైనది కాదు దాని విలువకొరకై వెండి తూచరాదు. 

యోబు 28:16 => అది ఓఫీరు బంగారమునకైనను విలువగల గోమేధికమునకైనను నీలమునకైనను 

కొనబడునది కాదు. 

యోబు 28:17 => సువరణ్మైనను సఫ్టికమైనను దానితో సాటికావు పర్శసత్మైన బంగారు నగలకు 

పర్తిగా అది ఇయయ్బడదు. 

యోబు 28:18 => పగడముల పేరు ముతయ్ముల పేరు దానియెదుట ఎతత్నేకూడదు. 

జాఞ్నసంపాదయ్ము కెంపులకనన్ కోరతగినది 

యోబు 28:19 => కూషుదేశపు పుషయ్రాగము దానితో సాటికాదు. శుదధ్సువరణ్మునకు కొనబడునది 

కాదు. 

పర్సంగి 12:9 => పర్సంగి జాఞ్నియై యుండెను అతడు జనులకు జాఞ్నము బోధించెను; అతడు 

ఆలోచించి సంగతులు పరిశీలించి అనేక సామెతలను అనుకర్మపరచెను. 

పర్సంగి 12:10 => పర్సంగి యింపైన మాటలు చెపుప్టకు పూనుకొనెను, సతయ్మునుగూరిచ్న 

మాటలు యథారథ్భావముతో వార్యుటకు పూనుకొనెను. 

పర్సంగి 12:11 => జాఞ్నులు చెపుప్ మాటలు ములుకోలలవలెను చకక్గా కూరచ్బడి బిగగొటట్బడిన 

మేకులవలెను ఉనన్వి; అవి ఒకక్ కాపరివలన అంగీకరింపబడినటుట్నన్వి. 

రోమీయులకు 10:14 => వారు విశవ్సింపనివానికి ఎటుల్ పార్రథ్న చేయుదురు? విననివానిని ఎటుల్ 

విశవ్సించుదురు? పర్కటించువాడు లేకుండ వారెటుల్ విందురు? 

రోమీయులకు 10:15 => పర్కటించువారు పంపబడనియెడల ఎటుల్ పర్కటించుదురు? 

ఇందువిషయమై ఉతత్మమైనవాటిని గూరిచ్న సువారత్ పర్కటించువారి పాదములెంతో సుందరమైనవి 

అని వార్యబడియునన్ది 
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ఎఫెసీయులకు 4:29 => వినువారికి మేలు కలుగునటుల్ అవసరమునుబటిట్ కేష్మాభివృదిధ్కరమైన 

అనుకూల వచనమే పలుకుడి గాని దురాభ్ష యేదైనను మీనోట రానియయ్కుడి. 

నిరగ్మకాండము 28:17 => దానిలో నాలుగు పంకుత్ల రతన్ములుండునటుల్ రతన్ముల జవలను 

చేయవలెను. మాణికయ్ గోమేధిక మరకతములు గల పంకిత్ మొదటిది; 

1 రాజులు 10:10 => మరియు ఆమె రాజునకు రెండువందల నలువది మణుగుల బంగార మును, 

బహు విసాత్రమైన గంధవరగ్మును, రతన్ములను ఇచెచ్ను. షేబదేశపు రాణి రాజైన సొలొమోనునకు 

ఇచిచ్న గంధ వరగ్ములంత విసాత్రము మరి ఎనన్డైనను రాలేదు. 

యోబు 33:3 => నామాటలు నా హృదయ యథారథ్తను తెలుపుచునన్వి నా పెదవులు జాఞ్నమును 

యథారథ్ముగా పలుకును. 

సామెతలు 5:2 => అపుప్డు నీవు బుదిధ్కలిగి నడచుకొందువు తెలివినిబటిట్ నీ పెదవులు మాటలాడును. 

సామెతలు 10:11 => నీతిమంతుని నోరు జీవపు ఊట భకిత్హీనుల నోరు బలాతాక్రము 

మరుగుపరచును. 

సామెతలు 10:13 => వివేకుని పెదవులయందు జాఞ్నము కనబడును బుదిధ్హీనుని వీపునకు బెతత్మే 

తగును. 

సామెతలు 24:4 => తెలివిచేత దాని గదులు విలువగల రమయ్మైన సరవ్ సంపదలతో నింపబడును. 

సామెతలు 31:10 => గుణవతియైన భారయ్ దొరుకుట అరుదు అటిట్ది ముతయ్ముకంటె 

అమూలయ్మైనది. 

వచనము 19 

కొండెగాడై తిరుగులాడువాడు పరుల గుటుట్ బయటపెటుట్ను కావున వదరుబోతుల జోలికి పోకుము. 

సామెతలు 11:15 => ఎదుటివానికొరకు పూటబడినవాడు చెడిపోవును. పూటబడ నొపప్నివాడు 

నిరభ్యముగా నుండును. 

సామెతలు 22:26 => చేతిలో చెయియ్ వేయువారితోను అపుప్లకు పూటబడువారితోను చేరకుము. 
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సామెతలు 22:27 => చెలిల్ంచుటకు నీయొదద్ ఏమియు లేకపోగా వాడు నీ కిర్ందనుండి నీ పరుపు 

తీసికొనిపోనేల? 

సామెతలు 27:13 => ఎదుటివానికొరకు పూటబడినవాని వసత్రము పుచుచ్కొనుము పరులకొరకు 

పూటబడిన వానివలన కుదువపెటిట్ంచుము. 

నిరగ్మకాండము 22:26 => నీవు ఎపుప్డైనను నీ పొరుగువాని వసత్రమును కుదవగా తీసికొనినయెడల 

సూరుయ్డు అసత్మించు వేళకు అది వానికి మరల అపప్గించుము. 

నిరగ్మకాండము 22:27 => వాడు కపుప్కొనునది అదే. అది వాని దేహమునకు వసత్రము; వాడు మరి 

ఏమి కపుప్కొని పండుకొనును? నేను దయగలవాడను, వాడు నాకు మొఱపెటిట్నయెడల నేను 

విందును.  

సామెతలు 2:16 => మరియు అది జారసతరీనుండి మృదువుగా మాటలాడు పరసతరీనుండి నినున్ 

రకిష్ంచును. 

సామెతలు 5:3 => జారసతరీ పెదవులనుండి తేనె కారును దాని నోటి మాటలు నూనెకంటెను 

నునుపైనవి 

సామెతలు 7:5 => అవి నీవు జార సతరీ యొదద్కు పోకుండను ఇచచ్కములాడు పర సతరీకి లోబడకుండను 

నినున్ కాపాడును. 

సామెతలు 7:10 => అంతట వేశాయ్వేషము వేసికొనిన కపటముగల సతరీ ఒకతె వానిని ఎదురొక్న 

వచెచ్ను. 

సామెతలు 23:27 => వేశయ్ లోతైన గొయియ్ పర సతరీ యిరుకైన గుంట. 

ఆదికాండము 38:17 => అందుకతడు నేను మందలోనుండి మేకపిలల్ను పంపెదనని చెపిప్నపుప్డు 

ఆమె అది పంపువరకు ఏమైన కుదువ పెటిట్నయెడల సరే అని చెపెప్ను. 

యోబు 17:3 => ఏరాప్టు చేయుము దయచేసి నా నిమితత్ము నీ అంతట నీవే పూటపడుము మరి 

యెవడు నా నిమితత్ము పూటపడును? 

సామెతలు 6:1 => నా కుమారుడా, నీ చెలికాని కొరకు పూటపడినయెడల పరుని చేతిలో నీవు నీ 

చేయి వేసినయెడల 
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సామెతలు 17:18 => తన పొరుగువానికి జామీను ఉండి పూటపడువాడు తెలివిమాలినవాడు. 

హెబీర్యులకు 7:22 => ఆయన పశాచ్తాత్పపడడు అని యీయనతో చెపిప్నవానివలన పర్మాణ 

పూరవ్కముగా యాజకుడాయెను. 

వచనము 20 

తన తండిర్నైనను తలిల్నైనను దూషించువాని దీపము కారుచీకటిలో ఆరిపోవును. 

సామెతలు 4:17 => కీడుచేత దొరికినదానిని వారు భుజింతురు బలాతాక్రముచేత దొరికిన 

దార్కాష్రసమును తార్గుదురు 

సామెతలు 9:17 => అది తెలివిలేని వాడొకడు వచుచ్ట చూచి దొంగిలించిన నీళుల్ తీపి చాటున తినిన 

భోజనము రుచి అని చెపుప్ను. 

సామెతలు 9:18 => అయితే అచచ్ట పేర్తలునాన్రనియు దాని ఇంటికి వెళుల్వారు పాతాళకూపములో 

ఉనాన్రనియు వారికి ఎంతమాతర్మును తెలియలేదు. 

ఆదికాండము 3:6 => సతరీ ఆ వృక్షము ఆహారమునకు మంచిదియు, కనున్లకు అందమైనదియు, 

వివేకమిచుచ్ రమయ్మైనదియునై యుండుట చూచినపుప్డు ఆమె దాని ఫలములలో కొనిన్ తీసికొని తిని 

తనతోపాటు తన భరత్కును ఇచెచ్ను, అతడుకూడ తినెను; 

ఆదికాండము 3:7 => అపుప్డు వారిదద్రి కనున్లు తెరవబడెను; వారు తాము దిగంబరులమని 

తెలిసికొని అంజూరపు ఆకులు కుటిట్ తమకు కచచ్డములను చేసికొనిరి. 

యోబు 20:12 => చెడుతనము వారి నోటికి తియయ్గా నుండెను వారు నాలుకకిర్ంద దాని 

దాచిపెటిట్రి. 

యోబు 20:13 => దాని పోనియయ్క భదర్ము చేసికొనిరి, నోట దానినుంచుకొనిరి. 

యోబు 20:14 => అయినను వారి కడుపులో వారి ఆహారము పులిసిపోవును అది వారిలోపట 

నాగుపాముల విషమగును. 

యోబు 20:15 => వారు ధనమును మింగివేసిరి గాని యిపుప్డు దానిని మరల కకిక్వేయుదురు. 
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యోబు 20:16 => వారి కడుపులోనుండి దేవుడు దాని కకిక్ంచును. వారు కటల్పాముల విషమును 

పీలుచ్దురు నాగుపాము నాలుక వారిని చంపును. 

యోబు 20:17 => ఏరులై పారుచునన్ తేనెను వెనన్పూసను చూచి వారు సంతోషింపరు. 

యోబు 20:18 => దేనికొరకు వారు పర్యాసపడి సంపాదించియుండిరో దానిని వారు అనుభవింపక 

మరల అపప్గించెదరు వారు సంపాదించిన ఆసిత్కొలది వారికి సంతోషముండదు 

యోబు 20:19 => వారు బీదలను ముంచి విడిచిపెటిట్నవారు వారు బలాతాక్రముచేత ఒక యింటిని 

ఆకర్మించుకొనినను దానిని కటిట్ పూరిత్చేయరు. 

యోబు 20:20 => వారు ఎడతెగక ఆశించినవారు తమ యిషట్వసుత్వులలో ఒకదానిచేతనైనను 

తముమ్ను తాము రకిష్ంచుకొనజాలరు. 

పర్సంగి 11:9 => యౌవనుడా, నీ యౌవనమందు సంతోషపడుము, నీ యౌవనకాలమందు నీ 

హృదయము సంతుషిట్గా ఉండనిముమ్, నీ కోరికచొపుప్నను నీ దృషిట్యొకక్ యిషట్ము చొపుప్నను 

పర్వరిత్ంపుము; అయితే వీటనిన్టి నిబటిట్ దేవుడు నినున్ తీరుప్లోనికి తెచుచ్నని జాఞ్పకముంచుకొనుము; 

హెబీర్యులకు 11:25 => అలప్కాలము పాపభోగము అనుభవించుటకంటె దేవుని పర్జలతో శర్మ 

అనుభవించుట మేలని యోచించి,  

విలాపవాకయ్ములు 3:15 => చేదు వసుత్వులు ఆయన నాకు తినిపించెను మాచిపతిర్ దార్వకముచేత 

ననున్ మతుత్నిగా చేసెను 

విలాపవాకయ్ములు 3:16 => రాళల్చేత నా పండుల్ ఊడగొటెట్ను బుగిగ్లో ననున్ పొరిల్ంచెను. 

వచనము 21 

మొదట బహు తవ్రితముగా దొరికిన సావ్సథ్య్ము తుదకు దీవెన నొందకపోవును. 

సామెతలు 15:22 => ఆలోచన చెపుప్వారు లేనిచోట ఉదేద్శములు వయ్రథ్మగును ఆలోచన చెపుప్వారు 

బహుమంది యునన్యెడల ఉదేద్శములు దృఢపడును. 

సామెతలు 24:6 => వివేకముగల నాయకుడవై యుదధ్ము చేయుము. ఆలోచన చెపుప్వారు 

అనేకులుండుట రక్షణకరము 
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సామెతలు 25:8 => ఆలోచన లేక వాయ్జెయ్మాడుటకు పోకుము నీ పొరుగువాడు నినున్ 

అవమానపరచిదాని అంతమున ఇక నీవేమి చేయుదువని నీతో అనునేమో. 

నాయ్యాధిపతులు 1:1 => యెహోషువ మృతినొందిన తరువాత ఇశార్యేలీయులు కనానీయులతో 

యుదధ్ము చేయుటకు తమలో నెవరు ముందుగా వారి మీదికి పోవలసినది యెహోవా 

తెలియజేయునటుల్ పార్రథ్న చేయగా 

నాయ్యాధిపతులు 1:2 => యెహోవా ఆ దేశమును యూదావంశసుథ్ల కిచిచ్యునాన్ను, వారు 

పోవలెనని సెలవిచెచ్ను. 

నాయ్యాధిపతులు 9:29 => ఈ జనము నాచేతిలో ఉండినయెడల ఆహా నేను అబీమెలెకును 

తొలగింతును గదా అనెను. తరువాత అతడు అబీమెలెకుతో నీ సేనను ఎకుక్వ చేసి బయలుదేరి 

రమమ్నెను. 

నాయ్యాధిపతులు 20:7 => ఇదిగో ఇశార్యేలీయులారా, యికక్డనే మీరందరు కూడియునాన్రు, ఈ 

సంగతినిగూరిచ్ ఆలోచన చేసి చెపుప్డనెను. 

నాయ్యాధిపతులు 20:18 => వీరు లేచి బేతేలుకు పోయి ఇశార్యేలీయులు బెనాయ్మీనీయులతో 

చేయవలసిన యుదధ్మునకు మాలో ఎవరు ముందుగా వెళల్వలెనని దేవునియొదద్ మనవి చేసినపుప్డు 

యెహోవా యూదా వంశసుథ్లు ముందుగా వెళల్వలెనని సెలవిచెచ్ను. 

నాయ్యాధిపతులు 20:23 => మరియు ఇశార్యేలీయులు పోయి సాయంకాలమువరకు యెహోవా 

ఎదుట ఏడుచ్చు మా సహోదరులైన బెనాయ్మీనీయులతో యుదధ్ము చేయుటకు తిరిగిపోదుమా? అని 

యెహోవాయొదద్ విచారణచేయగా యెహోవా వారితో యుదధ్ము చేయ బోవుడని సెలవిచెచ్ను. 

నాయ్యాధిపతులు 20:26 => వీరందరు కతిత్ దూయువారు. అపుప్డు ఇశార్యేలీయులందరును 

జనులందరును పోయి, బేతేలును పర్వేశించి యేడుచ్చు సాయంకాలమువరకు అకక్డ యెహోవా 

సనిన్ధిని కూరుచ్ండుచు ఉపవాసముండి దహనబలులను సమాధానబలులను యెహోవా సనిన్ధిని 

అరిప్ంచిరి. 

నాయ్యాధిపతులు 20:27 => ఆ దినములలో యెహోవా నిబంధన మందసము అకక్డనే యుండెను. 
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నాయ్యాధిపతులు 20:28 => అహరోను మనుమడును ఎలియాజరు కుమారుడునైన ఫీనెహాసు ఆ 

దినములలో దానియెదుట నిలుచువాడు . ఇశార్యేలీయులు మరలమా సహోదరులైన 

బెనాయ్మీనీయులతో యుదధ్మునకు పోదుమా, మానుదుమా? అని యెహోవా యొదద్ విచారణచేయగా 

యెహోవా వెళుల్డి రేపు నీచేతికి వారిని అపప్గించెదనని సెలవిచెచ్ను. 

2 సమూయేలు 2:26 => అబేన్రు కేకవేసి కతిత్ చిరకాలము భకిష్ంచునా? అది తుదకు దేవ్షమునకే 

హేతువగునని నీవెరుగుదువు గదా; తమ సహోదరులను తరుమవదద్ని నీవెంతవరకు జనులకు ఆజఞ్ 

ఇయయ్క యుందువని యోవాబుతో అనెను. 

2 సమూయేలు 2:27 => అందుకు యోవాబు దేవుని జీవముతోడు జగడమునకు నీవు వారిని 

పిలువక యుండినయెడల జనులందరు తమ సహోదరులను తరుమక ఉదయముననే తిరిగిపోయి 

యుందురని చెపిప్ 

2 దినవృతాత్ంతములు 25:17 => అపుప్డు యూదారాజైన అమజాయ్ ఆలోచన చేసికొని రముమ్ 

మనము ఒకరి ముఖమును ఒకరము చూచుకొందమని యెహూకు పుటిట్న యెహోయాహాజు 

కుమారుడును ఇశార్యేలు రాజునైన యెహోయాషునొదద్కు వరత్మానము పంపెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 25:18 => కాగా ఇశార్యేలురాజైన యెహోయాషు యూదారాజైన అమజాయ్కు 

ఈలాగు తిరుగ వరత్మానము పంపెను నీ కుమారెత్ను నా కుమారునికిమమ్ని లెబానోనులోనునన్ 

ముండల్చెటుట్ లెబానోనులోనునన్ దేవదారు వృక్షమునకు వరత్మానము పంపగా లెబానోనులో 

సంచరించు ఒక దుషట్మృగము ఆ ముండల్చెటుట్ను తొర్కిక్వేసెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 25:19 => నేను ఎదోమీయులను ఓడించితిని గదా యని 

నీవనుకొనుచునాన్వు; నీ హృదయము నీవు గరివ్ంచి పర్గలభ్ములాడునటుల్ చేయుచునన్ది; యింటియొదద్ 

నిలిచియుండుము; నీవు నా జోలికి వచిచ్ కీడు తెచుచ్కొనుట యెందుకు? నీవును నీతోకూడ 

యూదావారును అపజయమొందుట యెందుకు? 

2 దినవృతాత్ంతములు 25:20 => జనులు ఎదోమీయుల దేవతలయొదద్ విచారణ చేయుచు వచిచ్రి 

గనుక వారి శతుర్వులచేతికి వారు అపప్గింపబడునటుల్ దేవుని పేర్రణవలన అమజాయ్ ఆ వరత్మానమును 

అంగీకరింపకపోయెను. 
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2 దినవృతాత్ంతములు 25:21 => ఇశార్యేలు రాజైన యెహోయాషు బయలుదేరగా యూదా 

దేశమునకు చేరిన బేతెష్మెషులో అతడును యూదా రాజైన అమజాయ్యును ఒకరి ముఖము ఒకరు 

చూచుకొనిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 25:22 => యూదావారు ఇశార్యేలువారియెదుట నిలువలేక ఓడిపోగా 

పర్తివాడును తన తన గుడారమునకు పారిపోయెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 25:23 => అపుప్డు ఇశార్యేలురాజైన యెహోయాషు యెహోయాహాజునకు 

పుటిట్న యోవాషు కుమారుడును యూదారాజునైన అమజాయ్ను బేతెష్మెషులో పటుట్కొని 

యెరూషలేమునకు తీసికొనివచిచ్, యెరూషలేము పార్కారమును ఎఫార్యిము గుమమ్ము మొదలుకొని 

మూలగుమమ్మువరకు నాలుగువందల మూరల పొడుగున పడగొటెట్ను. 

లూకా 14:31 => మరియు ఏ రాజైనను మరియొక రాజుతో యుదధ్ము చేయబోవునపుప్డు తనమీదికి 

ఇరువదివేల మందితో వచుచ్వానిని పదివేలమందితో ఎదిరింప శకిత్ తనకు కలదో లేదో అని కూరుచ్ండి 

మొదట ఆలోచింపడా? 

యెహోషువ 7:2 => యెహోషువ మీరు వెళి ల్ దేశమును వేగు చూడుడని చెపిప్ బేతేలు తూరుప్ దికుక్న 

బేతావెను దగగ్రనునన్ హాయి అను పురమునకు యెరికోనుండి వేగులవారిని పంపగా వారు వెళి ల్ 

యెహోషువ 22:13 => ఇశార్యేలీయులు గిలాదులోనునన్ రూబేనీయుల యొదద్కును గాదీయుల 

యొదద్కును మనషేష్ అరధ్గోతర్పువారి యొదద్కును యాజకుడగు ఎలియాజరు కుమారుడైన ఫీనెహాసును 

పంపిరి. 

నాయ్యాధిపతులు 18:2 => ఆ దేశసంచారము చేసి దానిని పరిశోధించుటకై దానీయులు తమ 

వంశసుథ్లందరిలోనుండి పరాకర్మవంతులైన అయిదుగురు మనుషుయ్లను జొరాయ్నుండియు 

ఎషాత్యోలునుండియు పంపి మీరు వెళి ల్ దేశమును పరిశోధించుడని వారితోచెపప్గా 

నాయ్యాధిపతులు 19:30 => అపుప్డు దాని చూచినవారందరు, ఇశార్యేలీయులు ఐగుపుత్దేశములో 

నుండి వచిచ్న దినము మొదలుకొని నేటివరకు ఈలాటిపని జరుగుటయైనను వినబడుటయైనను లేదు; 

మీరు ఇది మనసుస్కు తెచుచ్కొని దీనినిబటిట్ ఆలోచనచేసి దీనినిగూరిచ్ మాటలాడుడని ఒకరితో నొకరు 

చెపుప్కొనిరి. 
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2 సమూయేలు 2:14 => అబేన్రు లేచి మన యెదుట యౌవనులు మలల్చేషట్లు చేయుదురా అని 

యోవాబుతో అనగా యోవాబువారు చేయవచుచ్ననెను. 

1 రాజులు 1:12 => కాబటిట్ నీ పార్ణమును నీ కుమారుడైన సొలొమోను పార్ణమును 

రకిష్ంచుకొనుటకై నేను నీకొక ఆలోచన చెపెప్దను వినుము. 

1 రాజులు 20:22 => అపుప్డు ఆ పర్వకత్ ఇశార్యేలు రాజునొదద్కు వచిచ్ నీవు బలము 

తెచుచ్కొనుము, నీవు చేయవలసిన దానిని కనిపెటిట్ యుండుము, ఏడాదినాటికి సిరియారాజు నీమీదికి 

మరల వచుచ్నని అతనితో చెపెప్ను. 

2 రాజులు 6:8 => సిరియా రాజు ఇశార్యేలుతో యుదధ్ము చేయవలెనని కోరి తన సేవకులతో 

ఆలోచనచేసి ఫలాని సథ్లమందు మన దండుపేట ఉంచుదమని చెపెప్ను. 

2 రాజులు 14:8 => అంతట అమజాయ్ ఇశార్యేలురాజైన యెహూకు పుటిట్న యెహోయాహాజు 

కుమారుడైన యెహోయాషు నొదద్కు దూతలను పంపి మనము ఒకరినొకరము దరిశ్ంచునటుల్ ననున్ 

కలియరమమ్ని వరత్మానము చేయగా 

2 దినవృతాత్ంతములు 32:3 => పటట్ణముబయటనునన్ ఊటల నీళల్ను అడ డ్వలెనని తలచి, తన 

యధిపతులతోను పరాకర్మశాలులతోను యోచన చేయగా వారతనికి సహాయము చేసిరి. 

సామెతలు 13:10 => గరవ్మువలన జగడమే పుటుట్ను ఆలోచన వినువానికి జాఞ్నము కలుగును. 

సామెతలు 16:12 => రాజులు దుషట్కిర్యలు చేయుట హేయమైనది నీతివలన సింహాసనము 

సిథ్రపరచబడును. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 12:20 => తూరీయులమీదను సీదోనీయులమీదను అతనికి అతాయ్గర్హము 

కలిగినందున వారేకమనసుస్తో రాజునొదద్కు వచిచ్ అంతఃపురమునకు పైవిచారణకరత్యగు బా ల్సుత్ను 

తమ పక్షముగా చేసికొని సమాధానపడవలెనని వేడుకొనిరి; ఎందుకనగా రాజుయొకక్ దేశమునుండి 

వారి దేశమునకు గార్సము వచుచ్చుండెను. 

వచనము 22 

కీడుకు పర్తికీడు చేసెదననుకొనవదుద్ యెహోవా కొరకు కనిపెటుట్కొనుము ఆయన నినున్ రకిష్ంచును. 
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సామెతలు 11:13 => కొండెగాడై తిరుగులాడువాడు పరుల గుటుట్ బయటపెటుట్ను నమమ్కమైన 

సవ్భావము గలవాడు సంగతి దాచును. 

సామెతలు 18:8 => కొండెగాని మాటలు రుచిగల భోజయ్ములు అవి లోకడుపులోనికి దిగిపోవును. 

సామెతలు 26:20 => కటెట్లు లేనియెడల అగిన్ ఆరిపోవును కొండెగాడు లేనియెడల జగడము 

చలాల్రును. 

సామెతలు 26:21 => వేడిబూడిదెకు బొగుగ్లు అగిన్కి కటెట్లు కలహములు పుటిట్ంచుటకు 

కలహపిర్యుడు. 

సామెతలు 26:22 => కొండెగాని మాటలు రుచిగల పదారథ్ములవంటివి అవి లోకడుపులోనికి 

దిగిపోవును. 

లేవీయకాండము 19:16 => నీ పర్జలలో కొండెములాడుచు ఇంటింటికి తిరుగకూడదు, నీ 

సహోదరునికి పార్ణహాని చేయ చూడకూడదు, నేను యెహోవాను. 

సామెతలు 24:21 => నా కుమారుడా, యెహోవాను ఘనపరచుము రాజును ఘనపరచుము ఆలాగు 

చేయనివారి జోలికి పోకుము.  

సామెతలు 16:29 => బలాతాక్రి తన పొరుగువానిని లాలనచేయును కానిమారగ్ములో వాని 

నడిపించును. 

రోమీయులకు 16:18 => అటిట్వారు మన పర్భువైన కీర్సుత్కు కాక తమ కడుపునకే దాసులు; వారు 

ఇంపైన మాటలవలనను ఇచచ్కములవలనను నిషక్పటుల మనసుస్లను మోసపుచుచ్దురు. 

2 దినవృతాత్ంతములు 24:17 => యెహోయాదా చనిపోయిన తరువాత యూదా అధిపతులు వచిచ్ 

రాజునకు నమసక్రింపగా రాజు వారి మాటకు సమమ్తించెను. 

యోబు 17:5 => ఎవడు తన సేన్హితులను దోపుసొముమ్గా ఇచుచ్నో వాని పిలల్ల కనున్లు 

కీష్ణించును. 

కీరత్నలు 12:2 => అందరు ఒకరితో నొకరు అబదధ్ములాడుదురు మోసకరమైన మనసుస్గలవారై 

ఇచచ్కములాడు పెదవులతో పలుకుదురు. 
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కీరత్నలు 101:5 => తమ పొరుగువారిని చాటున దూషించువారిని నేను సంహరించెదను అహంకార 

దృషిట్గలవారిని గరివ్ంచిన హృదయము గలవారిని నేను సహింపను 

సామెతలు 1:10 => నా కుమారుడా, పాపులు నినున్ పేర్రేపింపగా ఒపప్కుము. 

సామెతలు 18:1 => వేరుండ గోరువాడు సేవ్చాఛ్నుసారముగా నడచువాడు అటిట్వాడు లెసైస్న 

జాఞ్నమునకు విరోధి. బుదిధ్హీనుడు వివేచనయందు సంతోషింపక 

సామెతలు 25:9 => నీ పొరుగువానితో నీవు వాయ్జెయ్మాడవచుచ్ను గాని పరుని గుటుట్ 

బయటపెటట్కుము. 

సామెతలు 26:22 => కొండెగాని మాటలు రుచిగల పదారథ్ములవంటివి అవి లోకడుపులోనికి 

దిగిపోవును. 

సామెతలు 29:5 => తన పొరుగువానితో ఇచచ్కములాడువాడు వాని పటుట్కొనుటకు వలవేయువాడు. 

1 కొరిందీయులకు 2:4 => మీ విశావ్సము మనుషుయ్ల జాఞ్నమును ఆధారము చేసికొనక, దేవుని 

శకిత్ని ఆధారము చేసికొని యుండవలెనని,  

1 దెసస్లోనీకయులకు 2:5 => మీరెరిగియునన్టుట్ మేము ఇచచ్కపు మాటలనైనను, ధనాపేక్షను 

కపిప్పెటుట్ వేషమునైనను ఎనన్డును వినియోగింపలేదు; ఇందుకు దేవుడే సాకిష్. 

1 తిమోతి 5:13 => మరియు వారు ఇంటింట తిరుగులాడుచు, బదధ్కురాండర్గుటకు మాతర్మే గాక, 

ఆడరాని మాటలాడుచు, వదరుబోతులును పరులజోలికి పోవువారునగుటకును నేరుచ్కొందురు. 

వచనము 23 

వేరు వేరు తూనికె రాళుల్ యెహోవాకు హేయములు దొంగతార్సు అనుకూలము కాదు. 

సామెతలు 30:11 => తమ తండిర్ని శపించుచు తలిల్ని దీవించని తరము కలదు. 

సామెతలు 30:17 => తండిర్ని అపహసించి తలిల్ మాట విననొలల్ని వాని కనున్ లోయకాకులు పీకును 

పకిష్రాజు పిలల్లు దానిని తినును. 

నిరగ్మకాండము 20:12 => నీ దేవుడైన యెహోవా నీకనుగర్హించు దేశములో నీవు 

దీరాఘ్యుషమ్ంతుడవగునటుల్ నీ తండిర్ని నీ తలిల్ని సనామ్నించుము. 
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నిరగ్మకాండము 21:17 => తన తండిర్నైనను తలిల్నైనను శపించువాడు నిశచ్యముగా మరణశిక్ష 

నొందును. 

లేవీయకాండము 20:9 => ఎవడు తన తండిర్నైనను తన తలిల్నైనను దూషించునో వానికి మరణశిక్ష 

విధింపవలెను. వాడు తన తండిర్నో తలిల్నో దూషించెను గనుక తన శిక్షకు తానే కారకుడు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 27:16 => తన తండిర్నైనను తన తలిల్నైనను నిరల్క్షయ్ము చేయువాడు 

శాపగర్సుత్డని చెపప్గా పర్జలందరు ఆమేన  అనవలెను. 

మతత్యి 15:4 => తలిదండుర్లను ఘనపరచుమనియు, తండిర్నైనను తలిల్నైనను దూషించువాడు 

తపప్క మరణము పొందవలెననియు దేవుడు సెలచిచెచ్ను. 

మారుక్ 7:10 => నీ తలిదండుర్లను ఘనపరచవలెననియు, తండిర్నైనను తలిల్నైనను దూషించువానికి 

మరణశిక్ష విధింపవలెననియు మోషే చెపెప్ను గదా. 

మారుక్ 7:11 => అయినను మీరు ఒకడు తన తండిర్నైనను తలిల్నైనను చూచి నావలన నీకు 

పర్యోజనమగునది ఏదో అది కొరాబ్ను, అనగా దేవారిప్తమని చెపిప్నయెడల,  

మారుక్ 7:12 => తన తండిర్కైనను తలిల్కైనను వానిని ఏమియు చేయనియయ్క 

మారుక్ 7:13 => మీరు నియమించిన మీ పారంపరాయ్చారము వలన దేవుని వాకయ్మును నిరరథ్కము 

చేయుదురు. ఇటువంటివి అనేకములు మీరు చేయుదురని చెపెప్ను. 

సామెతలు 13:9 => నీతిమంతుల వెలుగు తేజరిలుల్ను భకిత్హీనుల దీపము ఆరిపోవును. 

సామెతలు 24:20 => దురజ్నునికి ముందుగతి లేదు భకిత్హీనుల దీపము ఆరిపోవును 

యోబు 18:5 => భకిత్హీనుల దీపము ఆరిప్వేయబడును వారి అగిన్ జావ్లలు పర్కాశింపకపోవును. 

యోబు 18:6 => వారి గుడారములో వెలుగు అంధకారమగును వారియొదద్నునన్ దీపము 

ఆరిపోవును 

యోబు 18:18 => జనులు వారిని వెలుగులోనుండి చీకటిలోనికి తోలుదురు భూలోకములోనుండి 

వారిని తరుముదురు. 

మతత్యి 22:13 => అంతట రాజు వీని కాళుల్ చేతులు కటిట్ వెలుపటి చీకటిలోనికి తోర్సివేయుడి; 

అకక్డ ఏడుప్ను పండుల్ కొరుకుటయు ఉండునని పరిచారకులతో చెపెప్ను. 
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మతత్యి 25:8 => బుదిధ్లేని ఆ కనయ్కలు మా దివిటీలు ఆరిపోవుచునన్వి గనుక మీ నూనెలో 

కొంచెము మాకియుయ్డని బుదిధ్గలవారినడిగిరి. 

యూదా 1:13 => తమ అవమానమను నురుగు వెళల్గర్కుక్వారై, సముదర్ము యొకక్ పర్చండమైన 

అలలుగాను, మారగ్ము తపిప్ తిరుగు చుకక్లుగాను ఉనాన్రు; వారికొరకు గాఢాంధకారము 

నిరంతరము భదర్ము చేయబడియునన్ది. 

సామెతలు 20:27 => నరుని ఆతమ్ యెహోవా పెటిట్న దీపము అది అంతరంగములనిన్యు 

శోధించును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 21:18 => ఒకని కుమారుడు మొండివాడై తిరుగబడి తండిర్మాట గాని 

తలిల్మాటగాని వినకయుండి, వారు అతని శికిష్ంచిన తరువాతయును అతడు వారికి విధేయుడు 

కాకపోయినయెడల 

2 సమూయేలు 18:9 => అబాష్లోము కంచరగాడిదమీద ఎకిక్పోవుచు దావీదు సేవకులకు 

ఎదురాయెను; ఆ కంచరగాడిద యొక గొపప్మసత్కి వృక్షముయొకక్ చికుక్కొమమ్ల కిర్ందికి 

పోయినపుప్డు అతని తల చెటుట్కు తగులుకొనినందున అతడు ఎతత్బడి ఆకాశమునకును భూమికిని 

మధయ్ను వేర్లాడుచుండగా అతని కిర్ందనునన్ కంచరగాడిద సాగిపోయెను. 

యోబు 11:20 => దుషు ట్ల కనుచూపు కీష్ణించిపోవును వారికి ఆశర్యమేమియు ఉండదు పార్ణము 

ఎపుప్డు విడిచెదమా అని వారు ఎదురుచూచుచుందురు. 

యోబు 12:5 => దురద్శ నొందినవానిని తిరసక్రించుట కేష్మము గలవారు యుకత్మనుకొందురు. 

కాలుజారువారికొరకు తిరసాక్రము కనిపెటుట్చునన్ది. 

యోబు 21:17 => భకిత్శూనుయ్ల దీపము ఆరిప్వేయబడుట అరుదు గదా.వారిమీదికి ఆపద వచుచ్ట 

బహు అరుదు గదా. 

యోబు 29:3 => అపుప్డు ఆయన దీపము నా తలకుపైగా పర్కాశించెను ఆయన తేజమువలన నేను 

చీకటిలో తిరుగులాడుచుంటిని. 

యెహెజేక్లు 22:7 => నీలో తలిదండుర్లు అవమానమొందుదురు, నీ మధయ్నునన్ పరదేశులు 

దౌరజ్నయ్ము నొందుదురు, నీలో తండిర్లేని వారును విధవరాండుర్ను హింసింపబడుదురు, 
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యెహెజేక్లు 32:8 => నినున్బటిట్ ఆకాశమందు పర్కాశించు జోయ్తులకనిన్టికిని అంధకారము 

కమమ్జేసెదను, నీ దేశముమీద గాఢాంధకారము వాయ్పింపజేసెదను; ఇదే పర్భువగు యెహోవా వాకుక్. 

ఎఫెసీయులకు 6:2 => నీకు మేలు కలుగునటుల్ నీ తండిర్ని తలిల్ని సనామ్నింపుము,  

కొలొసస్యులకు 3:20 => పిలల్లారా, అనిన్ విషయములలో మీ తలిదండుర్ల మాట వినుడి; ఇది 

పర్భువునుబటిట్ మెచుచ్కొనతగినది. 

1 తిమోతి 1:9 => ధరమ్శాసత్రము ధరమ్విరోధులకును అవిధేయులకును భకిత్హీనులకును 

పాపిషు ట్లకును అపవితుర్లకును మతదూషకులకును పితృహంతకులకును మాతృహంతకులకును 

నరహంతకులకును వయ్భిచారులకును పురుషసంయోగులకును మనుషయ్చోరులకును అబదిధ్కులకును 

అపర్మాణికులకును,  

వచనము 24 

ఒకని నడతలు యెహోవా వశము తనకు సంభవింపబోవునది యొకడెటుల్ తెలిసికొనగలడు? 

సామెతలు 23:4 => ఐశవ్రయ్ము పొంద పర్యాసపడకుము నీకు అటిట్ అభిపార్యము కలిగినను దాని 

విడిచిపెటుట్ము. 

సామెతలు 28:20 => నమమ్కమైనవానికి దీవెనలు మెండుగా కలుగును. ధనవంతుడగుటకు 

ఆతురపడువాడు శిక్షనొందకపోడు. 

సామెతలు 28:22 => చెడు దృషిట్గలవాడు ఆసిత్ సంపాదింప ఆతురపడును తనకు దరిదర్త వచుచ్నని 

వానికి తెలియదు. 

1 తిమోతి 6:9 => ధనవంతులగుటకు అపేకిష్ంచువారు శోధనలోను, ఉరిలోను, అవివేక 

యుకత్ములును హానికరములునైన అనేక దురాశలలోను పడుదురు. అటిట్వి మనుషుయ్లను నషట్ములోను 

నాశనములోను ముంచివేయును. 

సామెతలు 13:22 => మంచివాడు తన పిలల్ల పిలల్లను ఆసిత్కరత్లనుగా చేయును పాపాతుమ్ల ఆసిత్ 

నీతిమంతులకు ఉంచబడును. 
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సామెతలు 28:8 => వడిడ్చేతను దురాల్భముచేతను ఆసిత్ పెంచుకొనువాడు దరిదుర్లను 

కరుణించువానికొరకు దాని కూడబెటుట్ను. 

యోబు 27:16 => ధూళి అంత విసాత్రముగా వారు వెండిని పోగుచేసినను జిగటమనన్ంత 

విసాత్రముగా వసత్రములను సిదధ్పరచుకొనినను 

యోబు 27:17 => వారు దాని సిదధ్పరచుకొనుటయే గాని నీతిమంతులు దాని కటుట్కొనెదరు 

నిరపరాధులు ఆ వెండిని పంచుకొనెదరు. 

హబకూక్కు 2:6 => తనదికాని దాని నాకర్మించి యభివృదిధ్ నొందినవానికి శర్మ; తాకటుట్సొముమ్ను 

విసాత్రముగా పటుట్కొనువానికి శర్మ; వాడు ఎనాన్ళుల్ నిలుచును అని చెపుప్కొనుచు వీరందరు 

ఇతనినిబటిట్ ఉపమానరీతిగా అపహాసయ్పు సామెత ఎతుత్దురు గదా. 

జెకరాయ్ 5 : 4 = > ఇదే సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా వాకుక్ నేనే దాని 

బయలుదేరజేయుచునాన్ను; అది దొంగల యిండల్లోను, నా నామమునుబటిట్ అబదధ్పర్మాణము 

చేయువారి యిండల్లోను పర్వేశించి వారి యిండల్లో ఉండి వాటిని వాటి దూలములను రాళల్ను 

నాశనము చేయును. 

మలాకీ 2:2 => సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా మీరు ఆ యాజఞ్ను 

ఆలకింపకయు, నా నామమును ఘనపరచునటుల్ మనఃపూరవ్కముగా దానిని ఆలోచింపకయు 

ఉండినయెడల నేను మీ మీదికి శాపము తెపిప్ంచి మీకు కలిగిన ఆశీరావ్దఫలమును శపింతును; మీరు 

దానిని మనసుస్నకు తెచుచ్కొనరైతిరి గనుక ఇంతకు మునుపే నేను వాటిని శపించి యుంటిని. 

సంఖాయ్కాండము 32:19 => తూరుప్దికుక్న యొరాద్ను ఇవతల మాకు సావ్సథ్య్ము దొరికెను గనుక 

యొరాద్ను అవతల దూరముగా వారితో సావ్సథ్య్ము పొందమనిరి. 

సామెతలు 10:22 => యెహోవా ఆశీరావ్దము ఐశవ్రయ్మిచుచ్ను నరుల కషట్ముచేత ఆ 

యాశీరావ్దము ఎకుక్వ కాదు. 

సామెతలు 13:11 => మోసముచేత సంపాదించిన ధనము కీష్ణించిపోవును కషట్ము చేసి 

కూరుచ్కొనువాడు తన ఆసిత్ని వృదిధ్ చేసికొనును. 
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సామెతలు 15:27 => లోభి తన యింటివారిని బాధపెటుట్ను లంచము నసహియ్ంచుకొనువాడు 

బర్దుకును. 

సామెతలు 21:5 => శర్దధ్గలవారి యోచనలు లాభకరములు తాలిమి లేక పనిచేయువానికి నషట్మే 

పార్పిత్ంచును 

సామెతలు 21:6 => అబదధ్ములాడి ధనము సంపాదించుకొనుట ఊపిరితో సాటి, దానిని కోరువారు 

మరణమును కోరుకొందురు. 

వచనము 25 

వివేచింపక పర్తిషిఠ్తమని చెపుప్టయు మొర్కుక్కొనిన తరువాత దానిగూరిచ్ విచారించుటయు ఒకనికి 

ఉరియగును. 

సామెతలు 17:13 => మేలుకు పర్తిగా కీడు చేయువాని యింటనుండి కీడు తొలగిపోదు. 

సామెతలు 24:29 => వాడు నాకు చేసినటుల్ వానికి చేసెదను వాని కిర్యచొపుప్న వానికి 

పర్తిఫలమిచెచ్ద ననుకొనకుము. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 32 :35 => వారి కాలు జారుకాలమున పగతీరుచ్టయు 

పర్తిఫలమిచుచ్టయు నావే; వారి ఆపదిద్నము సమీపించును వారి గతి తవ్రగా వచుచ్ను. 

రోమీయులకు 12:17 => కీడుకు పర్తికీడెవనికిని చేయవదుద్; మనుషుయ్లందరి దృషిట్కి 

యోగయ్మైనవాటినిగూరిచ్ ఆలోచన కలిగియుండుడి. 

రోమీయులకు 12:18 => శకయ్మైతే మీచేతనైనంతమటుట్కు సమసత్ మనుషుయ్లతో సమాధానముగా 

ఉండుడి. 

రోమీయులకు 12:19 => పిర్యులారా, మీకు మీరే పగతీరుచ్కొనక, దేవుని ఉగర్తకు చోటియుయ్డి 

పగతీరుచ్ట నా పని, నేనే పర్తిఫలము నితుత్ను అని పర్భువు చెపుప్చునాన్డని వార్యబడియునన్ది. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 5:15 => ఎవడును కీడునకు పర్తికీడు ఎవనికైనను చేయకుండ 

చూచుకొనుడి;మీరు ఒకనియెడల ఒకడును మనుషుయ్లందరియెడలను ఎలల్పుప్డు మేలైనదానిని 

అనుసరించి నడుచుకొనుడి. 
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1 పేతురు 3:9 => ఆశీరావ్దమునకు వారసులవుటకు మీరు పిలువబడితిరి గనుక కీడుకు 

పర్తికీడైనను దూషణకు పర్తి దూషణయైనను చేయక దీవించుడి. 

2 సమూయేలు 16:12 => యెహోవా నా శర్మను లక్షయ్పెటుట్నేమో, వాడు పలికిన శాపమునకు 

బదులుగా యెహోవా నాకు మేలు చేయునేమో. 

కీరత్నలు 27:14 => ధైరయ్ము తెచుచ్కొని నీ హృదయమును నిబబ్రముగా నుంచుకొనుము 

యెహోవాకొరకు కనిపెటుట్కొని యుండుము.  

కీరత్నలు 37:34 => యెహోవాకొరకు కనిపెటుట్కొని యుండుము ఆయన మారగ్ము ననుసరించుము 

భూమిని సవ్తంతిర్ంచుకొనునటుల్ ఆయన నినున్ హెచిచ్ంచును భకిత్హీనులు నిరూమ్లము కాగా నీవు 

చూచెదవు.  

యెషయా 40:31 => యెహోవాకొరకు ఎదురుచూచువారు నూతన బలము పొందుదురు వారు 

పకిష్రాజులవలె రెకక్లు చాపి పైకి ఎగురుదురు అలయక పరుగెతుత్దురు సొమమ్సిలల్క నడిచిపోవుదురు. 

విలాపవాకయ్ములు 3:25 => తనున్ ఆశర్యించువారియెడల యెహోవా దయాళుడు తనున్ 

వెదకువారియెడల ఆయన దయచూపువాడు. 

విలాపవాకయ్ములు 3:26 => నరులు ఆశకలిగి యెహోవా అనుగర్హించు రక్షణకొరకు ఓపికతో 

కనిపెటుట్ట మంచిది. 

1 పేతురు 2:23 => ఆయన దూషింపబడియు బదులు దూషింపలేదు; ఆయన శర్మ పెటట్బడియు 

బెదిరింపక, నాయ్యముగా తీరుప్ తీరుచ్ దేవునికి తనున్ తాను అపప్గించుకొనెను. 

1 పేతురు 4:19 => కాబటిట్ దేవుని చితత్పర్కారము బాధపడువారు సత పర్వరత్న గలవారై, నమమ్కమైన 

సృషిట్కరత్కు తమ ఆతమ్లను అపప్గించుకొనవలెను. 

లేవీయకాండము 19:18 => కీడుకు పర్తికీడు చేయకూడదు, నీ పర్జలమీద కోపముంచుకొనక 

నినున్వలె నీ పొరుగువానిని పేర్మింపవలెను; నేను యెహోవాను. 

1 సమూయేలు 13:9 => దహన బలులను సమాధాన బలులను నాయొదద్కు తీసికొనిరమమ్ని చెపిప్ 

దహనబలి అరిప్ంచెను. 
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కీరత్నలు 37:7 => యెహోవా యెదుట మౌనముగానుండి ఆయనకొరకు కనిపెటుట్కొనుము. తన 

మారగ్మున వరిథ్లుల్వాని చూచి వయ్సనపడకుము దురాలోచనలు నెరవేరుచ్కొనువాని చూచి 

వయ్సనపడకుము. 

జెఫనాయ్ 3:8 => కాబటిట్ యెహోవా సెలవిచుచ్ వాకుక్ ఏదనగా నాకొరకు కనిపెటుట్డి, నేను లేచి యెర 

పటుట్కొను దినము కొరకు కనిపెటిట్యుండుడి, నా ఉగర్తను నాకోపాగిన్ అంతటిని వారిమీద 

కుమమ్రించుటకై అనయ్జనులను పోగు చేయుటకును గుంపులు గుంపులుగా రాజయ్ములను 

సమకూరుచ్టకును నేను నిశచ్యించుకొంటిని; నా రోషాగిన్చేత భూమియంతయు కాలిపోవును.  

మతత్యి 5:39 => నేను మీతో చెపుప్నదేమనగా దుషు ట్ని ఎదిరింపక, నినున్ కుడిచెంపమీద కొటుట్వాని 

వైపునకు ఎడమచెంప కూడ తిర్పుప్ము. 

1 కొరిందీయులకు 6:7 => ఒకనిమీద ఒకడు వాయ్జెయ్మాడుట మీలో ఇపప్టికే కేవలము లోపము. 

అంతకంటె అనాయ్యము సహించుట మేలు కాదా? దానికంటె మీ సొతుత్లనపహరింపబడనిచుచ్ట 

మేలు కాదా? 

వచనము 26 

జాఞ్నముగల రాజు భకిత్హీనులను చెదరగొటుట్ను వారిమీద చకర్ము దొరిల్ంచును. 

సామెతలు 20:10 => వేరు వేరు తూనికె రాళుల్ వేరు వేరు కుంచములు ఈ రెండును యెహోవాకు 

హేయములు. 

యెహెజేక్లు 45:10 => ఖరా తార్సులను ఖరా పడిని ఖరా తూమును ఒకక్టే పడియు ఒకక్టే 

తూమును మీరుంచుకొనవలెను. 

హోషేయ 12:7 => ఎఫార్యిమువారు కనానీయుల వరత్కులవంటివారై అనాయ్యపు తార్సును 

వాడుకచేసెదరు, బాధ పెటట్వలెననన్ కోరిక వారికి కలదు. 

ఆమోసు 8:5 => తూము చినన్దిగాను రూపాయి యెకుక్వదిగాను చేసి, దొంగతార్సు చేసి, మనము 

ధానయ్మును అముమ్నటుల్ అమావాసయ్ యెపుప్డైపోవునో, మనము గోధుమలను అమమ్కము చేయునటుల్ 

విశార్ంతిదినము ఎపుప్డు గతించిపోవునో యని చెపుప్కొనువారలారా, 
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దివ్తీయోపదేశకాండము 25:16 => ఆలాగు చేయని పర్తివాడును, అనగా అనాయ్యముచేయు 

పర్తివాడును నీ దేవుడైన యెహోవాకు హేయుడు. 

సామెతలు 6:16 => యెహోవాకు అసహయ్ములైనవి ఆరు గలవు ఏడును ఆయనకు హేయములు 

సామెతలు 11:1 => దొంగతార్సు యెహోవాకు హేయము సరియైన గుండు ఆయనకిషట్ము. 

సామెతలు 16:11 => నాయ్యమైన తార్సును తూనికరాళుల్ను యెహోవా యొకక్ యేరాప్టులు 

సంచిలోని గుండల్నిన్యు ఆయన నియమించెను. 

మీకా 6:10 => అనాయ్యము చేయువారి యిండల్లో అనాయ్యముచేత సంపాదించిన సొతుత్లును, 

చినన్దిగా చేయబడిన హేయమైన కొలయు ఉనన్వి గదా. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 4:6 => ఈ విషయమందెవడును అతికర్మించి తన సహోదరునికి మోసము 

చేయకుండవలెను; ఎందుకనగా మేము పూరవ్ము మీతో చెపిప్ సాక్షయ్మిచిచ్న పర్కారము పర్భువు 

వీటనిన్టి విషయమై పర్తిదండన చేయువాడు. 

వచనము 27 

నరుని ఆతమ్ యెహోవా పెటిట్న దీపము అది అంతరంగములనిన్యు శోధించును. 

కీరత్నలు 37:23 => ఒకని నడత యెహోవా చేతనే సిథ్రపరచబడును వాని పర్వరత్న చూచి ఆయన 

ఆనందించును. 

యిరిమ్యా 10:23 => యెహోవా, తమ మారగ్ము నేరప్రచుకొనుట నరుల వశములో లేదనియు, 

మనుషుయ్లు తమ పర్వరత్నయందు సనామ్రగ్మున పర్వరిత్ంచుట వారి వశములో లేదనియు 

నేనెరుగుదును. 

దానియేలు 5:23 => ఎటల్నగా నీవును నీ యధిపతులును నీ రాణులును నీ ఉపపతున్లును దేవుని 

ఆలయసంబంధమగు ఉపకరణములలో దార్కాష్రసము పోసి తార్గవలెనని వాటిని తెచిచ్ యుంచుకొని 

వాటితో తార్గుచు, చూడనైనను విననైనను గర్హింపనైననుచేతకాని వెండి బంగారు ఇతత్డి ఇనుము కఱఱ్ 

రాయి అను వాటితో చేయబడిన దేవతలను సుత్తించితిరి గాని, నీ పార్ణమును నీ సకల మారగ్ములును 

ఏ దేవుని వశమున ఉనన్వో ఆయనను నీవు ఘనపరచలేదు.  
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 17:28 => మనమాయనయందు బర్దుకుచునాన్ము, చలించుచునాన్ము, 

ఉనికి కలిగియునాన్ము. అటువలె మనమాయన సంతానమని మీ కవీశవ్రులలో కొందరును 

చెపుప్చునాన్రు. 

సామెతలు 14:8 => తమ పర్వరత్నను కనిపెటిట్యుండుట వివేకుల జాఞ్నమునకు లక్షణము 

మోసకృతయ్ములే బుదిధ్హీనులు కనుపరచు మూఢత. 

సామెతలు 16:9 => ఒకడు తాను చేయబోవునది హృదయములో యోచించుకొనును యెహోవా 

వాని నడతను సిథ్రపరచును 

కీరత్నలు 25:4 => యెహోవా, నీ మారగ్ములను నాకు తెలియజేయుము నీ తోర్వలను నాకు 

తేటపరచుము. 

కీరత్నలు 25:12 => యెహోవాయందు భయభకుత్లు గలవాడెవడో వాడు కోరుకొనవలసిన 

మారగ్మును ఆయన వానికి బోధించును. 

యెషయా 10:6 => భకిత్హీనులగు జనములమీదికి నేను వారిని పంపెదను దోపుడుసొముమ్ 

దోచుకొనుటకును కొలల్పెటుట్టకును వీధులను తొర్కిక్ంచుటకును నా ఉగర్తకు పాతుర్లగు 

జనులనుగూరిచ్ వారికాజాఞ్పించెదను.  

యెషయా 10:7 => అయితే అతడు ఆలాగనుకొనడు అది అతని ఆలోచనకాదు; నాశనము 

చేయవలెననియు చాల జనములను నిరూమ్లము చేయవలెననియు అతని ఆలోచన. 

సామెతలు 16:1 => హృదయాలోచనలు మనుషుయ్ని వశము, చకక్ని పర్తుయ్తత్రమిచుచ్టకు 

యెహోవావలన కలుగును. 

సామెతలు 21:1 => యెహోవా చేతిలో రాజు హృదయము నీటి కాలువలవలె నునన్ది. ఆయన తన 

చితత్వృతిత్ చొపుప్న దాని తిర్పుప్ను. 

వచనము 28 

కృపాసతయ్ములు రాజును కాపాడును కృపవలన అతడు తన సింహాసనమును సిథ్రపరచుకొనును. 
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సామెతలు 18:7 => బుదిధ్హీనుని నోరు వానికి నాశనము తెచుచ్ను వాని పెదవులు వాని 

పార్ణమునకు ఉరి తెచుచ్ను. 

లేవీయకాండము 5:15 => ఒకడు యెహోవాకు పరిశుదధ్మైన వాటి విషయములో పొరబాటున 

పాపము చేసినయెడల తాను చేసిన అపరాధమునకు నీవు ఏరప్రచు వెల చొపుప్న పరిశుదధ్మైన 

తులముల విలువగల నిరోద్షమైన పొటే ట్లును మందలోనుండి అపరాధపరిహారారథ్బలిగా 

యెహోవాయొదద్కు వాడు తీసికొనిరావలెను. 

లేవీయకాండము 22:10 => అనుయ్డు పర్తిషిఠ్తమైనదానిని తినకూడదు, యాజకునియింట నివసించు 

అనుయ్డేగాని జీతగాడేగాని పర్తిషిఠ్తమైనదానిని తినకూడదు, 

లేవీయకాండము 22:11 => అయితే యాజకుడు కర్యధనమిచిచ్ కొనినవాడును అతని యింట 

పుటిట్నవాడును అతడు తిను ఆహారమును తినవచుచ్ను. 

లేవీయకాండము 22:12 => యాజకుని కుమారెత్ అనుయ్నికియయ్బడినయెడల ఆమె పర్తిషిఠ్తమైన 

వాటిలో పర్తిషాఠ్రప్ణమును తినకూడదు. 

లేవీయకాండము 22:13 => యాజకుని కుమారెత్లలో విధవరాలేకాని విడనాడబడినదే కాని 

సంతానము లేనియెడల ఆమె తన బాలయ్మందువలె తన తండిర్ యింటికి తిరిగి చేరి తన తండిర్ 

ఆహారమును తినవచుచ్ను గాని అనుయ్డెవడును దాని తినకూడదు. 

లేవీయకాండము 22:14 => ఒకడు పొరబాటున పర్తిషిఠ్తమైనదానిని తినినయెడల వాడు ఆ 

పర్తిషిఠ్తమైనదానిలో అయిదవవంతు కలిపి దానితో యాజకునికియయ్వలెను. 

లేవీయకాండము 22:15 => ఇశార్యేలీయులు పర్తిషిఠ్తమైనవాటిని తినుటవలన అపరాధమును 

భరింపకుండునటుల్ తాము యెహోవాకు పర్తిషిఠ్ంచు పరిశుదధ్ దర్వయ్ములను అపవితర్పరచకూడదు. 

లేవీయకాండము 27:30 => భూధానయ్ములలోనేమి వృక్షఫలములోనేమి భూఫలములనిన్టిలో 

దశమభాగము యెహోవా సొముమ్; అది యెహోవాకు పర్తిషిఠ్తమగును. 

మలాకీ 3:8 => మానవుడు దేవునియొదద్ దొంగిలునా? అయితే మీరు నాయొదద్ దొంగిలితిరి; దేని 

విషయములో మేము నీయొదద్ దొంగిలితిమని మీరందురు. పదియవ భాగమును పర్తిషిఠ్తారప్ణలను 

ఇయయ్క దొంగిలితిరి. 
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మలాకీ 3:9 => ఈ జనులందరును నాయొదద్ దొంగిలుచునే యునాన్రు, మీరు శాపగర్సుత్లై 

యునాన్రు. 

మలాకీ 3:10 => నా మందిరములో ఆహారముండునటుల్ పదియవ భాగమంతయు మీరు నా 

మందిరపు నిధిలోనికి తీసికొనిరండి; దీని చేసి మీరు ననున్ శోధించినయెడల నేను ఆకాశపువాకిండల్ను 

విపిప్, పటట్జాలనంత విసాత్రముగా దీవెనలు కుమమ్రించెదనని సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా 

సెలవిచుచ్చునాన్డు. 

లేవీయకాండము 27:9 => యెహోవాకు అరప్ణముగా అరిప్ంచు పశువులలో పర్తిదానిని యెహోవాకు 

పర్తిషిఠ్తముగా ఎంచవలెను. 

లేవీయకాండము 27:10 => అటిట్దానిని మారచ్కూడదు; చెడ డ్దానికి పర్తిగా మంచిదానినైనను 

మంచిదానికి పర్తిగా చెడ డ్దానినైనను, ఒకదానికి పర్తిగా వేరొకదానిని ఇయయ్కూడదు. పశువుకు 

పశువును మారిచ్నయెడల అదియు దానికి మారుగా ఇచిచ్నదియు పర్తిషిఠ్తమగును. 

లేవీయకాండము 27:31 => ఒకడు తాను చెలిల్ంపవలసిన దశమభాగములలో దేనినైనను 

విడిపింపగోరినయెడల దానిలో అయిదవ వంతును దానితో కలుపవలెను. 

సంఖాయ్కాండము 30:2 => ఇది యెహోవా ఆజాఞ్పించిన సంగతి. ఒకడు యెహోవాకు 

మొర్కుక్కొనినయెడల, లేక తాను బదుధ్డగుటకు పర్మాణము చేసినయెడల, అతడు తన మాటతపప్క 

తననోటనుండి వచిచ్నదంతయు నెరవేరచ్వలెను. 

సంఖాయ్కాండము 30:3 => మరియు ఒక సతరీ బాలయ్మున తన తండిర్యింట నుండగా యెహోవాకు 

మొర్కుక్కొని బదుధ్రాలైనయెడల, ఆమె తండిర్ ఆమె మొర్కుక్బడిని ఆమె కలుగజేసికొనిన బాధయ్తను విని 

దానిగూరిచ్ ఊరకొనినయెడల, ఆమె మొర్కుక్బడులనిన్యు నిలుచును. 

సంఖాయ్కాండము 30:4 => ఆమె తాను బదుధ్రాలగుటకు పెటుట్కొనిన ఒటుట్ నిలుచును. 

సంఖాయ్కాండము 30:5 => ఆమె తండిర్ వినినదినమున ఆకేష్పణ చేసినయెడల, ఆమె మొర్కుక్బడులలో 

ఏదియు, ఆమె తనమీద పెటుట్కొనిన బాధయ్తలో ఏదియు నిలువకపోవును. 

సంఖాయ్కాండము 30:6 => ఆమె తండిర్ దానికి ఆకేష్పణ చేసెనుగనుక యెహోవా ఆమెను 

క్షమించును. 
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సంఖాయ్కాండము 30:7 => ఆమెకు వివాహమైన తరువాత ఆమె మొర్కుక్కొనిన మొర్కుక్బళల్యినను, 

నిరాలోచనగా ఆమె తనమీద పెటుట్కొనిన ఒటుట్లైనను ఆమెమీదనుండుట ఆమె భరత్ విని, దానిగూరిచ్ 

వినినదినమున అతడు ఊరకుండుట తటసిథ్ంచినయెడల, ఆమె మొర్కుక్బళుల్ను ఆమె తనమీద 

పెటుట్కొనిన ఒటుట్ను నిలుచును. 

సంఖాయ్కాండము 30:8 => ఆమె భరత్ వినినదినమందే ఆకేష్పణ చేసినయెడల, అతడు ఆమె 

మొర్కుక్కొనిన మొర్కుక్బడిని ఆమె నిరాలోచనగా తనమీద పెటుట్కొనిన ఒటుట్లను రదుద్చేసినవాడగును; 

యెహోవా ఆమెను క్షమించును. 

సంఖాయ్కాండము 30:9 => విధవరాలుగాని విడనాడబడినదిగాని తన మీద పెటుట్కొనిన పర్తి 

మొర్కుక్బడి నిలుచును. 

సంఖాయ్కాండము 30:10 => ఆమె తన భరత్యింట ఉండి మొర్కుక్కొనినయెడలనేమి, పర్మాణముచేసి 

తనమీద ఒటుట్ పెటుట్కొనినయెడలనేమి, 

సంఖాయ్కాండము 30:11 => తరువాత ఆమె భరత్ విని దానిగూరిచ్ ఆకేష్పణ చేయక 

ఊరకుండినయెడల, ఆమె మొర్కుక్బడులనిన్యు నిలుచును; ఆమె తనమీద పెటుట్కొనిన పర్తి ఒటుట్ను 

నిలుచును. 

సంఖాయ్కాండము 30:12 => ఆమె భరత్ వినినదినమందే వాటిని బొతిత్గా రదుద్చేసినయెడల, ఆమె 

మొర్కుక్బళల్ను గూరిచ్యు, ఆమె మీది ఒటుట్ను గూరిచ్యు ఆమె పలికినదేదియు నిలువకపోవును; ఆమె 

భరత్ వాటిని రదుద్చేసెను గనుక యెహోవా ఆమెను క్షమించును. 

సంఖాయ్కాండము 30:13 => పర్తి మొర్కుక్బడిని, తనున్ తాను దుఃఖపరచుకొందునని 

పర్మాణపూరవ్కముగా తన మీద పెటుట్కొనిన పర్తి బాధయ్తను ఆమె భరత్ సిథ్రపరచవచుచ్ను, 

రదుద్చేయవచుచ్ను. 

సంఖాయ్కాండము 30:14 => అయితే ఆమె భరత్ నానాట దానిగూరిచ్ ఊరకొనుచు వచిచ్నయెడల, 

వాడు ఆమెమీదనునన్ ఆమె మొర్కుక్బడులనిన్టిని ఆమె ఒటుట్లనిన్టిని సిథ్రపరచినవాడగును. అతడు 

వినినదినమున దానిగూరిచ్ ఊరకుండుటవలన వాటిని సిథ్రపరచెను. 
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సంఖాయ్కాండము 30:15 => అతడు వినిన తరువాత వాటిని బొతిత్గా రదుద్చేసినయెడల, తానే ఆమె 

దోషశిక్షను భరించును. 

సంఖాయ్కాండము 30:16 => ఇవి భరత్నుగూరిచ్యు, భారయ్నుగూరిచ్యు, తండిర్నిగూరిచ్యు, 

బాలయ్మున తండిర్యింటనునన్ కుమారెత్నుగూరిచ్యు యెహోవా మోషేకు ఆజాఞ్పించిన కటట్డలు. 

పర్సంగి 5:4 => నీవు దేవునికి మొర్కుక్బడి చేసికొనినయెడల దానిని చెలిల్ంచుటకు ఆలసయ్ము 

చేయకుము; బుదిధ్హీనులయందు ఆయనకిషట్ము లేదు. 

పర్సంగి 5:5 => నీవు మొర్కుక్కొనినదాని చెలిల్ంచుము, నీవు మొర్కుక్కొని చెలిల్ంపకుండుటకంటె 

మొర్కుక్కొనకుండుటయే మేలు. 

పర్సంగి 5:6 => నీ దేహమును శిక్షకు లోపరచునంత పని నీ నోటివలన జరుగనియయ్కుము; అది 

పొరపాటుచేత జరిగెనని దూత యెదుట చెపప్కుము; నీ మాటలవలన దేవునికి కోపము పుటిట్ంచి నీవేల 

నీ కషట్మును వయ్రథ్పరచుకొనెదవు? 

మతత్యి 5:33 => మరియు నీవు అపర్మాణము చేయక నీ పర్మాణములను పర్భువునకు 

చెలిల్ంపవలెనని పూరివ్కులతో చెపప్బడిన మాట మీరు వినాన్రు గదా, 

దివ్తీయోపదేశకాండము 23:23 => నీ పెదవులనుండి బయలుదేరిన మాటను నెరవేరుచ్కొని, నీ 

దేవుడైన యెహోవాకు మొర్కుక్కొనిన పర్కారము నీవు నీ నోట పలికినటుల్ సేవ్చాఛ్రప్ణము 

నరిప్ంపవలెను. 

యెహోషువ 9:20 => మనము వారితో చేసిన పర్మాణము వలన మనమీదికి కోపము రాకపోవునటుల్ 

ఆ పర్మాణమునుబటిట్ వారిని బర్దుకనియయ్వలెనని చెపిప్ 

నాయ్యాధిపతులు 21:22 => తరువాత వారి తండుర్లైనను సహోదరులైనను వాదించుటకు 

మీయొదద్కు వచిచ్నయెడల మేము ఆ యుదధ్మునుబటిట్ వారిలో పర్తివానికిని పెండిల్కి సతరీ దొరకలేదు 

గనుక ఈ సతరీలను దయచేసి మాకియుయ్డి, ఈ సమయమున వారికిచిచ్నయెడల మీరు 

అపరాధులగుదురు గనుక మాకిచిచ్నటుల్గా ఇయుయ్డని వారితో చెపెప్దమనిరి. 
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2 దినవృతాత్ంతములు 28:21 => ఆహాజు భాగము లేరప్రచి, యెహోవా మందిరములోనుండి యొక 

భాగమును, రాజనగరులోనుండి యొక భాగమును, అధిపతుల యొదద్నుండి యొక భాగమును తీసి 

అషూష్రు రాజునకిచెచ్ను గాని అతడు అతనికి సహాయము చేయలేదు. 

పర్సంగి 5:5 => నీవు మొర్కుక్కొనినదాని చెలిల్ంచుము, నీవు మొర్కుక్కొని చెలిల్ంపకుండుటకంటె 

మొర్కుక్కొనకుండుటయే మేలు. 

మతత్యి 15:5 => మీరైతే ఒకడు తన తండిర్నైనను తలిల్నైనను చూచి నావలన నీకేది 

పర్యోజనమగునో అది దేవారిప్తమని చెపిప్నయెడల అతడు తన తండిర్నైనను తలిల్నైనను 

ఘనపరచనకక్రలేదని చెపుప్చునాన్రు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:3 => అపుప్డు పేతురు అననీయా, నీ భూమి వెలలో కొంత దాచుకొని 

పరిశుదాధ్తమ్ను మోసపుచుచ్టకు సాతాను ఎందుకు నీ హృదయమును పేర్రేపించెను.? 

వచనము 29 

యౌవనసుథ్ల బలము వారికి అలంకారము తలనెరపు వృదుధ్లకు సౌందరయ్ము 

సామెతలు 20:8 => నాయ్య సింహాసనాసీనుడైన రాజు తన కనున్లతో చెడుతనమంతయు 

చెదరగొటుట్ను. 

2 సమూయేలు 4:9 => దావీదు బెయేరోతీయుడగు రిమోమ్ను కుమారులైన రేకాబుతోను 

బయనాతోను ఇటల్నెను 

2 సమూయేలు 4:10 => మంచి వరత్మానము తెచిచ్తినని తలంచి యొకడు వచిచ్ సౌలు చచెచ్నని 

నాకు తెలియజెపప్గా 

2 సమూయేలు 4:11 => వాడు తెచిచ్న వరత్మానమునకు బహుమానముగా సికల్గులో నేను వానిని 

పటుట్కొని చంపించితిని. కావున దురామ్రుగ్లైన మీరు ఇషోబ్షెతు ఇంటిలో చొరబడి, అతని మంచము 

మీదనే నిరోద్షియగువానిని చంపినపుప్డు మీచేత అతని పార్ణదోషము విచారింపక పోవుదునా? 

లోకములో ఉండకుండ నేను మిముమ్ను తీసివేయక మానుదునా? 
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2 సమూయేలు 4:12 => సకలమైన ఉపదర్వములలోనుండి ననున్ రకిష్ంచిన యెహోవా జీవముతోడు 

మాననని చెపిప్, దావీదు తన వారికి ఆజఞ్ ఇయయ్గా వారు ఆ మనుషుయ్లను చంపి వారిచేతులను కాళల్ను 

నరికి వారి శవములను హెబోర్ను కొలనుదగగ్ర వేర్లాడగటిట్రి. తరువాత వారు ఇషోబ్షెతు తలను 

తీసికొనిపోయి హెబోర్నులో అబేన్రు సమాధిలో పాతిపెటిట్రి. 

కీరత్నలు 101:5 => తమ పొరుగువారిని చాటున దూషించువారిని నేను సంహరించెదను అహంకార 

దృషిట్గలవారిని గరివ్ంచిన హృదయము గలవారిని నేను సహింపను 

కీరత్నలు 101:6 => నాయొదద్ నివసించునటుల్ దేశములో నమమ్కసుథ్లైన వారిని నేను 

కనిపెటుట్చునాన్ను నిరోద్షమారగ్మందు నడచువారు నాకు పరిచారకులగుదురు. 

కీరత్నలు 101:7 => మోసము చేయువాడు నా యింట నివసింపరాదు అబదధ్ములాడువాడు నా 

కనున్లయెదుట నిలువడు. 

కీరత్నలు 101:8 => యెహోవా పటట్ణములోనుండి పాపము చేయువారినందరిని నిరూమ్లము 

చేయుటకై దేశమందలి భకిత్హీనులందరిని పర్తి ఉదయమున నేను సంహరించెదను. 

2 సమూయేలు 12:31 => పటట్ణములో ఉనన్వారిని బయటికి తెపిప్ంచి రంపములచేతను 

పదునుగల యినుప పనిముటల్చేతను ఇనుప గొడ డ్ండల్చేతను వారిని తుతుత్నియలుగా చేయించి వారిని 

ఇటుక ఆవములో వేసెను. అమోమ్నీయుల పటట్ణములనిన్టికి అతడు ఈలాగు చేసెను. ఆ తరువాత 

దావీదును జనులందరును తిరిగి యెరూషలేమునకు వచిచ్రి. 

యెషయా 28:27 => సేదయ్గాడు నలల్ జీలకఱఱ్ పదునుగల యంతర్ముచేత నూరచ్డు 

బండిచకర్ములను జీలకఱఱ్మీద నడిపింపడు గాని కఱఱ్చేత నలల్ జీలకఱఱ్ను చువవ్చేత జీలకఱఱ్ను 

దుళల్గొటుట్ను గదా?  

యెషయా 28:28 => మనుషుయ్లు గోధుమలు గాలింపగా దాని నలుచుదురా? సేదయ్గాడును 

ఎలల్పుప్డు దాని నూరుచ్చుండడు ఎలల్పుప్డును అతడు బండిచకర్మును గుఱఱ్ములను దాని మీద 

నడిపించుచుండడు, దాని నలుపడు గదా!  

1 రాజులు 2:6 => నీకు తోచినటుల్ అతనికి చేయవచుచ్ను గాని అతని నెరసిన తలవెండుర్కలను 

సమాధికి నెమమ్దిగా దిగనియయ్వదుద్. 
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1 రాజులు 2:36 => తరువాత రాజు షిమీని పిలువనంపించి అతనికి ఈ మాట సెలవిచెచ్ను. నీవు 

యెరూషలేములో ఇలుల్ కటిట్ంచుకొని బయట ఎకక్డికైనను వెళల్క అందులో కాపురముండుము. 

నెహెమాయ్ 13:28 => పర్ధానయాజకుడును ఎలాయ్షీబు కుమారుడునైన యోయాదా కుమారులలో 

ఒకడు హోరోనీయుడైన సనబ్లల్టునకు అలుల్డాయెను. దానినిబటిట్ నేను అతని నాయొదద్నుండి 

తరిమితిని. 

కీరత్నలు 72:4 => పర్జలలో శర్మనొందువారికి అతడు నాయ్యము తీరుచ్ను బీదల పిలల్లను రకిష్ంచి 

బాధపెటుట్వారిని నలగగొటుట్ను.  

కీరత్నలు 101:8 => యెహోవా పటట్ణములోనుండి పాపము చేయువారినందరిని నిరూమ్లము 

చేయుటకై దేశమందలి భకిత్హీనులందరిని పర్తి ఉదయమున నేను సంహరించెదను. 

సామెతలు 14:35 => బుదిధ్గల సేవకుడు రాజులకిషు ట్డు అవమానకరముగా నడచువానిమీద రాజు 

కోపించును 

రోమీయులకు 13:4 => నీవు చెడ డ్ది చేసినయెడల భయపడుము, వారు ఊరకయే ఖడగ్ము ధరింపరు; 

కీడు చేయువానిమీద ఆగర్హము చూపుటకై వారు పర్తికారము చేయు దేవుని పరిచారకులు. 

వచనము 30 

గాయములు చేయు దెబబ్లు అంతరంగములలో చొచిచ్ చెడుతనమును తొలగించును. 

ఆదికాండము 2:7 => దేవుడైన యెహోవా నేలమంటితో నరుని నిరిమ్ంచి వాని నాసికా రంధర్ములలో 

జీవవాయువును ఊదగా నరుడు జీవాతమ్ ఆయెను. 

యోబు 32:8 => అయినను నరులలో ఆతమ్ ఒకటియునన్ది సరవ్శకుత్డగు దేవుని ఊపిరి వారికి 

వివేచన కలుగజేయును. 

రోమీయులకు 2:15 => అటిట్వారి మనసాస్కిష్ కూడ సాక్షయ్మిచుచ్చుండగను, వారి తలంపులు ఒక 

దానిమీద ఒకటి తపుప్ మోపుచు లేక తపుప్లేదని చెపుప్చుండగను, ధరమ్శాసత్రసారము తమ 

హృదయములయందు వార్యబడినటుట్ చూపుచునాన్రు 
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1 కొరిందీయులకు 2:11 => ఒక మనుషుయ్ని సంగతులు అతనిలోనునన్ మనుషాయ్తమ్కే గాని 

మనుషుయ్లలో మరి ఎవనికి తెలియును? ఆలాగే దేవుని సంగతులు దేవుని ఆతమ్కే గాని మరి ఎవనికిని 

తెలియవు. 

2 కొరిందీయులకు 4:2 => అయితే కుయుకిత్గా నడుచుకొనకయు, దేవుని వాకయ్మును వంచనగా 

బోధింపకయు, సతయ్మును పర్తయ్క్షపరచుటవలన పర్తి మనుషుయ్ని మనసాస్కిష్ యెదుట మముమ్ను మేమే 

దేవుని సముఖమందు మెపిప్ంచుకొనుచు అవమానకరమైన రహసయ్ కారయ్ములను విసరిజ్ంచియునాన్ము 

2 కొరిందీయులకు 4:3 => మా సువారత్ మరుగుచేయబడినయెడల నశించుచునన్వారి 

విషయములోనే మరుగుచేయబడియునన్ది. 

2 కొరిందీయులకు 4:4 => దేవుని సవ్రూపియైయునన్ కీర్సుత్ మహిమను కనుపరచు సువారత్ 

పర్కాశము వారికి పర్కాశింపకుండు నిమితత్ము, ఈ యుగసంబంధమైన దేవత అవిశావ్సులైనవారి 

మనోనేతర్ములకు గుర్డిడ్తనము కలుగజేసెను. 

2 కొరిందీయులకు 4:5 => అంధకారములోనుండి వెలుగు పర్కాశించును గాక అని పలికిన దేవుడే 

తన మహిమను గూరిచ్న జాఞ్నము యేసుకీర్సుత్నందు వెలల్డిపరచుటకు మా హృదయములలో 

పర్కాశించెను. 

2 కొరిందీయులకు 4:6 => గనుక మేము మముమ్నుగూరిచ్ పర్కటించుకొనుటలేదు గాని, 

కీర్సుత్యేసునుగూరిచ్ ఆయన పర్భువనియు, మముమ్నుగూరిచ్, యేసు నిమితత్ము మేము మీ 

పరిచారకులమనియు పర్కటించుచునాన్ము. 

1 యోహాను 3:19 => ఇందువలన మనము సతయ్సంబంధులమని యెరుగుదుము. దేవుడు మన 

హృదయముకంటె అధికుడై, సమసత్మును ఎరిగియునాన్డు గనుక మన హృదయము ఏ యే 

విషయములలో మనయందు దోషారోపణ చేయునో ఆ యా విషయములలో ఆయన యెదుట మన 

హృదయములను సమమ్తి పరచుకొందము. 

1 యోహాను 3:20 => పిర్యులారా, మన హృదయము మనయందు దోషారోపణ చేయనియెడల 

దేవుని యెదుట ధైరయ్ము గలవారమగుదుము. 
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1 యోహాను 3:21 => మరియు మనమాయన ఆజఞ్లను గైకొనుచు ఆయన దృషిట్కి ఇషట్మైనవి 

చేయుచునాన్ము గనుక, మనమేమి అడిగినను అది ఆయనవలన మనకు దొరుకును. 

సామెతలు 20:20 => తన తండిర్నైనను తలిల్నైనను దూషించువాని దీపము కారుచీకటిలో 

ఆరిపోవును. 

సామెతలు 20:30 => గాయములు చేయు దెబబ్లు అంతరంగములలో చొచిచ్ చెడుతనమును 

తొలగించును. 

హెబీర్యులకు 4:12 => ఎందుకనగా దేవుని వాకయ్ము సజీవమై బలముగలదై రెండంచులుగల 

యెటువంటి ఖడగ్ముకంటెను వాడిగా ఉండి, పార్ణాతమ్లను కీళల్ను మూలుగను విభజించునంతమటుట్కు 

దూరుచు, హృదయముయొకక్ తలంపులను ఆలోచనలను శోధించుచునన్ది.  

హెబీర్యులకు 4:13 => మరియు ఆయన దృషిట్కి కనబడని సృషఠ్ము ఏదియు లేదు. మనమెవనికి 

లెకక్ యొపప్చెపప్వలసి యునన్దో ఆ దేవుని కనున్లకు సమసత్మును మరుగులేక తేటగా ఉనన్ది. 

కీరత్నలు 18:28 => నా దీపము వెలిగించువాడవు నీవే నా దేవుడైన యెహోవా చీకటిని నాకు 

వెలుగుగా చేయును 

లూకా 11:36 => ఏ భాగమైనను చీకటి కాక నీ దేహమంతయు వెలుగుమయమైతే, దీపము తన 

కాంతివలన నీకు వెలుగిచుచ్నపుప్డు ఏలాగుండునో ఆలాగు దేహమంతయు వెలుగుమయమై 

యుండునని చెపెప్ను. 
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వచనము 1 

యెహోవా చేతిలో రాజు హృదయము నీటి కాలువలవలె నునన్ది. ఆయన తన చితత్వృతిత్ చొపుప్న దాని 

తిర్పుప్ను. 

కీరత్నలు 61:7 => దేవుని సనిన్ధిని అతడు నిరంతరము నివసించును గాక అతని కాపాడుటకై 

కృపాసతయ్ములను నియమించుము. 

కీరత్నలు 101:1 => నేను కృపనుగూరిచ్యు నాయ్యమునుగూరిచ్యు పాడెదను యెహోవా, నినున్ 

కీరిత్ంచెదను. 

సామెతలు 16:6 => కృపాసతయ్ములవలన దోషమునకు పార్యశిచ్తత్ము కలుగును యెహోవాయందు 

భయభకుత్లు కలిగియుండుటవలన మనుషుయ్లు చెడుతనమునుండి తొలగిపోవుదురు. 

సామెతలు 16:12 => రాజులు దుషట్కిర్యలు చేయుట హేయమైనది నీతివలన సింహాసనము 

సిథ్రపరచబడును. 

సామెతలు 29:14 => ఏ రాజు దరిదుర్లకు సతయ్ముగా నాయ్యము తీరుచ్నో ఆ రాజు సింహాసనము 

నితయ్ముగా సిథ్రపరచబడును. 

కీరత్నలు 21:7 => ఏలయనగా రాజు యెహోవాయందు నమిమ్కయుంచుచునాన్డు సరోవ్నన్తుని 

కృపచేత అతడు కదలకుండ నిలుచును. 

కీరత్నలు 26:1 => యెహోవా, నేను యథారథ్వంతుడనై పర్వరిత్ంచుచునాన్ను నాకు తీరుప్ తీరుచ్ము 

ఏమియు సందేహపడకుండ యెహోవాయందు నేను నమిమ్క యుంచియునాన్ను.  

యెషయా 16:5 => కృపవలన సింహాసనము సాథ్పింపబడును సతయ్సంపనున్డై దానిమీద కూరుచ్ండి 

తీరుప్తీరుచ్ నొకడు కలడు దావీదు గుడారములో అతడాసీనుడై నాయ్యము విచారించుచు నాయ్యము 

జరిగించుటకై తీవరించును. 

1 రాజులు 20:31 => అతని సేవకులు ఇశార్యేలు వారి రాజులు దయాపరులని మేము వింటిమి 

గనుక నీకు అనుకూలమైనయెడల మేము నడుమునకు గోనెలు కటుట్కొని తలమీద తార్ళుల్ వేసికొని 
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ఇశార్యేలు రాజునొదద్కు పోవుదుము; అతడు నీ పార్ణమును రకిష్ంచునేమో అని రాజుతో అనగా రాజు 

అందుకు సమమ్తించెను. 

సామెతలు 3:3 => దయను సతయ్మును ఎనన్డును నినున్ విడిచి పోనియయ్కుము వాటిని 

కంఠభూషణముగా ధరించుకొనుము. నీ హృదయమను పలకమీద వాటిని వార్సికొనుము.  

సామెతలు 25:5 => రాజు ఎదుటనుండి దుషు ట్లను తొలగించినయెడల అతని సింహాసనము 

నీతివలన సిథ్రపరచబడును. 

యిరిమ్యా 22:15 => నీవు అతిశయపడి దేవదారు పలకల గృహమును కటిట్ంచుకొనుటచేత 

రాజవగుదువా? నీ తండిర్ అనన్ పానములు కలిగి నీతినాయ్యముల ననుసరించుచు కేష్మముగా 

ఉండలేదా? 

వచనము 2 

ఒకడు తనకేరప్రచుకొనిన మారగ్ము ఎటిట్దైనను తన దృషిట్కది నాయ్యముగానే అగపడును యెహోవాయే 

హృదయములను పరిశీలన చేయువాడు.  

యిరిమ్యా 9:23 => యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు జాఞ్ని తన జాఞ్నమునుబటిట్యు శూరుడు 

తన శౌరయ్మునుబటిట్యు అతిశయింపకూడదు , ఐశవ్రయ్వంతుడు తన ఐశవ్రయ్మునుబటిట్ 

అతిశయింపకూడదు. 

యిరిమ్యా 9:24 => అతిశయించువాడు దేనినిబటిట్ అతిశయింపవలెననగా, భూమిమీద 

కృపచూపుచు నీతి నాయ్యములు జరిగించుచునునన్ యెహోవాను నేనేయని గర్హించి ననున్ 

పరిశీలనగా తెలిసికొనుటనుబటిట్యే అతిశయింపవలెను; అటిట్ వాటిలో నేనానందించువాడనని 

యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డు. 

1 యోహాను 2:14 => చినన్పిలల్లారా, మీరు తండిర్ని ఎరిగియునాన్రు గనుక మీకు వార్యుచునాన్ను. 

తండుర్లారా, మీరు ఆదినుండి యునన్వానిని ఎరిగియునాన్రు గనుక మీకు వార్యుచునాన్ను. 

యౌవనసుథ్లారా, మీరు బలవంతులు, దేవుని వాకయ్ము మీయందు నిలుచుచునన్ది; మీరు దుషు ట్ని 

జయించియునాన్రు గనుక మీకు వార్యుచునాన్ను. 
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సామెతలు 16:31 => నెరసిన వెండుర్కలు సొగసైన కిరీటము అవి నీతిపర్వరత్న గలవానికి 

కలిగియుండును. 

లేవీయకాండము 19:32 => తల నెరసినవాని యెదుట లేచి ముసలివాని ముఖమును ఘనపరచి నీ 

దేవునికి భయపడవలెను; నేను యెహోవాను. 

ఆదికాండము 25:8 => అబార్హాము నిండు వృదాధ్పయ్మునకు వచిచ్నవాడై మంచి ముసలితనమున 

పార్ణము విడిచి మృతిబొంది తన పితరులయొదద్కు చేరచ్బడెను. 

యోబు 41:32 => అది తాను నడచిన తోర్వను తన వెనుక పర్కాశింపజేయును చూచినవారికి 

సముదర్ము నెరసిన వెండుర్కలుగా తోచును. 

పర్సంగి 12:5 => ఎతుత్ చోటులకు భయపడుదురు. మారగ్ములయందు భయంకరమైనవి కనబడును, 

బాదము వృక్షము పువువ్లు పూయును, మిడుత బరువుగా ఉండును, బుడ డ్బుడుసరకాయ పగులును, 

ఏలయనగా ఒకడు తన నితయ్మైన ఉనికిపటుట్నకు పోవుచునాన్డు. వాని నిమితత్ము పర్లాపించువారు 

వీధులలో తిరుగుదురు. 

1 యోహాను 2:13 => తండుర్లారా, మీరు ఆదినుండి యునన్వానిని ఎరిగియునాన్రు గనుక మీకు 

వార్యుచునాన్ను. యౌవనసుథ్లారా, మీరు దుషు ట్ని జయించియునాన్రు గనుక మీకు వార్యుచునాన్ను. 

వచనము 3 

నీతినాయ్యములననుసరించి నడచుకొనుట బలులనరిప్ంచుటకంటె యెహోవాకు ఇషట్ము. 

సామెతలు 19:25 => అపహాసకులు దండింపబడగా చూచి జాఞ్నము లేనివారు జాఞ్నము నొందుదురు 

వివేకులను గదిద్ంచినయెడల వారు జాఞ్నవృదిధ్ నొందుదురు. 

సామెతలు 22:15 => బాలుని హృదయములో మూఢతవ్ము సావ్భావికముగా పుటుట్ను శికాష్దండము 

దానిని వానిలోనుండి తోలివేయును. 

యెషయా 27:9 => కావున యాకోబు దోషమునకు ఈలాగున పార్యశిచ్తత్ము చేయబడును 

ఇదంతయు అతని పాపపరిహారమునకు కలుగు ఫలము. ఛినాన్భినన్ములుగా చేయబడు సునన్పు 
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రాళల్వలె అతడు బలిపీఠపు రాళల్నిన్టిని కొటుట్నపుప్డు దేవతాసత్ంభము సూరయ్దేవతా పర్తిమలు ఇకను 

మరల లేవవు.  

హెబీర్యులకు 12:10 => వారు కొనిన్దినములమటుట్కు తమకిషట్ము వచిచ్నటుట్ మనలను శికిష్ంచిరి 

గాని మనము తన పరిశుదధ్తలో పాలుపొందవలెనని మన మేలుకొరకే ఆయన శికిష్ంచుచునాన్డు. 

సామెతలు 20:27 => నరుని ఆతమ్ యెహోవా పెటిట్న దీపము అది అంతరంగములనిన్యు 

శోధించును. 

వచనము 4 

అహంకార దృషిట్యు గరవ్ హృదయమును భకిత్హీనుల కేష్మమును పాపయుకత్ములు. 

సామెతలు 16:1 => హృదయాలోచనలు మనుషుయ్ని వశము, చకక్ని పర్తుయ్తత్రమిచుచ్టకు 

యెహోవావలన కలుగును. 

సామెతలు 16:9 => ఒకడు తాను చేయబోవునది హృదయములో యోచించుకొనును యెహోవా 

వాని నడతను సిథ్రపరచును 

సామెతలు 20:24 => ఒకని నడతలు యెహోవా వశము తనకు సంభవింపబోవునది యొకడెటుల్ 

తెలిసికొనగలడు? 

ఎజార్ 7:27 => యెరూషలేములో నుండు యెహోవా మందిరమును అలంకరించుటకు రాజునకు 

బుదిధ్ పుటిట్ంచినందునను, రాజును అతని మంతుర్లును రాజు యొకక్ మహాధిపతులును నాకు దయ 

అనుగర్హింపజేసినందునను, మన పితరుల దేవుడైన యెహోవాకు సోత్తర్ము కలుగును గాక. 

ఎజార్ 7:28 => నా దేవుడైన యెహోవా హసత్ము నాకు తోడుగా ఉనన్ందున నేను బలపరచబడి, 

నాతోకూడ వచుచ్టకు ఇశార్యేలీయుల పర్ధానులను సమకూరిచ్తిని. 

నెహెమాయ్ 1:11 => యెహోవా చెవి యొగిగ్ నీ దాసుడనైన నా మొఱఱ్ను, నీ నామమును భయభకుత్లతో 

ఘనపరచుటయందు ఆనందించు నీ దాసుల మొఱఱ్ను ఆలకించి, ఈ దినమందు నీ దాసుని ఆలోచన 

సఫలపరచి , ఈ మనుషుయ్డు నాయందు దయచూపునటుల్ అనుగర్హించుమని నినున్ 

బతిమాలుకొనుచునాన్ను, అని పార్రిథ్ంచితిని. నేను రాజునకు గినెన్ అందించువాడనై యుంటిని. 
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నెహెమాయ్ 2:4 => అపుప్డు రాజు ఏమి కావలసి నీవు మనవి చేయుచునాన్వని ననన్డుగగా, నేను 

ఆకాశమందలి దేవునికి పార్రథ్న చేసి 

కీరత్నలు 105:25 => తన పర్జలను పగజేయునటుల్ను తన సేవకులయెడల కుయుకిత్గా 

నడచునటుల్ను ఆయన వారి హృదయములను తిర్పెప్ను. 

కీరత్నలు 106:46 => వారిని చెరగొనిపోయిన వారికందరికి వారియెడల కనికరము పుటిట్ంచెను. 

దానియేలు 4:35 => భూనివాసులందరు ఆయన దృషిట్కి ఎనిన్కకు రానివారు; ఆయన పరలోక సేన 

యెడలను భూనివాసుల యెడలను తన చితత్ము చొపుప్న జరిగించువాడు; ఆయన చేయి పటుట్కొని 

నీవేమి చేయుచునాన్వని ఆయనతో చెపుప్టకు ఎవడును సమరుథ్డు కాడు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:10 => దయను జాఞ్నమును ఐగుపుత్ రాజైన ఫరోయెదుట అతనికి 

అనుగర్హించినందున ఫరో ఐగుపుత్నకును తన యింటికంతటికిని అతనిని అధిపతిగా నియమించెను. 

కీరత్నలు 74:15 => బుగగ్లను నదులను పుటిట్ంచితివి నితయ్ము పర్వహించు నదులను నీవు 

ఇంకజేసితివి 

కీరత్నలు 93:4 => విసాత్రజలముల ఘోషలకంటెను బలమైన సముదర్ తరంగముల ఘోషలకంటెను 

ఆకాశమునందు యెహోవా బలిషుఠ్డు  

కీరత్నలు 114:3 => సముదర్ము దానిని చూచి పారిపోయెను యొరాద్ను నది వెనుకకు మళె ల్ను. 

కీరత్నలు 114:5 => సముదర్మా, నీవు పారిపోవుటకు నీకేమి తటసిథ్ంచినది? యొరాద్నూ, నీవు 

వెనుకకు మళుల్టకు నీకేమి తటసిథ్ంచినది? 

యెషయా 43:19 => ఇదిగో నేనొక నూతనకిర్య చేయుచునాన్ను ఇపుప్డే అది మొలుచును మీరు 

దాని నాలోచింపరా? నేను అరణయ్ములో తోర్వ కలుగజేయుచునాన్ను ఎడారిలో నదులు 

పారజేయుచునాన్ను.  

యెషయా 44:27 => నేనే నీ నదులను ఎండచేయుచునాన్ను ఎండిపొమమ్ని పర్వాహముతో నేనే 

చెపుప్చునాన్ను 

పర్కటన 16:4 => మూడవ దూత తన పాతర్ను నదులలోను జలధారలలోను కుమమ్రింపగా అవి 

రకత్మాయెను. 
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పర్కటన 16:12 => ఆరవ దూత తన పాతర్ను యూఫర్టీసు అను మహానదిమీద కుమమ్రింపగా 

తూరుప్నుండి వచుచ్ రాజులకు మారగ్ము సిదధ్పరచబడునటుల్ దాని నీళుల్ యెండిపోయెను. 

ఆదికాండము 12:18 => అపుప్డు ఫరో అబార్మును పిలిపించి నీవు నాకు చేసినది యేమిటి? ఈమె 

నీ భారయ్ అని నాకెందుకు తెలుపలేదు? 

ఆదికాండము 12:20 => మరియు ఫరో అతని విషయమై తన జనుల కాజాఞ్పించినందున వారు 

అతనిని అతని భారయ్ను అతనికి కలిగిన సమసత్మును పంపివేసిరి. 

ఆదికాండము 20:6 => అందుకు దేవుడు అవును, యధారథ్హృదయముతో దీని చేసితివని 

నేనెరుగుదును; మరియు నీవు నాకు విరోధముగా పాపము చేయకుండ నేను నినున్ అడ డ్గించితిని; 

అందుకే నేను నినున్ ఆమెను ముటట్నియయ్లేదు 

ఆదికాండము 33:4 => అపుప్డు ఏశావు అతనిని ఎదురొక్న పరుగెతిత్ అతనిని కౌగలించుకొని అతని 

మెడమీద పడి ముదుద్పెటుట్కొనెను; వారిదద్రు కనీన్రు విడిచిరి. 

ఆదికాండము 43:14 => ఆ మనుషుయ్డు మీ యితర సహోదరుని బెనాయ్మీనును మీ కపప్గించునటుల్ 

సరవ్శకుత్డైన దేవుడు ఆ మనుషుయ్ని యెదుట మిముమ్ను కరుణించును గాక. నేను పుతర్హీనుడనై 

యుండవలసినయెడల పుతర్హీనుడనగుదునని వారితో చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 47:6 => ఐగుపుత్ దేశము నీ యెదుట ఉనన్ది, ఈ దేశములోని మంచి పర్దేశమందు నీ 

తండిర్ని నీ సహోదరులను నివసింప చేయుము, గోషెను దేశములో వారు నివసింపవచుచ్ను, వారిలో 

ఎవరైన పర్జఞ్గలవారని నీకు తోచినయెడల నా మందలమీద వారిని అధిపతులగా నియమించుమని 

చెపెప్ను 

నిరగ్మకాండము 2:5 => ఫరో కుమారెత్ సాన్నము చేయుటకు ఏటికి వచెచ్ను. ఆమె పనికతెత్లు 

ఏటియొడుడ్న నడుచుచుండగా ఆమె నాచులోని ఆ పెటెట్ను చూచి, తన పనికతెత్ నొకతెను పంపి దాని 

తెపిప్ంచి 

నిరగ్మకాండము 2:6 => తెరచి ఆ పిలల్వాని చూచినపుప్డు ఆ పిలల్వాడు ఏడుచ్చుండగా చూచి 

వానియందు కనికరించి వీడు హెబీర్యుల పిలల్లలో నొకడనెను. 
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1 సమూయేలు 19:23 => అతడు రామా దగగ్రనునన్ నాయోతునకు రాగా దేవుని ఆతమ్ అతని మీదికి 

వచెచ్ను గనుక అతడు పర్యాణము చేయుచు రామాదగగ్రనునన్ నాయోతునకు వచుచ్వరకు 

పర్కటించుచుండెను, 

2 రాజులు 7:7 => లేచి తమ గుడారములలోనైనను గుఱఱ్ములలోనైనను గాడిదలలోనైనను 

దండుపేటలో నునన్వాటిలోనైనను ఏమియు తీసికొనకయే తమ పార్ణములు రకిష్ంచుకొనుట 

చాలుననుకొని, సందెచీకటిని ఉనన్ది ఉనన్టుల్గా పేట విడిచి పారిపోయియుండిరి. 

2 రాజులు 8:6 => రాజు ఆ సతరీని అడిగినపుప్డు ఆమె అతనితో సంగతి తెలియజెపెప్ను. కాబటిట్ రాజు 

ఆమె పక్షముగా ఒక అధిపతిని నియమించి, ఆమె సొతుత్ యావతుత్ను ఆమె దేశము విడిచినపప్టినుండి 

నేటివరకు భూమి ఫలించిన పంట యావతుత్ను ఆమెకు మరల ఇమమ్ని సెలవిచెచ్ను. 

2 రాజులు 25:27 => యూదారాజైన యెహోయాకీను చెరలో ఉంచబడిన ముపప్దియేడవ 

సంవతస్రమున పండెర్ండవ నెల యిరువది యేడవ దినమున బబులోనురాజైన ఎవీలెమ్రోదకు తాను 

ఏలనారంభించిన సంవతస్రమందు బందీగృహములోనుండి యూదారాజైన యెహోయాకీనును 

తెపిప్ంచి 

2 దినవృతాత్ంతములు 18:31 => కాగా యెహోషాపాతు కనబడుటతోనే రథాధిపతులు అతడు 

ఇశార్యేలు రాజనుకొని యుదధ్ము చేయుటకు అతని చుటుట్కొనిరి, గాని యెహోషాపాతు 

మొఱఱ్పెటిట్నందున యెహోవా అతనికి సహాయము చేసెను, దేవుడు అతనియొదద్నుండి వారు 

తొలగిపోవునటుల్ చేసెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 33:13 => ఆయనకు మొరలిడగా, ఆయన అతని వినన్పములను ఆలకించి 

యెరూషలేమునకు అతని రాజయ్ములోనికి అతని తిరిగి తీసికొని వచిచ్నపుప్డు యెహోవా దేవుడై 

యునాన్డని మనషేష్ తెలిసికొనెను. 

ఎజార్ 1:1 => పారసీకదేశపు రాజైన కోరెషు ఏలుబడిలో మొదటి సంవతస్రమందు యిరీమ్యా దావ్రా 

పలుకబడిన తన వాకయ్మును నెరవేరుచ్టకై యెహోవా పారసీకదేశపు రాజైన కోరెషు మనసుస్ను 

పేర్రేపింపగా అతడు తన రాజయ్మందంతట చాటింపు చేయించి వార్తమూలముగా ఇటుల్ పర్కటన 

చేయించెను 
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ఎజార్ 5:14 => మరియు నెబుకదెన్జరు యెరూషలేమందునన్ దేవాలయములో నుండి తీసి బబులోను 

పటట్ణమందునన్ గుడిలోనికి కొనిపోయిన దేవుని మందిరపు వెండి బంగారు ఉపకరణములను రాజైన 

కోరెషు బబులోను పటట్ణపు మందిరములో నుండి తెపిప్ంచి 

ఎజార్ 6:6 => కావున రాజైన దరాయ్వేషు ఈలాగు సెలవిచెచ్ను నది యవతల అధికారియైన తతెత్నై 

అను నీవును, షెతరోబ్జన్యి అను నీవును నది యవతల మీతోకూడ నునన్ అపరెస్కాయులును 

యూదుల జోలికి పోక 

ఎజార్ 6:22 => ఏలయనగా ఇశార్యేలీయుల దేవుని మందిరపు పనివిషయమై వారిచేతులను 

బలపరచుటకు యెహోవా అషూష్రు రాజు హృదయమును వారివైపు తిర్పిప్ వారిని సంతోషింపజేసెను. 

నెహెమాయ్ 2:8 => పటట్ణపార్కారమునకును, మందిరముతో సంబంధించిన కోటగుమమ్ములకును, 

నేను పర్వేశింపబోవు ఇంటికిని, దూలములు మార్నులు ఇచుచ్నటుల్గా రాజుగారి అడవులను కాయు 

ఆసాపునకు ఒక తాకీదును ఇయుయ్డని అడిగితిని; ఆలాగు నాకు తోడుగా ఉండి నాకు కృప 

చూపుచునన్ నా దేవుని కరుణాహసత్ము కొలది రాజు నా మనవి ఆలకించెను. 

ఎసేత్రు 4:8 => వారిని సంహరించుటకై షూషనులో ఇయయ్బడిన ఆజఞ్ పర్తిని ఎసేత్రునకు చూసి 

తెలుపుమనియు, ఆమె తన జనుల విషయమై రాజును వేడుకొని అతని సముఖమందు వినన్పము 

చేయుటకై అతనియొదద్కు పోవలెనని చెపుప్మనియు దాని నతనికిచెచ్ను. హతాకు వచిచ్ మొరెద్కై యొకక్ 

మాటలను ఎసేత్రుతో చెపెప్ను. 

ఎసేత్రు 5:2 => రాణియైన ఎసేత్రు ఆవరణములో నిలువబడి యుండుట రాజు చూడగా ఆమెయందు 

అతనికి దయ పుటెట్ను. రాజు తనచేతిలోనుండు బంగారపు దండమును ఎసేత్రుతటుట్ చాపగా ఎసేత్రు 

దగగ్రకు వచిచ్ దండము యొకక్ కొన ముటెట్ను. 

కీరత్నలు 105:19 => అతడు చెపిప్న సంగతి నెరవేరువరకు యెహోవా వాకుక్ అతని 

పరిశోధించుచుండెను. 

సామెతలు 19:21 => నరుని హృదయములో ఆలోచనలు అనేకములుగా పుటుట్ను యెహోవా యొకక్ 

తీరామ్నమే సిథ్రము. 

Page  of 1638 2507



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   !"త$

సామెతలు 29:26 => అనేకులు ఏలువాని దయ కోరుచుందురు మనుషుయ్లను తీరుప్ తీరుచ్ట 

యెహోవా వశము. 

యిరిమ్యా 15:11 => అందుకు యెహోవా నిశచ్యముగా నీకు మేలుచేయవలెనని నేను నినున్ 

బలపరచుచునాన్ను, కీడు కాలమున ఆపతాక్లమున నీ శతుర్వులు నిశచ్యముగా నీకు మొరలిడునటుల్ 

చేయుదునని సెలవిచెచ్ను. 

యిరిమ్యా 25:9 => ఈ దేశముమీదికిని దీని నివాసులమీదికిని చుటుట్నునన్ యీ జనులందరి 

మీదికిని వారిని రపిప్ంచుచునాన్ను; ఈ జనులను శాపగర్సుత్లగాను విసమ్యాసప్దముగాను 

అపహాసాయ్సప్దముగాను ఎపప్టికిని పాడుగాను ఉండజేసెదను. 

యిరిమ్యా 37:21 => కాబటిట్ రాజైన సిదిక్యా సెలవియయ్గా బంటులు బందీగృహశాలలో 

యిరీమ్యాను వేసి, పటట్ణములో రొటెట్లునన్ంత వరకు రొటెట్లు కాలుచ్వారి వీధిలోనుండి అనుదినము 

ఒక రొటెట్ అతనికిచుచ్చు వచిచ్రి; ఇటుల్ జరుగగా యిరీమ్యా బందీగృహశాలలో నివసించెను.  

యిరిమ్యా 38:10 => అందుకు రాజు నీవు ఇకక్డనుండి ముపప్దిమంది మనుషుయ్లను 

వెంటబెటుట్కొనిపోయి, పర్వకత్యైన యిరీమ్యా చావకమునుపు ఆ గోతిలోనుండి అతని తీయించుమని 

కూషీయుడగు ఎబెదెమ్లెకునకు సెలవియయ్గా 

యిరిమ్యా 39:12 => ఈ ఆజఞ్ ఇచెచ్ను నీవు ఇతనికి హాని చేయక దగగ్రనుంచుకొని పరామరిశ్ంచి, 

ఇతడు నీతో చెపుప్నటుల్ చేయవలెను. 

యిరిమ్యా 40:5 => ఇంకను అతడు తిరిగివెళల్క తడవుచేయగా రాజదేహసంరక్షకుల కధిపతి 

అతనితో ఈలాగు చెపెప్ను బబులోను రాజు షాఫాను కుమారుడైన అహీకాము కుమారుడగు గెదలాయ్ను 

యూదా పటట్ణములమీద నియమించియునాన్డు, అతనియొదద్కు వెళుల్ము; అతనియొదద్ నివసించి 

పర్జలమధయ్ను కాపురముండుము, లేదా యెకక్డికి వెళుల్ట నీ దృషిట్కి అనుకూలమో అకక్డికే వెళుల్ము. 

మరియు రాజదేహసంరక్షకుల కధిపతి అతనికి బతెత్మును బహుమానము ఇచిచ్ అతని సాగనంపగా 

యిరిమ్యా 52:31 => యూదారాజైన యెహోయాకీను చెరపటట్బడిన ముపప్ది యేడవ 

సంవతస్రమున పండెర్ండవ నెల యిరువదియైదవ దినమున బబులోనురాజైన ఎవీలెమ్రోదకు తన 
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యేలుబడియందు మొదటి సంవతస్రమున యూదారాజైన యెహోయాకీనునకు దయచూపి, 

బందీగృహములోనుండి అతని తెపిప్ంచి 

యెహెజేక్లు 21:21 => బాటలు చీలుచోట రెండు మారగ్ములు చీలు సథ్లమున శకునము 

తెలిసికొనుటకు బబులోను రాజు నిలుచుచునాన్డు; అతడు బాణములను ఇటు అటు ఆడించుచు, 

విగర్హములచేత విచారణ చేయుచు, కారయ్మునుబటిట్ శకునము చూచుచునాన్డు.  

మారుక్ 14:15 => అతడు సామగిర్తో సిదధ్పరచబడిన గొపప్ మేడగది మీకు చూపించును; అకక్డ 

మనకొరకు సిదధ్పరచుడని చెపిప్ తన శిషుయ్లలో ఇదద్రిని పంపెను. 

మారుక్ 15:26 => మరియు యూదుల రాజైన యేసు అని ఆయనమీద మోపబడిన నేరమును వార్సి 

పైగా నుంచిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:23 => అతనికి నలువది ఏండుల్ నిండవచిచ్నపుప్డు ఇశార్యేలీయులైన తన 

సహోదరులను చూడవలెననన్ బుదిధ్ పుటెట్ను. 

ఫిలిపీప్యులకు 2:13 => ఎందుకనగా మీరు ఇచఛ్యించుటకును కారయ్సిదిధ్ కలుగజేసికొనుటకును, 

తన దయాసంకలప్ము నెరవేరుటకై మీలో కారయ్సిదిధ్ కలుగజేయువాడు దేవుడే. 

పర్కటన 17:17 => దేవుని మాటలు నెరవేరువరకు వారు ఏకాభిపార్యము గలవారై తమ 

రాజయ్మును ఆ మృగమునకు అపప్గించుటవలన తన సంకలప్ము కొనసాగించునటుల్ దేవుడు వారికి 

బుదిధ్ పుటిట్ంచెను. 

వచనము 5 

శర్దధ్గలవారి యోచనలు లాభకరములు తాలిమి లేక పనిచేయువానికి నషట్మే పార్పిత్ంచును 

సామెతలు 16:2 => ఒకని నడతలనిన్యు వాని దృషిట్కి నిరోద్షములుగా కనబడును యెహోవా 

ఆతమ్లను పరిశోధించును. 

సామెతలు 16:25 => ఒకని మారగ్ము వాని దృషిట్కి యథారథ్ముగా కనబడును అయినను తుదకు 

అది మరణమునకు చేరును. 
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సామెతలు 20 :6 => దయచూపు వానిని కలిసికొనుట అనేకులకు తటసిథ్ంచును 

నముమ్కొనదగినవాడు ఎవరికి కనబడును? 

సామెతలు 30:12 => తమ దృషిట్కి తాము శుదుధ్లై తమ మాలినయ్మునుండి కడుగబడని వారి తరము 

కలదు. 

కీరత్నలు 36:2 => వాని దోషము బయలుపడి అసహయ్ముగా కనబడువరకు అది వాని దృషిట్యెదుట 

వాని ముఖసుత్తి చేయుచునన్ది.  

లూకా 18:11 => పరిసయుయ్డు నిలువబడి దేవా, నేను చోరులును అనాయ్యసుథ్లును 

వయ్భిచారులునైన యితర మనుషుయ్లవలె నైనను, ఈ సుంకరివలె నైనను ఉండనందుకు నీకు 

కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచుచునాన్ను. 

లూకా 18:12 => వారమునకు రెండుమారులు ఉపవాసము చేయుచు నా సంపాదన అంతటిలో 

పదియవ వంతు చెలిల్ంచుచునాన్నని తనలోతాను పార్రిథ్ంచుచుండెను. 

గలతీయులకు 6:3 => ఎవడైనను వటిట్వాడై యుండి తాను ఎనిన్కైన వాడనని యెంచుకొనినయెడల 

తనున్తానే మోసపరచుకొనును. 

యాకోబు 1:22 => మీరు వినువారు మాతర్మైయుండి మిముమ్ను మీరు మోసపుచుచ్కొనకుండ, 

వాకయ్పర్కారము పర్వరిత్ంచువారునై యుండుడి. 

సామెతలు 24:12 => ఈ సంగతి మాకు తెలియదని నీవనుకొనినయెడల హృదయములను 

శోధించువాడు నీ మాటను గర్హించును గదా. నినున్ కనిపెటుట్వాడు దాని నెరుగును గదా నరులకు 

వారి వారి పనులనుబటిట్ ఆయన పర్తికారము చేయును గదా.  

1 సమూయేలు 16:7 => అయితే యెహోవా సమూయేలుతో ఈలాగు సెలవిచెచ్ను అతని రూపమును 

అతని యెతుత్ను లక్షయ్పెటట్కుము, మనుషుయ్లు లక్షయ్పెటుట్వాటిని యెహోవా లక్షయ్పెటట్డు; నేను అతని 

తోర్సివేసియునాన్ను. మనుషుయ్లు పైరూపమును లక్షయ్పెటుట్దురు గాని యెహోవా హృదయమును 

లక్షయ్పెటుట్ను. 

యిరిమ్యా 17:10 => ఒకని పర్వరత్ననుబటిట్ వాని కిర్యల ఫలముచొపుప్న పర్తికారము చేయుటకు 

యెహోవా అను నేను హృదయమును పరిశోధించువాడను, అంతరిందిర్యములను పరీకిష్ంచువాడను.  
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లూకా 16:15 => ఆయన మీరు మనుషుయ్లయెదుట నీతిమంతులని అనిపించుకొనువారు గాని 

దేవుడు మీ హృదయములను ఎరుగును. మనుషుయ్లలో ఘనముగా ఎంచబడునది దేవుని దృషిట్కి 

అసహయ్ము. 

యోహాను 2:24 => అయితే యేసు అందరిని ఎరిగినవాడు గనుక ఆయన తనున్ వారి వశము 

చేసికొనలేదు. ఆయన మనుషుయ్ని ఆంతరయ్మును ఎరిగినవాడు 

యోహాను 2:25 => గనుక ఎవడును మనుషుయ్నిగూరిచ్ ఆయనకు సాక్షయ్మియయ్ నకక్రలేదు. 

పర్కటన 2:23 => దాని పిలల్లను నిశచ్యముగా చంపెదను. అందువలన అంతరిందిర్యములను 

హృదయములను పరీకిష్ంచువాడను నేనే అని సంఘములనిన్యు తెలిసికొనును. మరియు మీలో 

పర్తివానికి వాని వాని కిర్యల చొపుప్న పర్తిఫలము ఇచెచ్దను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 12:8 => నేడు మనమికక్డ చేయుచునన్టుల్ మీలో పర్తి మనుషుయ్డు తన 

కంటికి యుకత్మైన దంతయు చేయకూడదు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 29:17 => నా దేవా , నీవు హృదయ పరిశోధనచేయుచు 

యథారథ్వంతులయందు ఇషట్పడుచునాన్వని నేనెరుగుదును; నేనైతే యథారథ్హృదయము గలవాడనై 

యివి యనిన్యు మనఃపూరవ్కముగా ఇచిచ్యునాన్ను; ఇపుప్డు ఇకక్డనుండు నీ జనులును నీకు 

మనఃపూరవ్కముగా ఇచుచ్ట చూచి సంతోషించుచునాన్ను. 

మతత్యి 18:35 => మీలో పర్తివాడును తన సహోదరుని హృదయపూరవ్కముగా క్షమింపనియెడల 

నా పరలోకపు తండిర్యు ఆ పర్కారమే మీయెడల చేయుననెను. 

మారుక్ 14:15 => అతడు సామగిర్తో సిదధ్పరచబడిన గొపప్ మేడగది మీకు చూపించును; అకక్డ 

మనకొరకు సిదధ్పరచుడని చెపిప్ తన శిషుయ్లలో ఇదద్రిని పంపెను. 

1 కొరిందీయులకు 4:4 => నాయందు నాకు ఏ దోషమును కానరాదు; అయినను ఇందువలన 

నీతిమంతుడనుగా ఎంచబడను, ననున్ విమరిశ్ంచువాడు పర్భువే. 

2 కొరిందీయులకు 10:18 => పర్భువు మెచుచ్కొనువాడే యోగుయ్డు గాని తనున్ తానే 

మెచుచ్కొనువాడు యోగుయ్డు కాడు. 
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వచనము 6 

అబదధ్ములాడి ధనము సంపాదించుకొనుట ఊపిరితో సాటి, దానిని కోరువారు మరణమును 

కోరుకొందురు. 

సామెతలు 15:8 => భకిత్హీనులు అరిప్ంచు బలులు యెహోవాకు హేయములు యథారథ్వంతుల 

పార్రథ్న ఆయనకు ఆనందకరము. 

1 సమూయేలు 15:22 => అందుకు సమూయేలు తాను సెలవిచిచ్న ఆజఞ్ను ఒకడు గైకొనుటవలన 

యెహోవా సంతోషించునటుల్, ఒకడు దహన బలులను బలులను అరిప్ంచుటవలన ఆయన 

సంతోషించునా? ఆలోచించుము, బలులు అరిప్ంచుటకంటె ఆజఞ్ను గైకొనుటయు, పొటే ట్ళల్ కొర్వువ్ 

అరిప్ంచుటకంటె మాట వినుటయు శేర్షఠ్ము. 

కీరత్నలు 50:8 => నీ బలుల విషయమై నేను నినున్ గదిద్ంచుటలేదు నీ దహనబలులు నితయ్ము 

నాయెదుట కనబడుచునన్వి. 

యెషయా 1:11 => యెహోవా సెలవిచిచ్న మాట ఇదే విసాత్రమైన మీ బలులు నాకేల? 

దహనబలులగు పాటే ట్ళుల్ను బాగుగా మేపిన దూడల కొర్వువ్ను నాకు వెకక్సమాయెను కోడెల 

రకత్మందైనను గొఱఱ్పిలల్ల రకత్మందైనను మేకపోతుల రకత్మందైనను నాకిషట్ములేదు. 

యెషయా 1:12 => నా సనిన్ధిని కనబడవలెనని మీరు వచుచ్చునాన్రే నా ఆవరణములను 

తొర్కుక్టకు మిముమ్ను రమమ్నన్వాడెవడు?  

యెషయా 1:13 => మీ నైవేదయ్ము వయ్రథ్ము అది నాకు అసహయ్ము పుటిట్ంచు ధూపారప్ణము 

దానినికను తేకుడి అమావాసయ్యు విశార్ంతిదినమును సమాజకూట పర్కటనమును జరుగుచునన్వి 

పాపులగుంపుకూడిన ఉతస్వసమాజమును నే నోరచ్జాలను. 

యెషయా 1:14 => మీ అమావాసయ్ ఉతస్వములును నియామక కాలములును నాకు హేయములు 

అవి నాకు బాధకరములు వాటిని సహింపలేక విసికియునాన్ను. 

యెషయా 1:15 => మీరు మీచేతులు చాపునపుప్డు మిముమ్ను చూడక నా కనున్లు కపుప్కొందును 

మీరు బహుగా పార్రథ్నచేసినను నేను వినను మీచేతులు రకత్ముతో నిండియునన్వి. 
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యెషయా 1:16 => మిముమ్ను కడుగుకొనుడి శుదిధ్చేసికొనుడి. మీ దుషిర్క్యలు నాకు కనబడకుండ 

వాటిని తొలగింపుడి. 

యెషయా 1:17 => కీడుచేయుట మానుడి మేలుచేయ నేరుచ్కొనుడి నాయ్యము జాగర్తత్గా 

విచారించుడి, హింసించబడు వానిని విడిపించుడి తండిర్లేనివానికి నాయ్యము తీరుచ్డి విధవరాలి పక్ష 

ముగా వాదించుడి. 

యిరిమ్యా 7:21 => సైనయ్ములకధిపతియు ఇశార్యేలు దేవుడునగు యెహోవా ఈలాగు 

సెలవిచుచ్చునాన్డు మీ దహన బలులను మీ బలులను కలిపి మాంసము భకిష్ంచుడి. 

యిరిమ్యా 7:22 => నేను ఐగుపుత్ దేశములోనుండి మీ పితరులను రపిప్ంచిన దినమున 

దహనబలులను గూరిచ్గాని బలులనుగూరిచ్గాని నేను వారితో చెపప్లేదు, అటిట్వాటినిగూరిచ్ నేను ఏ 

ఆజఞ్యు ఇయయ్లేదు, ఈ ఆజఞ్ను మాతర్మే నేను వానికిచిచ్తిని 

యిరిమ్యా 7:23 => ఏదనగానా మాటలు మీరు అంగీకరించినయెడల నేను మీకు 

దేవుడనైయుందును మీరు నాకు జనులైయుందురు ; మీకు కేష్మము కలుగునటుల్ నేను 

మీకాజాఞ్పించుచునన్ మారగ్మంతటియందు మీరు నడుచుకొనుడి. 

హోషేయ 6:6 => నేను బలిని కోరను గాని కనికరమునే కోరుచునాన్ను, దహనబలులకంటె 

దేవునిగూరిచ్న జాఞ్నము నాకిషట్మైనది. 

మీకా 6:6 => ఏమి తీసికొనివచిచ్ నేను యెహోవాను దరిశ్ంతును? ఏమి తీసికొనివచిచ్ 

మహోనన్తుడైన దేవుని సనిన్ధిని నమసాక్రముచేతును? దహనబలులను ఏడాది దూడలను అరిప్ంచి 

దరిశ్ంతునా? 

మీకా 6:7 => వేలకొలది పొటే ట్ళుల్ను వేలాది నదులంత విసాత్రమైన తైలమును ఆయనకు సంతోషము 

కలుగజేయునా? నా అతికర్మమునకై నా జేయ్షఠ్పుతుర్ని నేనితుత్నా? నా పాపపరిహారమునకై నా 

గరభ్ఫలమును నేనితుత్నా? 

మీకా 6:8 => మనుషుయ్డా, యేది ఉతత్మమో అది నీకు తెలియజేయబడియునన్ది; నాయ్యముగా 

నడుచుకొనుటయు, కనికరమును పేర్మించుటయు, దీనమనసుస్ కలిగి నీ దేవుని యెదుట 

పర్వరిత్ంచుటయు, ఇంతేగదా యెహోవా నినన్డుగుచునాన్డు. 
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మారుక్ 12:33 => పూరణ్హృదయముతోను, పూరణ్వివేకముతోను, పూరణ్బలముతోను, ఆయనను 

పేర్మించుటయు ఒకడు తనున్వలె తన పొరుగువాని పేర్మించుటయు సరావ్ంగహోమములనిన్టికంటెను 

బలులకంటెను అధికమని ఆయనతో చెపెప్ను. 

నిరగ్మకాండము 32:29 => ఏలయనగా మోషే వారిని చూచి నేడు యెహోవా మిముమ్ను 

ఆశీరవ్దించునటుల్ మీలో పర్తివాడు తన కుమారునిమీద పడియేగాని తన సహోదరునిమీద పడియేగాని 

యెహోవాకు మిముమ్ను మీరే పర్తిషఠ్ చేసికొనుడనెను. 

నాయ్యాధిపతులు 20:8 => అపుప్డు జనులందరు ఏకీభవించి లేచి మనలో ఎవడును తన 

గుడారమునకు వెళల్డు, ఎవడును ఇంటికి వెళల్డు, 

1 సమూయేలు 13:9 => దహన బలులను సమాధాన బలులను నాయొదద్కు తీసికొనిరమమ్ని చెపిప్ 

దహనబలి అరిప్ంచెను. 

1 సమూయేలు 20:24 => కాబటిట్ దావీదు పొలములో దాగుకొనెను; అమావాసయ్ వచిచ్నపుప్డు రాజు 

భోజనము చేయ కూరుచ్ండగా 

2 దినవృతాత్ంతములు 9:8 => నీ దేవుడైన యెహోవా సనిన్ధిని నీవు రాజువై ఆయన 

సింహాసనముమీద ఆసీనుడవై యుండునటుల్ నీయందు అనుగర్హము చూపినందుకు నీ దేవుడైన 

యెహోవాకు సోత్తర్ములు కలుగునుగాక. ఇశార్యేలీయులను నితయ్ము సిథ్రపరచవలెననన్ దయాలోచన 

నీ దేవునికి కలిగియునన్ందున నీతి నాయ్యములను జరిగించుటకై ఆయన నినున్ వారిమీద రాజుగా 

నియమించెను అని చెపెప్ను. 

యిరిమ్యా 22:15 => నీవు అతిశయపడి దేవదారు పలకల గృహమును కటిట్ంచుకొనుటచేత 

రాజవగుదువా? నీ తండిర్ అనన్ పానములు కలిగి నీతినాయ్యముల ననుసరించుచు కేష్మముగా 

ఉండలేదా? 

యెహెజేక్లు 18:5 => ఒకడు నీతిపరుడై నీతినాయ్యములను అనుసరించువాడైయుండి 

యెహెజేక్లు 45:10 => ఖరా తార్సులను ఖరా పడిని ఖరా తూమును ఒకక్టే పడియు ఒకక్టే 

తూమును మీరుంచుకొనవలెను. 
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హోషేయ 12:6 => కాబటిట్ నీవు నీ దేవునితటుట్ తిరుగవలెను; కనికరమును నాయ్యమును 

అనుసరించుచు ఎడతెగక నీ దేవునియందు నమిమ్క నుంచుము. 

ఆమోసు 5:24 => నీళుల్ పారినటుల్గా నాయ్యము జరుగనియుయ్డి, గొపప్ పర్వాహమువలె నీతిని 

పర్వహింపనియుయ్డి. 

మీకా 6:8 => మనుషుయ్డా, యేది ఉతత్మమో అది నీకు తెలియజేయబడియునన్ది; నాయ్యముగా 

నడుచుకొనుటయు, కనికరమును పేర్మించుటయు, దీనమనసుస్ కలిగి నీ దేవుని యెదుట 

పర్వరిత్ంచుటయు, ఇంతేగదా యెహోవా నినన్డుగుచునాన్డు. 

జెకరాయ్ 7 :9 => సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా ఈలాగు ఆజఞ్ ఇచిచ్యునాన్డు 

సతయ్ముననుసరించి తీరుప్ తీరుచ్డి, ఒకరియందొకరు కరుణావాతస్లయ్ములు కనుపరచుకొనుడి. 

జెకరాయ్ 14:20 => ఆ దినమున గుఱఱ్ముల యొకక్ కళె ల్ములమీద యెహోవాకు పర్తిషిట్తము అను 

మాట వార్యబడును; యెహోవా మందిరములోనునన్ పాతర్లు బలిపీఠము ఎదుటనునన్ పళె ల్ములవలె 

పర్తిషిఠ్తములుగా ఎంచబడును. 

మతత్యి 9:13 => అయితే నేను పాపులను పిలువ వచిచ్తిని గాని నీతిమంతులను పిలువ రాలేదు. 

గనుక కనికరమునే కోరుచునాన్ను గాని బలిని కోరను అను వాకయ్ భావమేమిటో మీరు వెళి ల్ 

నేరుచ్కొనుడని చెపెప్ను 

మతత్యి 23:23 => అయోయ్, వేషధారులైన శాసుత్ర్లారా, పరిసయుయ్లారా, మీరు పుదీనాలోను 

సోపులోను జీలకఱఱ్లోను పదియవ వంతు చెలిల్ంచి, ధరమ్శాసత్రములో పర్ధానమైన విషయములను, 

అనగా నాయ్యమును కనికరమును విశావ్సమును విడిచిపెటిట్తిరి. వాటిని మానక వీటిని 

చేయవలసియుండెను 

లూకా 11:42 => అయోయ్ పరిసయుయ్లారా, మీరు పుదీనా సదాప మొదలైన పర్తి కూరలోను 

పదియవవంతు చెలిల్ంచుచునాన్రే గాని, నాయ్యమును దేవుని పేర్మను విడిచిపెటుట్చునాన్రు. వాటిని 

మానక వీటిని చేయవలసియునన్ది 

ఎఫెసీయులకు 5:10 => గనుక పర్భువుకేది పీర్తికరమైనదో దానిని పరీకిష్ంచుచు, వెలుగు 

సంబంధులవలె నడుచుకొనుడి 
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వచనము 7 

భకిత్హీనులు నాయ్యము చేయనొలల్రు వారు చేయు బలాతాక్రము వారిని కొటుట్కొనిపోవును. 

సామెతలు 6:17 => అవేవనగా, అహంకార దృషిట్యు కలల్లాడు నాలుకయు నిరపరాధులను చంపు 

చేతులును 

సామెతలు 8 :13 => యెహోవాయందు భయభకుత్లు గలిగియుండుట చెడుతనము 

నసహియ్ంచుకొనుటయే. గరవ్ము అహంకారము దురామ్రగ్త కుటిలమైన మాటలు నాకు అసహయ్ములు.  

సామెతలు 30:13 => కనున్లు నెతిత్కి వచిచ్నవారి తరము కలదు. వారి కనురెపప్లు ఎంత 

పైకెతత్బడియునన్వి! 

కీరత్నలు 10:4 => దుషు ట్లు పొగరెకిక్ యెహోవా విచారణ చేయడనుకొందురు దేవుడు లేడని 

వారెలల్పుప్డు యోచించుదురు 

యెషయా 2:11 => నరుల అహంకారదృషిట్ తగిగ్ంపబడును మనుషుయ్ల గరవ్ము అణగదొర్కక్బడును 

ఆ దినమున యెహోవా మాతర్మే ఘనత వహించును.  

యెషయా 2:17 => అపుప్డు నరుల అహంకారము అణగదొర్కక్బడును మనుషుయ్ల గరవ్ము 

తగిగ్ంపబడును ఆ దినమున యెహోవా మాతర్మే ఘనత వహించును.  

యెషయా 3:16 => మరియు యెహోవా సెలవిచిచ్నదేదనగా సీయోను కుమారెత్లు గరివ్షుఠ్రాండైర 

మెడచాచి నడచుచు ఓర చూపులు చూచుచు కులుకుతో నడచుచు, తమ కాళల్గజజ్లను 

మోర్గించుచునాన్రు; 

లూకా 18:14 => అతనికంటె ఇతడు నీతిమంతుడుగా తీరచ్బడి తన యింటికి వెళె ల్నని మీతో 

చెపుప్చునాన్ను. తనున్తాను హెచిచ్ంచుకొనువాడు తగిగ్ంపబడుననియు తనున్తాను తగిగ్ంచుకొనువాడు 

హెచిచ్ంపబడుననియు చెపెప్ను 

1 పేతురు 5:5 => చినన్లారా, మీరు పెదద్లకు లోబడియుండుడి; మీరందరు ఎదుటివానియెడల 

దీనమనసుస్ అను వసత్రము ధరించుకొని మిముమ్ను అలంకరించుకొనుడి; దేవుడు అహంకారులను 

ఎదిరించి దీనులకు కృప అనుగర్హించును. 

Page  of 1647 2507



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   !"త$

సామెతలు 21:27 => భకిత్హీనులు అరిప్ంచు బలులు హేయములు దురాలోచనతో అరిప్ంచినయెడల 

అవి మరి హేయములు. 

సామెతలు 15:8 => భకిత్హీనులు అరిప్ంచు బలులు యెహోవాకు హేయములు యథారథ్వంతుల 

పార్రథ్న ఆయనకు ఆనందకరము. 

రోమీయులకు 14:23 => అనుమానించువాడు తినినయెడల విశావ్సము లేకుండ తినును, గనుక 

దోషియని తీరుప్నొందును. విశావ్సమూలము కానిది ఏదో అది పాపము. 

లేవీయకాండము 11:34 => తినదగిన ఆహారమంతటిలో దేనిమీద ఆ నీళుళ్ పడునో అది 

అపవితర్మగును. అటిట్ పాతర్లో తార్గిన యే పానీయమును అపవితర్ము. 

2 సమూయేలు 22:28 => శర్మపడువారిని నీవు రకిష్ంచెదవు గరివ్షుఠ్లకు విరోధివై వారిని 

అణచివేసెదవు  

సామెతలు 15:9 => భకిత్హీనుల మారగ్ము యెహోవాకు హేయము నీతి ననుసరించువానిని ఆయన 

పేర్మించును. 

యెహెజేక్లు 16:49 => నీ చెలెల్లైన సొదొమ చేసిన దోషమేదనగా, దానికిని దాని కుమారెత్లకును 

కలిగిన గరవ్మును ఆహార సమృదిధ్యు నిరివ్చారమైన సుఖసిథ్తియు ననునదియే; అది దీనులకును 

దరిదుర్లకును సహాయము చేయకుండెను.  

హగగ్యి 2:14 => అపుప్డు హగగ్యి వారి కీలాగు పర్తుయ్తత్రమిచెచ్ను ఈ పర్జలును ఈ జనులును నా 

దృషిట్కి ఆలాగుననే యునాన్రు; వారు చేయు కిర్యలనిన్యు వారచచ్ట అరిప్ంచునవి యనిన్యు నా 

దృషిట్కి అపవితర్ములు; ఇదే యెహోవా వాకుక్. 

జెకరాయ్ 14:20 => ఆ దినమున గుఱఱ్ముల యొకక్ కళె ల్ములమీద యెహోవాకు పర్తిషిట్తము అను 

మాట వార్యబడును; యెహోవా మందిరములోనునన్ పాతర్లు బలిపీఠము ఎదుటనునన్ పళె ల్ములవలె 

పర్తిషిఠ్తములుగా ఎంచబడును. 

లూకా 21:34 => మీ హృదయములు ఒకవేళ తిండివలనను మతుత్వలనను ఐహిక 

విచారములవలనను మందముగా ఉనన్ందున ఆ దినము అకసామ్తుత్గా మీ మీదికి ఉరివచిచ్నటుట్ 

రాకుండ మీ విషయమై మీరు జాగర్తత్గా ఉండుడి. 
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తీతుకు 1:15 => పవితుర్లకు అనిన్యు పవితర్ములే గాని అపవితుర్లకును అవిశావ్సులకును ఏదియు 

పవితర్మైనది కాదు; వారి మనసుస్ను వారి మనసాస్కిష్యు అపవితర్పరచబడి యునన్వి. 

వచనము 8 

దోషభరితుని మారగ్ము మికిక్లి వంకరమారగ్ము పవితుర్ల కారయ్ము యథారథ్ము. 

సామెతలు 10:4 => బదధ్కముగా పనిచేయువాడు దరిదుర్డగును శర్దధ్గలవాడు ఐశవ్రయ్వంతుడగును. 

సామెతలు 13:4 => సోమరి ఆశపడును గాని వాని పార్ణమునకేమియు దొరకదు శర్దధ్గలవారి 

పార్ణము పుషిట్గా నుండును. 

సామెతలు 27:23 => నీ పశువుల సిథ్తి జాగర్తత్గా తెలిసికొనుము నీ మందలయందు మనసుస్ 

ఉంచుము. 

సామెతలు 27:24 => ధనము శాశవ్తము కాదు కిరీటము తరతరములు ఉండునా? 

సామెతలు 27:25 => ఎండిన గడిడ్ వామి వేయబడెను పచిచ్క కనబడుచునన్ది కొండగడిడ్ 

యేరబడియునన్ది 

సామెతలు 27:26 => నీ వసత్రములకొరకు గొఱఱ్పిలల్లునన్వి ఒక చేని కర్యధనమునకు పొటే ట్ళుల్ 

సరిపోవును 

సామెతలు 27:27 => నీ ఆహారమునకు నీ యింటివారి ఆహారమునకు నీ పనికతెత్ల జీవనమునకు 

మేకపాలు సమృదిధ్యగును. 

ఎఫెసీయులకు 4:28 => దొంగిలువాడు ఇకమీదట దొంగిలక అకక్ర గలవానికి పంచిపెటుట్టకు 

వీలుకలుగు నిమితత్ము తనచేతులతో మంచి పనిచేయుచు కషట్పడవలెను. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 4:11 => సంఘమునకు వెలుపటివారియెడల మరాయ్దగా నడుచుకొనుచు, 

మీకేమియు కొదువ లేకుండునటుల్ మేము మీకు ఆజాఞ్పించిన పర్కారము మీరు పరుల జోలికి పోక,  

1 దెసస్లోనీకయులకు 4:12 => మీ సొంతకారయ్ములను జరుపుకొనుట యందును మీచేతులతో 

పనిచేయుట యందును ఆశకలిగి యుండవలెననియు, మిముమ్ను హెచచ్రించుచునాన్ము. 
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సామెతలు 14:29 => దీరఘ్శాంతము గలవాడు మహా వివేకి ముంగోపి మూఢతవ్మును 

బహుమానముగా పొందును. 

సామెతలు 20:21 => మొదట బహు తవ్రితముగా దొరికిన సావ్సథ్య్ము తుదకు దీవెన 

నొందకపోవును. 

సామెతలు 28:22 => చెడు దృషిట్గలవాడు ఆసిత్ సంపాదింప ఆతురపడును తనకు దరిదర్త వచుచ్నని 

వానికి తెలియదు. 

సామెతలు 19:2 => ఒకడు తెలివి లేకుండుట మంచిదికాదు తొందరపడి నడచువాడు దారి 

తపిప్పోవును. ఒకని మూరఖ్త వాని పర్వరత్నను తారుమారు చేయును 

సామెతలు 29:20 => ఆతురపడి మాటలాడువాని చూచితివా? వానికంటె మూరు ఖ్డు సుళువుగా 

గుణపడును. 

వచనము 9 

గయాయ్ళితో పెదద్యింట నుండుటకంటె మిదెద్మీద నొక మూలను నివసించుట మేలు. 

సామెతలు 10:2 => భకిత్హీనుల ధనము వారికి లాభకరము కాదు నీతి మరణమునుండి రకిష్ంచును. 

సామెతలు 13:11 => మోసముచేత సంపాదించిన ధనము కీష్ణించిపోవును కషట్ము చేసి 

కూరుచ్కొనువాడు తన ఆసిత్ని వృదిధ్ చేసికొనును. 

సామెతలు 20:14 => కొనువాడు జబుబ్ది జబుబ్ది అనును అవతలికి వెళి ల్ దాని మెచుచ్కొనును. 

సామెతలు 20:21 => మొదట బహు తవ్రితముగా దొరికిన సావ్సథ్య్ము తుదకు దీవెన 

నొందకపోవును. 

సామెతలు 22:8 => దౌషట్య్మును వితుత్వాడు కీడును కోయును వాని కోర్ధమను దండము 

కాలిపోవును. 

సామెతలు 30:8 => వయ్రథ్మైనవాటిని ఆబదధ్ములను నాకు దూరముగా నుంచుము పేదరికమునైనను 

ఐశవ్రయ్మునైనను నాకు దయచేయకుము తగినంత ఆహారము నాకు అనుగర్హింపుము. 
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యిరిమ్యా 17:11 => నాయ్యవిరోధముగా ఆసిత్ సంపాదించుకొనువాడు తాను పెటట్ని గుడల్ను 

పొదుగు కౌజుపిటట్వలె నునాన్డు; సగము పార్యములో వాడు దానిని విడువవలసి వచుచ్ను; అటిట్వాడు 

కడపట వాటిని విడుచుచు అవివేకిగా కనబడును. 

1 తిమోతి 6:9 => ధనవంతులగుటకు అపేకిష్ంచువారు శోధనలోను, ఉరిలోను, అవివేక 

యుకత్ములును హానికరములునైన అనేక దురాశలలోను పడుదురు. అటిట్వి మనుషుయ్లను నషట్ములోను 

నాశనములోను ముంచివేయును. 

1 తిమోతి 6:10 => ఎందుకనగా ధనాపేక్ష సమసత్మైన కీడులకు మూలము; కొందరు దానిని 

ఆశించి విశావ్సము నుండి తొలగిపోయి నానాబాధలతో తముమ్ను తామే పొడుచుకొనిరి. 

తీతుకు 1:11 => వారి నోళుల్ మూయింపవలెను. అటిట్వారు ఉపదేశింపకూడనివాటిని దురాల్భము 

కొరకు ఉపదేశించుచు, కుటుంబములకు కుటుంబములనే పాడుచేయుచునాన్రు. 

2 పేతురు 2:3 => వారు అధిక లోభులై, కలప్నా వాకయ్ములు చెపుప్చు, మీవలన లాభము 

సంపాదించుకొందురు; వారికి పూరవ్మునుండి విధింపబడిన తీరుప్ ఆలసయ్ము చేయదు, వారి 

నాశనము కునికి నిదర్పోదు. 

సామెతలు 8 :36 => ననున్ కనుగొననివాడు తనకే హాని చేసికొనును నాయందు 

అసహయ్పడువారందరు మరణమును సేన్హించుదురు. 

యెహెజేక్లు 18:31 => మీరు జరిగించిన అకర్మ కిర్యలనిన్టిని విడిచి నూతన హృదయమును 

నూతన బుదిద్యు తెచుచ్కొనుడి. ఇశార్యేలీయులారా, మీరెందుకు మరణమునొందుదురు? ఇదే 

పర్భువగు యెహోవా వాకుక్. 

కీరత్నలు 10:7 => వారి నోరు శాపముతోను కపటముతోను వంచనతోను నిండియునన్ది వారి 

నాలుకకిర్ంద చేటును పాపమును ఉనన్వి. 

సామెతలు 4:7 => జాఞ్నము సంపాదించుకొనుటయే జాఞ్నమునకు ముఖాయ్ంశము. నీ సంపాదన 

అంతయు ఇచిచ్ బుదిధ్ సంపాదించుకొనుము. 

సామెతలు 16:8 => అనాయ్యము చేత కలిగిన గొపప్ వచుచ్బడికంటె నీతితో కూడిన కొంచెమే 

శేర్షఠ్ము. 
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యెషయా 10:14 => పకిష్గూటిలో ఒకడు చెయియ్ వేసినటుట్ జనముల ఆసిత్ నాచేత చికెక్ను. ఒకడు 

విడువబడిన గుడల్ను ఏరుకొనునపుప్డు రెకక్ను ఆడించునదియైనను నోరు తెరచునదియైనను 

కిచకిచలాడునదియైనను లేకపోవునటుల్ నిరభయ్ంతరముగా నేను సరవ్లోకమును ఏరుకొనుచునాన్నని 

అనుకొనును.  

మీకా 6:10 => అనాయ్యము చేయువారి యిండల్లో అనాయ్యముచేత సంపాదించిన సొతుత్లును, 

చినన్దిగా చేయబడిన హేయమైన కొలయు ఉనన్వి గదా. 

ఎఫెసీయులకు 4:25 => మనము ఒకరికొకరము అవయవములై యునాన్ము గనుక మీరు 

అబదధ్మాడుట మాని పర్తివాడును తన పొరుగువానితో సతయ్మే మాటలాడవలెను. 

వచనము 10 

భకిత్హీనుని మనసుస్ కీడు చేయగోరును వాడు తన పొరుగువానికైనను దయ తలచడు. 

సామెతలు 1:18 => వారు సవ్నాశనమునకే పొంచియుందురు తముమ్ను తామే పటుట్కొనుటకై 

దాగియుందురు. 

సామెతలు 1:19 => ఆశాపాతకులందరి గతి అటిట్దే దానిని సీవ్కరించువారి పార్ణము అది తీయును. 

సామెతలు 10:6 => నీతిమంతుని తలమీదికి ఆశీరావ్దములు వచుచ్ను బలాతాక్రము భకిత్హీనుని 

నోరు మూసివేయును. 

సామెతలు 22:22 => దరిదుర్డని దరిదుర్ని దోచుకొనవదుద్ గుమమ్మునొదద్ దీనులను బాధపరచవదుద్. 

సామెతలు 22:23 => యెహోవా వారి పక్షమున వాయ్జెయ్మాడును ఆయన వారిని దోచుకొనువారి 

పార్ణమును దోచుకొనును.  

కీరత్నలు 7:16 => వాడు తలంచిన చేటు వాని నెతిత్మీదికే వచుచ్ను వాడు యోచించిన బలాతాక్రము 

వాని నడినెతిత్మీదనే పడును. 

కీరత్నలు 9:16 => యెహోవా పర్తయ్క్షమాయెను, ఆయన తీరుప్ తీరిచ్యునాన్డు. దుషు ట్లు తాము 

చేసికొనినదానిలో చికిక్యునాన్రు(హిగాగ్యోన  సెలా.) 
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యెషయా 1:23 => నీ అధికారులు దోర్హులు దొంగల సహవాసులు వారందరు లంచము కోరుదురు 

బహుమానములకొరకు కనిపెటుట్దురు తండిర్లేనివారి పక్షమున నాయ్యము తీరచ్రు, విధవరాండర్ 

వాయ్జెయ్ము విచారించరు.  

యెషయా 1:24 => కావున పర్భువును ఇశార్యేలుయొకక్ బలిషుఠ్డును సైనయ్ములకధిపతియునగు 

యెహోవా ఈలాగున అనుకొనుచునాన్డు ఆహా, నా శతుర్వులనుగూరిచ్ నేనికను ఆయాసపడను నా 

విరోధులమీద నేను పగతీరుచ్కొందును.  

యిరిమ్యా 7:9 => ఇదేమి? మీరు జారచోర కిర్యలను నరహతయ్ను చేయుచు 

యిరిమ్యా 7:10 => అబదధ్సాక్షయ్ము పలుకుచు బయలునకు ధూపమువేయుచు మీరెరుగని 

దేవతలను అనుసరించుచునాన్రే; అయినను నా నామము పెటట్బడిన యీ మందిరములోనికి వచిచ్ నా 

సనిన్ధిని నిలుచుచు విడుదలనొందియునాన్మని మీరు చెపుప్దురు; ఈ హేయకిర్యలనిన్యు 

జరిగించుటకేనా మీరు విడుదలనొందితిరి? 

యిరిమ్యా 7:11 => నాదని చాటబడిన యీ మందిరము మీ దృషిట్కి దొంగలగుహయైనదా? 

ఆలోచించుడి, నేనే యీ సంగతి కనుగొనుచునాన్ను. ఇదే యెహోవా వాకుక్. 

యిరిమ్యా 7:15 => ఎఫార్యిము సంతానమగు మీ సహోదరులనందరిని నేను వెళల్గొటిట్నటుల్ 

మిముమ్ను నా సనిన్ధినుండి వెళల్గొటుట్దును. 

యెహెజేక్లు 22:13 => నీవు పుచుచ్కొనిన అనాయ్య లాభమును, నీవు చేసిన నరహతయ్లను నేను 

చూచి నాచేతులు చరచుకొనుచునాన్ను. 

యెహెజేక్లు 22:14 => నేను నీకు శిక్ష విధింపబోవు కాలమున ఓరుచ్కొనుటకు చాలినంత ధైరయ్ము 

నీ హృదయమునకు కలదా? సహించునంత బలము నీకుండునా? యెహోవానగు నేనే మాట 

ఇచిచ్యునాన్ను, దానిని నేను నెరవేరుత్ను, నీ అపవితర్తను బొతిత్గా తీసివేయుటకై 

మీకా 3:9 => యాకోబు సంతతివారి పర్ధానులారా, ఇశార్యేలీయుల యధిపతులారా, నాయ్యమును 

తృణీకరించుచు దురీన్తిని నీతిగా ఎంచువారలారా, యీ మాట ఆలకించుడి. 

మీకా 3:10 => నరహతయ్ చేయుటచేత సీయోనును మీరు కటుట్దురు. దుషట్తవ్ము జరిగించుటచేత 

యెరూషలేమును మీరు కటుట్దురు. 
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మీకా 3:11 => జనుల పర్ధానులు లంచము పుచుచ్కొని తీరుప్ తీరుచ్దురు, వారి యాజకులు కూలికి 

బోధింతురు, పర్వకత్లు దర్వయ్ము కొరకు సోదె చెపుప్దురు; అయినను వారు, యెహోవాను ఆధారము 

చేసికొని యెహోవా మన మధయ్నునాన్డు గదా, యే కీడును మనకు రానేరదని యనుకొందురు. 

మీకా 3:12 => కాబటిట్ చేను దునన్బడునటుల్ మిముమ్నుబటిట్ సీయోను దునన్బడును, యెరూషలేము 

రాళల్ కుపప్లగును, మందిరమునన్ పరవ్తము అరణయ్ములోని ఉనన్తసథ్లములవలె అగును. 

జెకరాయ్ 5:3 => అందుకతడు నాతో ఇటల్నెను ఇది భూమియంతటి మీదికి బయలువెళుల్ శాపమే; 

దానికి ఒక పర్కక్ను వార్సియునన్ దానినిబటిట్ దొంగిలువారందరును కొటిట్వేయబడుదురు; రెండవ 

పర్కక్ను వార్సియునన్ దానినిబటిట్ అపర్మాణికులందరును కొటిట్వేయబడుదురు. 

జెకరాయ్ 5 : 4 = > ఇదే సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా వాకుక్ నేనే దాని 

బయలుదేరజేయుచునాన్ను; అది దొంగల యిండల్లోను, నా నామమునుబటిట్ అబదధ్పర్మాణము 

చేయువారి యిండల్లోను పర్వేశించి వారి యిండల్లో ఉండి వాటిని వాటి దూలములను రాళల్ను 

నాశనము చేయును. 

సామెతలు 21:21 => నీతిని కృపను అనుసరించువాడు జీవమును నీతిని ఘనతను పొందును. 

యెహెజేక్లు 18:18 => అతని తండిర్ కూర్రుడై పరులను బాధపెటిట్ బలాతాక్రముచేత తన 

సహోదరులను నషట్పరచి తన జనులలో తగనికిర్యలు చేసెను గనుక అతడే తన దోషమునుబటిట్ 

మరణమునొందును. 

ఎఫెసీయులకు 5:6 => వయ్రథ్మైన మాటలవలన ఎవడును మిముమ్ను మోసపరచనియయ్కుడి; ఇటిట్ 

కిర్యలవలన దేవుని ఉగర్త అవిధేయులైనవారిమీదికి వచుచ్ను 

సామెతలు 11:3 => యథారథ్వంతుల యథారథ్త వారికి తోర్వ చూపించును దోర్హుల 

మూరఖ్సవ్భావము వారిని పాడుచేయును. 

సామెతలు 16:8 => అనాయ్యము చేత కలిగిన గొపప్ వచుచ్బడికంటె నీతితో కూడిన కొంచెమే 

శేర్షఠ్ము. 

యెషయా 10:14 => పకిష్గూటిలో ఒకడు చెయియ్ వేసినటుట్ జనముల ఆసిత్ నాచేత చికెక్ను. ఒకడు 

విడువబడిన గుడల్ను ఏరుకొనునపుప్డు రెకక్ను ఆడించునదియైనను నోరు తెరచునదియైనను 
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కిచకిచలాడునదియైనను లేకపోవునటుల్ నిరభయ్ంతరముగా నేను సరవ్లోకమును ఏరుకొనుచునాన్నని 

అనుకొనును.  

వచనము 11 

అపహాసకుడు దండింపబడుట చూచి జాఞ్నము లేనివాడు జాఞ్నము పొందును జాఞ్నము గలవాడు 

ఉపదేశమువలన తెలివినొందును. 

ఆదికాండము 6:5 => నరుల చెడుతనము భూమిమీద గొపప్దనియు, వారి హృదయము యొకక్ 

తలంపులలోని ఊహ అంతయు ఎలల్పుప్డు కేవలము చెడ డ్దనియు యెహోవా చూచి 

ఆదికాండము 6:6 => తాను భూమిమీద నరులను చేసినందుకు యెహోవా సంతాపమునొంది తన 

హృదయములో నొచుచ్కొనెను. 

ఆదికాండము 6:12 => దేవుడు భూలోకమును చూచినపుప్డు అది చెడిపోయి యుండెను; 

భూమిమీద సమసత్ శరీరులు తమ మారగ్మును చెరిపివేసుకొని యుండిరి.  

యోబు 15:14 => శుదుధ్డగుటకు నరుడు ఏపాటివాడు? నిరోద్షుడగుటకు సతరీకి పుటిట్నవాడు 

ఏపాటివాడు?  

యోబు 15:15 => ఆలోచించుము ఆయన తన దూతలయందు నమిమ్కయుంచడు. ఆకాశ 

వైశాలయ్ము ఆయన దృషిట్కి పవితర్ము కాదు. 

యోబు 15:16 => అటుల్ండగా హేయుడును చెడినవాడును నీళుల్ తార్గునటుల్ దుషిర్క్యలు 

చేయువాడును మరి అపవితుర్డు గదా. 

కీరత్నలు 14:2 => వివేకము కలిగి దేవుని వెదకువారు కలరేమో అని యెహోవా ఆకాశమునుండి 

చూచి నరులను పరిశీలించెను 

కీరత్నలు 14:3 => వారందరు దారి తొలగి బొతిత్గా చెడియునాన్రు మేలుచేయు వారెవరును లేరు, 

ఒకక్డైనను లేడు 

పర్సంగి 7:29 => ఇది యొకటిమాతర్ము నేను కనుగొంటిని, ఏమనగా దేవుడు నరులను 

యథారథ్వంతులనుగా పుటిట్ంచెను గాని వారు వివిధమైన తంతర్ములు కలిప్ంచుకొనియునాన్రు. 
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పర్సంగి 9:3 => అందరికిని ఒకక్టే గతి సంభవించును, సూరుయ్నికిర్ంద జరుగువాటనిన్టిలో ఇది 

బహు దుఃఖకరము, మరియు నరుల హృదయము చెడుతనముతో నిండియునన్ది, వారు 

బర్దుకుకాలమంతయు వారి హృదయమందు వెఱి ఱ్తనముండును, తరువాత వారు మృతులయొదద్కు 

పోవుదురు ఇదియును దుఃఖకరము. 

1 కొరిందీయులకు 3:3 => మీలో అసూయయు కలహమును ఉండగా మీరు శరీర సంబంధులై 

మనుషయ్రీతిగా నడుచుకొనువారు కారా? 

ఎఫెసీయులకు 2:2 => మీరు వాటిని చేయుచు, వాయుమండల సంబంధమైన అధిపతిని, అనగా 

అవిధేయులైన వారిని ఇపుప్డు పేర్రేపించు శకిత్కి అధిపతిని అనుసరించి, యీ పర్పంచ ధరమ్ము చొపుప్న 

మునుపు నడుచుకొంటిరి. 

ఎఫెసీయులకు 2:3 => వారితో కలిసి మనమందరమును శరీరము యొకక్యు మనసుస్ యొకక్యు 

కోరికలను నెరవేరుచ్కొనుచు, మన శరీరాశలను అనుసరించి మునుపు పర్వరిత్ంచుచు, కడమ 

వారివలెనే సవ్భావసిదధ్ముగా దైవోగర్తకు పాతుర్లమై యుంటిమి. 

తీతుకు 3:3 => ఎందుకనగా మనము కూడ మునుపు అవివేకులమును అవిధేయులమును 

మోసపోయిన వారమును నానావిధములైన దురాశలకును భోగములకును దాసులమునైయుండి, 

దుషట్తవ్ము నందును అసూయ యందును కాలము గడుపుచు, అసహుయ్లమై యొకని నొకడు 

దేవ్షించుచు ఉంటిమి గాని 

సామెతలు 15:26 => దురాలోచనలు యెహోవాకు హేయములు దయగల మాటలు ఆయన దృషిట్కి 

పవితర్ములు. 

సామెతలు 30:12 => తమ దృషిట్కి తాము శుదుధ్లై తమ మాలినయ్మునుండి కడుగబడని వారి తరము 

కలదు. 

దానియేలు 12:10 => అనేకులు తముమ్ను శుదిధ్పరచుకొని పర్కాశమానులును నిరమ్లులును 

అగుదురు. దుషు ట్లు దుషట్కారయ్ములు చేయుదురు గనుక ఏ దుషు ట్డును ఈ సంగతులను 

గర్హింపలేకపోవును గాని బుదిధ్మంతులు గర్హించెదరు. 

మతత్యి 5:8 => హృదయశుదిధ్ గలవారు ధనుయ్లు; వారు దేవుని చూచెదరు. 
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మతత్యి 12:33 => చెటుట్ మంచిదని యెంచి దాని పండును మంచిదే అని యెంచుడి; లేదా, చెటుట్ 

చెడ డ్దని యెంచి దాని పండును చెడ డ్దే అని యెంచుడి. చెటుట్ దాని పండువలన తెలియబడును. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 15:9 => వారి హృదయములను విశావ్సమువలన పవితర్ పరచి మనకును 

వారికిని ఏ భేదమైనను కనుపరచలేదు 

తీతుకు 1:15 => పవితుర్లకు అనిన్యు పవితర్ములే గాని అపవితుర్లకును అవిశావ్సులకును ఏదియు 

పవితర్మైనది కాదు; వారి మనసుస్ను వారి మనసాస్కిష్యు అపవితర్పరచబడి యునన్వి. 

తీ తు కు 2 : 1 4 = > ఆ య న స మ సత్ మై న దు రీన్ తి నుం డి మ న ల ను వి మో చిం చి , 

సత కిర్యలయందాసకిత్గల పర్జలను తన కోసరము పవితర్పరచుకొని తన సొతుత్గా చేసికొనుటకు 

తనున్తానే మనకొరకు అరిప్ంచుకొనెను. 

తీతుకు 3:5 => మనము నీతిని అనుసరించి చేసిన కిర్యల మూలముగా కాక, తన కనికరము 

చొపుప్ననే పునరజ్నమ్సంబంధమైన సాన్నము దావ్రాను, పరిశుదాధ్తమ్ మనకు నూతన సవ్భావము 

కలుగజేయుట దావ్రాను మనలను రకిష్ంచెను. 

1 పేతురు 1 : 2 2 = > మీరు సతయ్మునకు విధేయులవుటచేత మీ మనసుస్లను 

పవితర్పరచుకొనినవారైయుండి, యొకనినొకడు హృదయపూరవ్కముగాను మికక్టముగాను 

పేర్మించుడి.  

1 పేతురు 1:23 => ఏలయనగా సరవ్శరీరులు గడిడ్ని పోలినవారు, వారి అందమంతయు 

గడిడ్పువువ్వలె ఉనన్ది;  

1 యోహాను 2:29 => ఆయన నీతిమంతుడని మీరెరిగియునన్యెడల నీతిని జరిగించు పర్తివాడును 

ఆయన మూలముగా పుటిట్యునాన్డని యెరుగుదురు. 

1 యోహాను 3:3 => ఆయనయందు ఈ నిరీక్షణ పెటుట్కొనిన పర్తివాడును ఆయన పవితుర్డై 

యునన్టుట్గా తనున్ పవితుర్నిగా చేసికొనును. 

సామెతలు 6:14 => వాని హృదయము అతిమూరఖ్ సవ్భావము గలది వాడెలల్పుప్డు కీడు కలిప్ంచుచు 

జగడములు పుటిట్ంచును. 
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సామెతలు 15:9 => భకిత్హీనుల మారగ్ము యెహోవాకు హేయము నీతి ననుసరించువానిని ఆయన 

పేర్మించును. 

సామెతలు 20:11 => బాలుడు సహితము తన నడవడి శుదధ్మైనదో కాదో యథారథ్మైనదో కాదో తన 

చేషట్లవలన తెలియజేయును. 

యెషయా 55:8 => నా తలంపులు మీ తలంపులవంటిని కావు మీ తోర్వలు నా తోర్వలవంటిని కావు 

ఇదే యెహోవా వాకుక్  

వచనము 12 

నీతిమంతుడైన వాడు భకిత్హీనుని యిలుల్ ఏమైనది కనిపెటుట్ను భకిత్హీనులను ఆయన నాశనములో 

కూలుచ్ను. 

సామెతలు 21:19 => పార్ణము విసికించు జగడగొండి దానితో కాపురము చేయుటకంటె 

అరణయ్భూమిలో నివసించుట మేలు. 

సామెతలు 12:4 => యోగుయ్రాలు తన పెనిమిటికి కిరీటము సిగుగ్ తెచుచ్నది వాని యెముకలకు 

కుళుల్. 

సామెతలు 19:13 => బుదిధ్హీనుడగు కుమారుడు తన తండిర్కి చేటు తెచుచ్ను భారయ్తోడి పోరు 

ఎడతెగక పడుచుండు బిందువులతో సమానము. 

సామెతలు 25:24 => గయాయ్ళితో పెదద్ యింట నుండుటకంటె మిదెద్మీద నొక మూలను 

నివసించుట మేలు 

సామెతలు 27:15 => ముసురు దినమున ఎడతెగక కారు నీళుల్ను గయాయ్ళియైన భారయ్యు 

సమానము 

సామెతలు 27:16 => దానిని ఆపజూచువాడు గాలిని అపజూచు వానితోను తన కుడిచేత నూనె 

పటుట్కొనువానితోను సమానుడు. 

సామెతలు 15:17 => పగవాని యింట కొర్వివ్నయెదుద్ మాంసము తినుటకంటె పేర్మగలచోట 

ఆకుకూరల భోజనము తినుట మేలు. 
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సామెతలు 17:1 => రుచియైన భోజన పదారథ్ములునన్ను కలహముతో కూడియుండిన 

ఇంటనుండుటకంటె నెమమ్ది కలిగియుండి వటిట్ రొటెట్ముకక్ తినుట మేలు. 

సామెతలు 9:13 => బుదిధ్హీనత అనునది బొబబ్లు పెటుట్నది అది కాముకురాలు దానికేమియు 

తెలివిలేదు. 

సామెతలు 14:1 => జాఞ్నవంతురాలు తన యిలుల్ కటుట్ను మూఢురాలు తనచేతులతో తన యిలుల్ 

ఊడబెరుకును. 

సామెతలు 30:23 => కంటకురాలైయుండి పెండిల్యైన సతరీ, యజమానురాలికి హకుక్దారురాలైన 

దాసి. 

మతత్యి 19:10 => ఆయన శిషుయ్లు భారాయ్భరత్లకుండు సంబంధము ఇటిట్దైతే పెండిల్ చేసికొనుట 

యుకత్ము కాదని ఆయనతో చెపిప్రి. 

వచనము 13 

దరిదుర్ల మొఱఱ్ వినక చెవి మూసికొనువాడు తాను మొఱఱ్ పెటుట్నపుప్డు అంగీకరింపబడడు. 

సామెతలు 3:29 => నీ పొరుగువాడు నీయొదద్ నిరభ్యముగా నివసించునపుడు వానికి అపకారము 

కలిప్ంపవదుద్.  

సామెతలు 12:12 => భకిత్హీనులు చెడ డ్వారికి దొరుకు దోపుడుసొముమ్ను అపేకిష్ంచుదురు 

నీతిమంతుల వేరు చిగురుచ్ను. 

కీరత్నలు 36:4 => వాడు మంచముమీదనే పాపయోచనను యోచించును వాడు కానినడతలు 

నడచువాడు చెడుతనము వానికి అసహయ్ము కాదు.  

కీరత్నలు 52:2 => మోసము చేయువాడా, వాడిగల మంగలకతిత్వలె నీ నాలుక నాశనము చేయ 

నుదేద్శించుచునన్ది 

కీరత్నలు 52:3 => మేలుకంటె కీడుచేయుటయు నీతి పలుకుటకంటె అబదధ్ము చెపుప్టయు నీకిషట్ము.

(సెలా.) 
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మారుక్ 7:21 => లోపలినుండి, అనగా మనుషుయ్ల హృదయములోనుండి దురాలోచనలును 

జారతవ్ములును దొంగతనములును 

మారుక్ 7:22 => నరహతయ్లును వయ్భిచారములును లోభములును చెడుతనములును కృతిర్మమును 

కామవికారమును మతస్రమును దేవదూషణయు అహంభావమును అవివేకమును వచుచ్ను. 

1 కొరిందీయులకు 10:6 => వారు ఆశించిన పర్కారము మనము చెడ డ్వాటిని ఆశించకుండునటుల్ ఈ 

సంగతులు మనకు దృషాట్ంతములుగా ఉనన్వి. 

యాకోబు 4:1 => మీలో యుదధ్ములును పోరాటములును దేనినుండి కలుగుచునన్వి? మీ 

అవయవములలో పోరాడు మీ భోగేచఛ్లనుండియే గదా? 

యాకోబు 4:2 => మీరాశించుచునాన్రు గాని మీకు దొరకుటలేదు; నరహతయ్ చేయుదురు 

మతస్రపడుదురు గాని సంపాదించుకొనలేరు; పోటాల్డుదురు యుదధ్ము చేయుదురు గాని దేవుని 

అడుగనందున మీకేమియు దొరకదు. 

యాకోబు 4:3 => మీరడిగినను మీ భోగముల నిమితత్ము వినియోగించుటకై దురుదేద్శముతో 

అడుగుదురు గనుక మీకేమియు దొరకుటలేదు. 

యాకోబు 4:4 => వయ్భిచారిణులారా, యీ లోక సేన్హము దేవునితో వైరమని మీరెరుగరా? కాబటిట్ 

యెవడు ఈ లోకముతో సేన్హము చేయగోరునో వాడు దేవునికి శతుర్వగును. 

యాకోబు 4:5 => ఆయన మనయందు నివసింపజేసిన ఆతమ్ మతస్రపడునంతగా అపేకిష్ంచునా అను 

లేఖనము చెపుప్నది వయ్రథ్మని అనుకొనుచునాన్రా? 

1 యోహాను 2:16 => లోకములో ఉనన్దంతయు, అనగా శరీరాశయు నేతార్శయు 

జీవపుడంబమును తండిర్వలన పుటిట్నవి కావు; అవి లోకసంబంధమైనవే. 

సామెతలు 21:13 => దరిదుర్ల మొఱఱ్ వినక చెవి మూసికొనువాడు తాను మొఱఱ్ పెటుట్నపుప్డు 

అంగీకరింపబడడు. 

1 సమూయేలు 25:8 => నీ పనివారిని నీవు అడిగినయెడల వారాలాగు చెపుప్దురు. కాబటిట్ నా 

పనివారికి దయచూపుము. శుభదినమున మేము వచిచ్తివిు గదా; నీ కిషట్ము వచిచ్నటుట్ నీ దాసులకును 

నీ కుమారుడైన దావీదునకును ఇముమ్. 
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1 సమూయేలు 25:9 => దావీదు పనివారు వచిచ్ అతని పేరు చెపిప్ ఆ మాటలనిన్టిని నాబాలునకు 

తెలియజేసి కూరుచ్ండగా 

1 సమూయేలు 25:10 => నాబాలు దావీదు ఎవడు? యెషష్యి కుమారుడెవడు? తమ 

యజమానులను విడిచి పారిపోయిన దాసులు ఇపుప్డు అనేకులునాన్రు. 

1 సమూయేలు 25:11 => నేను సంపాదించుకొనిన అనన్పానములను, నా గొఱఱ్లబొచుచ్ 

కతిత్రించువారికొరకు నేను వధించిన పశుమాంసమును తీసి, నేను బొతిత్గా ఎరుగనివారి కితుత్నా? అని 

దావీదు దాసులతో చెపప్గా 

కీరత్నలు 112:5 => దయాళులును అపిప్చుచ్వారును భాగయ్వంతులు నాయ్యవిమరశ్లో వారి 

వాయ్జెయ్ము గెలుచును 

కీరత్నలు 112:9 => వాడు దాతృతవ్ము కలిగి బీదలకిచుచ్ను వాని నీతి నితయ్ము నిలుచును వాని 

కొముమ్ ఘనతనొంది హెచిచ్ంపబడును.  

యెషయా 32:6 => మూఢులు మూఢవాకుక్లు పలుకుదురు భకిత్హీనముగా నడుచుకొందురు 

యెహోవానుగూరిచ్ కానిమాటలాడుచు ఆకలిగొనినవారి జీవనాధారము తీసికొనుచు దపిప్గొనినవారికి 

పానీయము లేకుండ చేయుచు హృదయపూరవ్కముగా పాపము చేయుదురు. 

యెషయా 32:7 => మోసకారి సాధనములును చెడ డ్వి నిరుపేదలు నాయ్యవాదన చేసినను 

కలల్మాటలతో దీనులను నాశనము చేయుటకు వారు దురాలోచనలు చేయుదురు.  

యెషయా 32:8 => ఘనులు ఘనకారయ్ములు కలిప్ంచుదురు వారు ఘనకారయ్ములనుబటిట్ 

నిలుచుదురు. 

మీకా 3:2 => అయినను మేలు నసహియ్ంచుకొని కీడుచేయ నిషట్పడుదురు, నా జనుల చరమ్ము 

ఊడదీసి వారి యెముకలమీది మాంసము చీలుచ్చుందురు. 

మీకా 3:3 => నా జనుల మాంసమును భుజించుచు వారి చరమ్మును ఒలిచి వారి యెముకలను 

విరిచి, ఒకడు కుండలోవేయు మాంసమును ముకక్లు చేయునటుట్ బానలోవేయు మాంసముగా వారిని 

తుతుత్నియలుగా పగులగొటిట్యునాన్రు. 
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యాకోబు 2:13 => కనికరము చూపనివాడు కనికరములేని తీరుప్ పొందును; కనికరము తీరుప్ను 

మించి అతిశయపడును. 

యాకోబు 5:4 => ఇదిగో మీ చేలు కోసిన పనివారికియయ్క, మీరు మోసముగా బిగపటిట్న కూలి 

మొఱఱ్పెటుట్చునన్ది. మీ కోతవారి కేకలు సైనయ్ములకు అధిపతియగు పర్భువు యొకక్ చెవులలో 

చొచిచ్యునన్వి. 

యాకోబు 5:5 => మీరు భూమిమీద సుఖముగా జీవించి భోగాసకుత్లై వధ దినమునందు మీ 

హృదయములను పోషించుకొంటిరి. 

యాకోబు 5:6 => మీరు నీతిమంతుడైనవానికి శిక్షవిధించి చంపుదురు, అతడు మిముమ్ను 

ఎదిరింపడు. 

యాకోబు 4:5 => ఆయన మనయందు నివసింపజేసిన ఆతమ్ మతస్రపడునంతగా అపేకిష్ంచునా అను 

లేఖనము చెపుప్నది వయ్రథ్మని అనుకొనుచునాన్రా? 

వచనము 14 

చాటున ఇచిచ్న బహుమానము కోపమును చలాల్రుచ్ను ఒడిలోనుంచబడిన కానుక మహా కోర్ధమును 

శాంతిపరచును. 

సామెతలు 19:25 => అపహాసకులు దండింపబడగా చూచి జాఞ్నము లేనివారు జాఞ్నము నొందుదురు 

వివేకులను గదిద్ంచినయెడల వారు జాఞ్నవృదిధ్ నొందుదురు. 

సంఖాయ్కాండము 16:34 => వారి చుటుట్నునన్ ఇశార్యేలీయులందరు వారి ఘోష విని భూమి 

మనలను మింగివేయునేమో అనుకొనుచు పారిపోయిరి. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 13:11 => అపుప్డు ఇశార్యేలీయులందరు విని భయపడుదురు గనుక నీ 

మధయ్ అటిట్ దుషాక్రయ్మేమియు ఇకను చేయకుందురు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 21:21 => అపుప్డు ఊరి పర్జలందరు రాళల్తో అతని చావగొటట్వలెను. 

అటుల్ ఆ చెడుతనమును నీ మధయ్నుండి పరిహరించుదువు. అపుప్డు ఇశార్యేలీయులందరు విని 

భయపడుదురు. 
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కీరత్నలు 64:7 => దేవుడు బాణముతో వారిని కొటుట్ను వారు ఆకసిమ్కముగా గాయపరచబడెదరు. 

కీరత్నలు 64:8 => వారు కూలెదరు వారు కూలుటకు వారి నాలుకే కారణము. వారిని 

చూచువారందరు తల ఊచుదురు  

కీరత్నలు 64:9 => మనుషుయ్లందరు భయముకలిగి దేవుని కారయ్ములు తెలియజేయుదురు ఆయన 

కారయ్ములు చకక్గా యోచించుకొందురు  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:5 => అననీయ యీ మాటలు వినుచునే పడి పార్ణము విడువగా వినిన 

వారికందరికిని మిగుల భయము కలిగెను; 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:11 => సంఘమంతటికిని, ఈ సంగతులు వినిన వారికందరికిని మిగుల 

భయము కలిగెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:12 => పర్జలమధయ్ అనేకమైన సూచక కిర్యలును మహతాక్రయ్ములును 

అపొసత్లులచేత చేయబడుచుండెను. మరియు వారందరు ఏకమనసుక్లై సొలొమోను మంటపములో 

ఉండిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:13 => కడమవారిలో ఎవడును వారితో కలిసికొనుటకు తెగింపలేదు గాని 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:14 => పర్జలు వారిని ఘనపరచుచుండిరి. పురుషులును సతరీలును 

అనేకులు మరియెకుక్వగ విశావ్సులై పర్భువు పక్షమున చేరచ్బడిరి. 

1 కొరిందీయులకు 10:6 => వారు ఆశించిన పర్కారము మనము చెడ డ్వాటిని ఆశించకుండునటుల్ ఈ 

సంగతులు మనకు దృషాట్ంతములుగా ఉనన్వి. 

1 కొరిందీయులకు 10:7 => జనులు తినుటకును తార్గుటకును కూరుచ్ండి, ఆడుటకు లేచిరి. అని 

వార్యబడినటుల్ వారిలో కొందరివలె మీరు విగర్హారాధకులై యుండకుడి. 

1 కొరిందీయులకు 10:8 => మరియు వారివలె మనము వయ్భిచరింపకయుందము; వారిలో కొందరు 

వయ్భిచరించినందున ఒకక్దినముననే యిరువది మూడువేలమంది కూలిరి. 

1 కొరిందీయులకు 10:9 => మనము పర్భువును శోధింపకయుందము; వారిలో కొందరు శోధించి 

సరప్ములవలన నశించిరి. 
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1 కొరిందీయులకు 10:10 => మీరు సణుగకుడి; వారిలో కొందరు సణిగి సంహారకునిచేత 

నశించిరి. 

1 కొరిందీయులకు 10:11 => ఈ సంగతులు దృషాట్ంతములుగా వారికి సంభవించి, 

యుగాంతమందునన్ మనకు బుదిధ్ కలుగుటకై వార్యబడెను. 

హెబీర్యులకు 2:1 => కావున మనము వినిన సంగతులను విడిచిపెటిట్ కొటుట్కొని పోకుండునటుల్ 

వాటియందు మరి విశేష జాగర్తత్ కలిగియుండవలెను. 

హెబీర్యులకు 2:2 => ఎందుకనగా దేవదూతల దావ్రా పలుకబడిన వాకయ్ము సిథ్రపరచబడినందున, 

పర్తి అతికర్మమును అవిధేయతయు నాయ్యమైన పర్తిఫలము పొందియుండగా 

హెబీర్యులకు 2:3 => ఇంత గొపప్ రక్షణను మనము నిరల్క్షయ్ము చేసినయెడల ఏలాగు 

తపిప్ంచుకొందుము? అటిట్ రక్షణ పర్భువు భోధించుటచేత ఆరంభమై, 

హెబీర్యులకు 10:28 => ఎవడైనను మోషే ధరమ్శాసత్రమును నిరాకరించినయెడల ఇదద్రు ముగుగ్రు 

సాకుష్ల మాటమీద, కనికరింపకుండ వాని చంపించుదురు. 

హెబీర్యులకు 10:29 => ఇటుల్ండగా దేవుని కుమారుని, పాదములతో తొర్కిక్, తాను 

పరిశుదధ్పరచబడుటకు సాధనమైన నిబంధన రకత్మును అపవితర్మైనదిగా ఎంచి, కృపకు మూలమగు 

ఆతమ్ను తిరసక్రించినవాడు ఎంత ఎకుక్వైన దండనకు పాతుర్డుగా ఎంచబడునని మీకు తోచును? 

పర్కటన 11:13 => ఆ గడియలోనే గొపప్ భూకంపము కలిగినందున ఆ పటట్ణములో పదియవ 

భాగము కూలిపోయెను. ఆ భూకంపమువలన ఏడువేలమంది చచిచ్రి. మిగిలినవారు భయాకార్ంతులై 

పరలోకపు దేవుని మహిమపరచిరి. 

సామెతలు 1:5 => జాఞ్నము గలవాడు విని పాండితయ్ము వృదిధ్ చేసికొనును వివేకము గలవాడు 

ఆలకించి నీతి సూతర్ములను సంపాదించుకొనును. 

సామెతలు 9:9 => జాఞ్నము గలవానికి ఉపదేశము చేయగా వాడు మరింత జాఞ్నము నొందును 

నీతిగలవానికి బోధచేయగా వాడు జాఞ్నాభివృదిధ్ నొందును. 

సామెతలు 15:14 => బుదిధ్మంతుని మనసుస్ జాఞ్నము వెదకును బుదిధ్హీనులు మూఢతవ్ము 

భుజించెదరు. 
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సామెతలు 18:1 => వేరుండ గోరువాడు సేవ్చాఛ్నుసారముగా నడచువాడు అటిట్వాడు లెసైస్న 

జాఞ్నమునకు విరోధి. బుదిధ్హీనుడు వివేచనయందు సంతోషింపక 

సామెతలు 18:15 => జాఞ్నుల చెవి తెలివిని వెదకును వివేకముగల మనసుస్ తెలివిని 

సంపాదించును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 17:12 => మరియు నెవడైనను మూరిఖ్ంచి అకక్డ నీ దేవుడైన యెహోవాకు 

పరిచరయ్ చేయుటకు నిలుచు యాజకుని మాటనేగాని ఆ నాయ్యాధిపతి మాటనేగాని విననొలల్నియెడల 

వాడు చావవలెను. అటుల్ చెడుతనమును ఇశార్యేలీయులలోనుండి పరిహరింపవలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 19:20 => మిగిలినవారు విని భయపడి నీ దేశమున అటిట్ దుషాక్రయ్ము 

ఇకను చేయకుందురు. 

సామెతలు 1:22 => ఎటల్నగా, జాఞ్నము లేనివారలారా, మీరెనాన్ళుల్ జాఞ్నము లేనివారుగా 

ఉండగోరుదురు? అపహాసకులారా, మీరెనాన్ళుల్ అపహాసయ్ము చేయుచు ఆనందింతురు? 

బుదిధ్హీనులారా, మీరెనాన్ళుల్ జాఞ్నమును అసహియ్ంచుకొందురు?  

వచనము 15 

నాయ్యమైన కిర్యలు చేయుట నీతిమంతునికి సంతోషకరము పాపము చేయువారికి అది 

భయంకరము. 

యోబు 5:3 => మూఢుడు వేరుతనున్ట నేను చూచియునాన్ను అయినను తోడనే అతని నివాససథ్లము 

శాపగర్సత్మని కనుగొంటిని. 

యోబు 8:15 => అతడు తన యింటిమీద ఆనుకొనగా అది నిలువదు. 

యోబు 18:14 => వారి ఆశర్యమైన వారి గుడారములోనుండి పెరికివేయబడుదురు వారు 

భీకరుడగు రాజునొదద్కు కొనిపోబడుదురు. 

యోబు 18:15 => వారికి అనుయ్లైనవారు వారి గుడారములో నివాసము చేయుదురు వారి 

నివాససథ్లముమీద గంధకము చలల్బడును. 

యోబు 18:16 => కిర్ంద వారి వేళుల్ ఎండిపోవును పైన వారి కొమమ్లు నరకబడును. 
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యోబు 18:17 => భూమిమీద ఎవరును వారిని జాఞ్పకము చేసికొనరు మైదానమందు ఎకక్డను 

వారిని ఎరిగినవారు ఉండరు. 

యోబు 18:18 => జనులు వారిని వెలుగులోనుండి చీకటిలోనికి తోలుదురు భూలోకములోనుండి 

వారిని తరుముదురు. 

యోబు 18:19 => వారి పర్జలలో వారికి పుతుర్లైనను పౌతుర్లైనను ఉండరు వారు నివసించిన 

సథ్లములో తపిప్ంచుకొనినవాడు ఒకడైనను ఉండడు. 

యోబు 18:20 => తరావ్త వచిచ్నవారు వారిమీద పడిన శిక్షనుచూచి విసమ్యమొందుదురు 

పూరవ్ముండినవారు దానిని చూచి దిగులుపడుదురు. 

యోబు 18:21 => నిశచ్యముగా భకిత్హీనుల నివాసములకు ఇటిట్ గతి పటుట్ను దేవుని ఎరుగనివారి 

సథ్లము ఇటిట్ది. 

యోబు 21:28 => అధిపతుల మందిరము ఎకక్డ నునన్ది? భకిత్హీనులు నివసించిన గుడారము 

ఎకక్డ ఉనన్ది అని మీరడుగుచునాన్రే. 

యోబు 21:29 => దేశమున సంచరించువారిని మీరడుగలేదా? వారు తెలియజేసిన సంగతులు 

మీరు గురుతు పటట్లేదా? 

యోబు 21:30 => అవి ఏవనగా దురజ్నులు ఆపతాక్లమందు కాపాడబడుదురు ఉగర్తదినమందు 

వారు తోడుకొని పోబడుదురు. 

యోబు 27:13 => దేవునివలన భకిత్హీనులకు నియమింపబడిన భాగము ఇది ఇది బాధించువారు 

సరవ్శకుత్నివలన పొందు సావ్సథ్య్ము 

యోబు 27:14 => వారి పిలల్లు విసత్రించినయెడల అది ఖడగ్ముచేత పడుటకే గదా వారి 

సంతానమునకు చాలినంత ఆహారము దొరకదు. 

యోబు 27:15 => వారికి మిగిలినవారు తెగులువలన చచిచ్ పాతిపెటట్బడెదరు వారి విధవరాండుర్ 

రోదనము చేయకుండిరి. 

యోబు 27:16 => ధూళి అంత విసాత్రముగా వారు వెండిని పోగుచేసినను జిగటమనన్ంత 

విసాత్రముగా వసత్రములను సిదధ్పరచుకొనినను 
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యోబు 27:17 => వారు దాని సిదధ్పరచుకొనుటయే గాని నీతిమంతులు దాని కటుట్కొనెదరు 

నిరపరాధులు ఆ వెండిని పంచుకొనెదరు. 

యోబు 27:18 => పురుగుల గూళల్వంటి యిండుల్ వారు కటుట్కొందురు కావలివాడు కటుట్కొను 

గుడిసెవంటి యిండుల్ వారు కటుట్కొందురు. 

యోబు 27:19 => వారు ధనముగలవారై పండుకొందురు గాని మరల లేవరు కనున్లు తెరవగానే 

లేకపోవుదురు. 

యోబు 27:20 => భయములు జలపర్వాహములవలె వారిని తరిమి పటుట్కొనును రాతిర్వేళ తుఫాను 

వారిని ఎతిత్కొనిపోవును. 

యోబు 27:21 => తూరుప్గాలి వారిని కొనిపోగా వారు సమసి పోవుదురు అది వారి 

సథ్లములోనుండి వారిని ఊడిచ్వేయును 

యోబు 27:22 => ఏమియు కరుణ చూపకుండ దేవుడు వారిమీద బాణములు వేయును వారు 

ఆయన చేతిలోనుండి తపిప్ంచుకొన గోరి ఇటు అటు పారిపోవుదురు. 

యోబు 27:23 => మనుషుయ్లు వారిని చూచి చపప్టుల్ కొటుట్దురు వారి సథ్లములోనుండి వారిని 

చీకొటిట్ తోలివేయుదురు. 

కీరత్నలు 37:35 => భకిత్హీనుడు ఎంతో పర్బలియుండుట నేను చూచియుంటిని అది మొలచిన 

చోటనే విసత్రించిన చెటుట్వలె వాడు వరిధ్లిల్యుండెను.  

కీరత్నలు 37:36 => అయినను ఒకడు ఆ దారిని పోయి చూడగా వాడు లేకపోయెను నేను వెదకితిని 

గాని వాడు కనబడకపోయెను.  

కీరత్నలు 52:5 => కావున దేవుడు సదాకాలము నినున్ అణగగొటుట్ను నినున్ పటుట్కొని ఆయన నీ 

గుడారములోనుండి నినున్ పెలల్గించును సజీవుల దేశములోనుండి నినున్ నిరూమ్లము చేయును.

(సెలా.) 

కీరత్నలు 107:43 => బుదిధ్మంతుడైనవాడు ఈ విషయములను ఆలోచించును యెహోవా 

కృపాతిశయములను జనులు తలపోయుదురుగాక. 
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హోషేయ 14:9 => జాఞ్నులు ఈ సంగతులు వివేచింతురు, బుదిధ్మంతులు వాటిని గర్హింతురు; 

ఏలయనగా యెహోవా మారగ్ములు చకక్నివి, నీతిమంతులు దాని ననుసరించి నడచుకొందురు గాని 

తిరుగుబాటు చేయువారి దారికి అది అడ డ్ము గనుక వారు తొటిర్లుల్దురు. 

హబకూక్కు 2:9 => తనకు అపాయము రాకుండునటుల్ తన నివాసమును బలపరచుకొని, తన 

యింటివారికొరకై అనాయ్యముగా లాభము సంపాదించుకొనువానికి శర్మ. 

హబకూక్కు 2:10 => నీవు చాలమంది జనములను నాశనము చేయుచు నీమీద నీవే నేరసాథ్పన 

చేసియునాన్వు, నీ దురాలోచనవలన నీ యింటివారికి అవమానము తెచిచ్యునాన్వు. 

హబకూక్కు 2:11 => గోడలలోని రాళుల్ మొఱఱ్ పెటుట్చునన్వి , దూలములు వాటికి 

పర్తుయ్తత్రమిచుచ్చునన్వి. 

హబకూక్కు 2:12 => నరహతయ్ చేయుటచేత పటట్ణమును కటిట్ంచువారికి శర్మ; దుషట్తవ్ము 

జరిగించుటచేత కోటను సాథ్పించు వారికి శర్మ. 

సామెతలు 11:3 => యథారథ్వంతుల యథారథ్త వారికి తోర్వ చూపించును దోర్హుల 

మూరఖ్సవ్భావము వారిని పాడుచేయును. 

సామెతలు 11:4 => ఉగర్తదినమందు ఆసిత్ అకక్రకు రాదు నీతి మరణమునుండి రకిష్ంచును. 

సామెతలు 11:5 => యథారథ్వంతుల నీతి వారి మారగ్మును సరాళము చేయును భకిత్హీనుడు తన 

భకిత్హీనత చేతనే పడిపోవును. 

సామెతలు 13:6 => యథారథ్వరత్నునికి నీతియే రక్షకము భకిత్హీనత పాపులను చెరిపివేయును. 

సామెతలు 14:32 => అపాయము రాగా భకిత్హీనుడు నశించును మరణకాలమందు నీతిమంతునికి 

ఆశర్యము కలదు. 

ఆదికాండము 19:29 => దేవుడు ఆ మైదానపు పటట్ణములను పాడుచేసినపుప్డు దేవుడు 

అబార్హామును జాఞ్పకము చేసికొని, లోతు కాపురమునన్ పటట్ణములను నాశనము చేసినపుప్డు ఆ 

నాశనము మధయ్న లోతు నశించకుండ అతని తపిప్ంచెను. 
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ఆమోసు 4:11 => దేవుడు సొదొమ గొమొఱాణ్లను బోరల్దోసి నాశనము చేసినటుల్ నేను మీలో 

కొందరిని నాశనము చేయగా మీరు మంటలోనుండి తీయబడిన కొరవులైనటుట్ తపిప్ంచుకొంటిరి; 

అయినను మీరు నాతటుట్ తిరిగినవారు కారు; ఇదే యెహోవా వాకుక్. 

1 కొరిందీయులకు 10:5 => అయితే వారిలో ఎకుక్వమంది దేవునికిషు ట్లుగా ఉండకపోయిరి గనుక 

అరణయ్ములో సంహరింపబడిరి. 

2 పేతురు 2:4 => దేవదూతలు పాపము చేసినపుప్డు దేవుడు వారిని విడిచిపెటట్క, 

పాతాళలోకమందలి కటిక చీకటిగల బిలములలోనికి తోర్సి, తీరుప్కు కావలిలో ఉంచబడుటకు వారిని 

అపప్గించెను. 

2 పేతురు 2:5 => మరియు ఆయన పూరవ్కాలమందునన్ లోకమును విడిచిపెటట్క, భకిత్హీనుల 

సమూహము మీదికి జలపర్ళయమును రపిప్ంచినపుప్డు, నీతిని పర్కటించిన నోవహును మరి 

యేడుగురిని కాపాడెను. 

2 పేతురు 2:6 => మరియు ఆయన సొదొమ గొమొఱాఱ్లను పటట్ణములను భసమ్ము చేసి, ముందుకు 

భకిత్హీనులగువారికి వాటిని దృషాట్ంతముగా ఉంచుటకై వాటికి నాశనము విధించి, 

2 పేతురు 2:7 => దురామ్రుగ్ల కామవికారయుకత్మైన నడవడిచేత బహు బాధపడిన నీతిమంతుడగు 

లోతును తపిప్ంచెను. 

2 పేతురు 2:8 => ఆ నీతిమంతుడు వారి మధయ్ను కాపురముండి, తాను చూచినవాటిని బటిట్యు 

వినినవాటిని బటిట్యు, వారి అకర్మమైన కిర్యల విషయములో దినదినము నీతిగల తన మనసుస్ను 

నొపిప్ంచుకొనుచు వచెచ్ను. 

2 పేతురు 2:9 => భకుత్లను శోధనలోనుండి తపిప్ంచుటకును, దురీణ్తిపరులను ముఖయ్ముగా 

మలినమైన దురాశ కలిగి శరీరానుసారముగా నడుచుకొనుచు, పర్భుతవ్మును నిరాకరించుచు, 

2 పేతురు 3:6 => ఆ నీళల్వలన అపుప్డునన్ లోకము నీటివరదలో మునిగి నశించెను. 

2 పేతురు 3:7 => అయితే ఇపుప్డునన్ ఆకాశమును భూమియు భకిత్హీనుల తీరుప్ను నాశనమును 

జరుగు దినమువరకు అగిన్కొరకు నిలువచేయబడినవై , అదే వాకయ్మువలన భదర్ము 

చేయబడియునన్వి. 
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దివ్తీయోపదేశకాండము 9:27 => నీ సేవకులైన అబార్హాము ఇసాస్కు యాకోబులను జాఞ్పకము 

చేసికొనుము. ఈ పర్జల కాఠినయ్మునైనను వారి చెడుతనమునైనను వారి పాపమునైనను చూడకుము; 

1 రాజులు 1:52 => సొలొమోను ఈలాగు సెలవిచెచ్ను అతడు తనున్ యోగుయ్నిగా 

అగుపరచుకొనినయెడల అతని తల వెండుర్కలలో ఒకటైనను కిర్ందపడదు గాని అతనియందు 

దౌషట్య్ము కనబడినయెడల అతనికి మరణశిక్ష వచుచ్నని సెలవిచిచ్ 

సామెతలు 3:33 => భకిత్హీనుల యింటిమీదికి యెహోవా శాపము వచుచ్ను నీతిమంతుల 

నివాససథ్లమును ఆయన ఆశీరవ్దించును. 

సామెతలు 14:11 => భకిత్హీనుల యిలుల్ నిరూమ్లమగును యథారథ్వంతుల గుడారము వరిథ్లుల్ను. 

సామెతలు 21:15 => నాయ్యమైన కిర్యలు చేయుట నీతిమంతునికి సంతోషకరము పాపము 

చేయువారికి అది భయంకరము. 

వచనము 16 

వివేకమారగ్ము విడిచి తిరుగువాడు పేర్తల గుంపులో కాపురముండును. 

కీరత్నలు 58:4 => వారి విషము నాగుపాము విషమువంటిది మాంతిర్కులు ఎంత నేరుప్గా 

మంతిర్ంచినను 

జెకరాయ్ 7:11 => అయితే వారు ఆలకింపనొలల్క మూరు ఖ్లై వినకుండ చెవులు మూసికొనిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:57 => అపుప్డు వారు పెదద్ కేకలువేసి చెవులు మూసికొని యేకముగా 

అతనిమీద పడి 

సామెతలు 28:27 => బీదలకిచుచ్వానికి లేమి కలుగదు కనున్లు మూసికొనువానికి బహు 

శాపములు కలుగును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 15:7 => నీ దేవుడైన యెహోవా నీకిచుచ్చునన్ దేశమందు నీ పురములలో 

ఎకక్డనైనను నీ సహోదరులలో ఒక బీదవాడు ఉండినయెడల బీదవాడైన నీ సహోదరుని 

కరుణింపకుండ నీ హృదయమును కఠినపరచుకొనకూడదు. 
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దివ్తీయోపదేశకాండము 15:8 => నీ చెయియ్ ముడుచుకొనక వానికొరకు అవశయ్ముగా చెయియ్ చాచి, 

వాని అకక్రచొపుప్న ఆ యకక్రకు చాలినంత అవశయ్ముగా వానికి అపిప్యయ్వలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 15:9 => విడుదల సంవతస్రమైన యేడవ సంవతస్రము సమీపమైనదని 

చెడ డ్తలంపు నీ మనసుస్లో పుటట్క యుండునటుల్ జాగర్తత్పడుము. బీదవాడైన నీ సహోదరునియెడల 

కటాక్షము చూపక నీవు వానికేమియు ఇయయ్కపోయినయెడల వాడొకవేళ నినున్గూరిచ్ యెహోవాకు 

మొఱఱ్పెటుట్ను; అది నీకు పాపమగును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 15:10 => నీవు నిశచ్యముగా వానికియయ్వలెను. వానికిచిచ్నందుకు 

మనసుస్లో విచారపడకూడదు. ఇందువలన నీ దేవుడైన యెహోవా నీ కారయ్ములనిన్టిలోను నీవు చేయు 

పర్యతన్ములనిన్టిలోను నినున్ ఆశీరవ్దించును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 15:11 => బీదలు దేశములో ఉండకమానరు. అందుచేత నేను నీ 

దేశములోనునన్ నీ సహోదరులగు దీనులకును బీదలకును అవశయ్ముగా నీ చెయియ్ చాపవలెనని 

నీకాజాఞ్పించుచునాన్ను. 

నెహెమాయ్ 5:1 => తమ సహోదరులైన యూదుల మీద జనులును వారి భారయ్లును కఠినమైన 

ఫిరాయ్దు చేసిరి. 

నెహెమాయ్ 5:2 => ఏదనగా కొందరు మేమును మా కుమారులును మా కుమారెత్లును అనేకులము. 

అందుచేత మేము తిని బర్దుకుటకు ధానయ్ము మీయొదద్ తీసికొందుమనిరి. 

నెహెమాయ్ 5:3 => మరికొందరు కాష్మమునన్ందున మా భూములను దార్క్షతోటలను మాయిండల్ను 

కుదువపెటిట్తివిు గనుక మీయొదద్ ధానయ్ము తీసికొందుమనిరి. 

నెహెమాయ్ 5:4 => మరికొందరు రాజు గారికి పనున్ చెలిల్ంచుటకై మా భూములమీదను మా 

దార్క్షతోటలమీదను మేము అపుప్ చేసితివిు. 

నెహెమాయ్ 5:5 => మా పార్ణము మా సహోదరుల పార్ణము వంటిది కాదా? మా పిలల్లు వారి 

పిలల్లను పోలిన వారు కారా? మా కుమారులను మా కుమారెత్లను దాసులగుటకై అపప్గింపవలసి 

వచెచ్ను; ఇపప్టికిని మా కుమారెత్లలో కొందరు దాసతవ్ములో నునాన్రు, మా భూములును మా 

దార్క్షతోటలును అనుయ్లవశమున నుండగా వారిని విడిపించుటకు మాకు శకిత్ చాలకునన్దని చెపప్గా 
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నెహెమాయ్ 5:13 => మరియు నేను నా ఒడిని దులిపి ఈ పర్కారమే దేవుడు ఈ వాగాద్నము నెరవేరచ్ని 

పర్తివానిని తన యింటిలో ఉండకయు తన పని ముగింపకయు నుండునటుల్ దులిపివేయును; ఇటువలె 

వాడు దులిపివేయబడి యేమియు లేనివాడుగా చేయబడునుగాకని చెపప్గా, సమాజకులందరు ఆలాగు 

కలుగునుగాక అని చెపిప్ యెహోవాను సుత్తించిరి. జనులందరును ఈ మాట చొపుప్ననే జరిగించిరి. 

యెషయా 1:15 => మీరు మీచేతులు చాపునపుప్డు మిముమ్ను చూడక నా కనున్లు కపుప్కొందును 

మీరు బహుగా పార్రథ్నచేసినను నేను వినను మీచేతులు రకత్ముతో నిండియునన్వి. 

యెషయా 1:16 => మిముమ్ను కడుగుకొనుడి శుదిధ్చేసికొనుడి. మీ దుషిర్క్యలు నాకు కనబడకుండ 

వాటిని తొలగింపుడి. 

యెషయా 1:17 => కీడుచేయుట మానుడి మేలుచేయ నేరుచ్కొనుడి నాయ్యము జాగర్తత్గా 

విచారించుడి, హింసించబడు వానిని విడిపించుడి తండిర్లేనివానికి నాయ్యము తీరుచ్డి విధవరాలి పక్ష 

ముగా వాదించుడి. 

యెషయా 58:6 => దురామ్రుగ్లు కటిట్న కటల్ను విపుప్టయు కాడిమాను మోకులు తీయుటయు 

బాధింపబడినవారిని విడిపించుటయు పర్తి కాడిని విరుగగొటుట్టయు నే నేరప్రచుకొనిన ఉపవాసము 

గదా?  

యెషయా 58:7 => నీ ఆహారము ఆకలిగొనినవారికి పెటుట్టయు నీ రకత్సంబంధికి ముఖము 

తపిప్ంపకుండుటయు దికుక్మాలిన బీదలను నీ యింట చేరుచ్కొనుటయు  

యెషయా 58:8 => వసత్రహీనుడు నీకు కనబడినపుప్డు వానికి వసత్రములిచుచ్టయు ఇదియే గదా 

నాకిషట్మైన ఉపవాసము? ఆలాగున నీవు చేసినయెడల నీ వెలుగు వేకువచుకక్వలె ఉదయించును 

సవ్సథ్త నీకు శీఘర్ముగా లభించును నీ నీతి నీ ముందర నడచును యెహోవా మహిమ నీ సైనయ్పు 

వెనుకటి భాగమును కావలికాయును.  

యెషయా 58:9 => అపుప్డు నీవు పిలువగా యెహోవా ఉతత్రమిచుచ్ను నీవు మొఱఱ్పెటట్గా ఆయన 

నేనునాన్ననును. ఇతరులను బాధించుటయు వేర్లుపెటిట్ చూపి తిరసక్రించుటయు చెడ డ్దానినిబటిట్ 

మాటలాడుటయు నీవు మాని  
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యిరిమ్యా 34:16 => పిమమ్ట మీరు మనసుస్ మారుచ్కొని నా నామమును అపవితర్పరచితిరి వారి 

ఇచాఛ్నుసారముగా తిరుగునటుల్ వారిని సవ్తంతుర్లుగా పోనిచిచ్న తరువాత, అందరును తమ 

దాసదాసీలను మరల పటుట్కొని తమకు దాసులుగాను దాసీలుగాను ఉండుటకై వారిని 

లోపరచుకొంటిరి  

యిరిమ్యా 34:17 => కాబటిట్ యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు ఒకొక్కక్డు తన 

సహోదరులకును తన పొరుగువారికిని విడుదల పర్కటింపవలెనని నేను చెపిప్న మాట మీరు 

వినకపోతిరే; ఆలోచించుడి, విడుదల కావలెనని నేనే చాటించుచునాన్ను, అది ఖడగ్ కాష్మసంకటముల 

పాలగుటకైన విడుదలయే; భూరాజయ్ములనిన్టిలోను ఇటు అటు చెదరగొటుట్టకు మిముమ్ 

నపప్గించుచునాన్ను. 

జెకరాయ్ 7 :9 => సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా ఈలాగు ఆజఞ్ ఇచిచ్యునాన్డు 

సతయ్ముననుసరించి తీరుప్ తీరుచ్డి, ఒకరియందొకరు కరుణావాతస్లయ్ములు కనుపరచుకొనుడి. 

జెకరాయ్ 7:10 => విధవరాండర్ను తండిర్లేనివారిని పరదేశులను దరిదుర్లను బాధపెటట్కుడి, మీ 

హృదయమందు సహోదరులలో ఎవరికిని కీడు చేయదలచకుడి. 

జెకరాయ్ 7:11 => అయితే వారు ఆలకింపనొలల్క మూరు ఖ్లై వినకుండ చెవులు మూసికొనిరి. 

జెకరాయ్ 7:12 => ధరమ్శాసత్రమును, పూరివ్కులైన పర్వకత్ల దావ్రా సైనయ్ములకు అధిపతియగు 

యెహోవా తన ఆతమ్ పేర్రేపణచేత తెలియజేసిన మాటలను, తాము వినకుండునటుల్ హృదయములను 

కురువిందమువలె కఠినపరచుకొనిరి గనుక సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవాయొదద్నుండి 

మహోగర్త వారిమీదికి వచెచ్ను. 

జెకరాయ్ 7:13 => కావున సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా నేను 

పిలిచినపుప్డు వారు ఆలకింపకపోయిరి గనుక వారు పిలిచినపుప్డు నేను ఆలకింపను. 

మతత్యి 6:14 => మనుషుయ్ల అపరాధములను మీరు క్షమించినయెడల, మీ పరలోకపు తండిర్యు 

మీ అపరాధములను క్షమించును 

మతత్యి 7:2 => మీరు తీరుచ్ తీరుప్ చొపుప్ననే మిముమ్నుగూరిచ్యు తీరుప్ తీరచ్బడును, మీరు 

కొలుచు కొలత చొపుప్ననే మీకును కొలువబడును. 
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మతత్యి 18:30 => వాడు ఒపుప్కొనక అచిచ్యునన్ది చెలిల్ంచువరకు వానిని చెరసాలలో 

వేయించెను. 

మతత్యి 18:31 => కాగా వాని తోడిదాసులు జరిగినది చూచి, మికిక్లి దుఃఖపడి, వచిచ్, 

జరిగినదంతయు తమ యజమానునికి వివరముగా తెలిపిరి. 

మతత్యి 18:32 => అపుప్డు వాని యజమానుడు వానిని పిలిపించి చెడ డ్ దాసుడా, నీవు ననున్ 

వేడుకొంటివి గనుక నీ అపప్ంతయు క్షమించితిని; 

మతత్యి 18:33 => నేను నినున్ కరుణించిన పర్కారము నీవును నీ తోడిదాసుని కరుణింపవలసి 

యుండెను గదా అని వానితో చెపెప్ను. 

మతత్యి 18:34 => అందుచేత వాని యజమానుడు కోపపడి, తనకు అచిచ్యునన్దంతయు 

చెలిల్ంచువరకు బాధపరచువారికి వానినపప్గించెను. 

మతత్యి 18:35 => మీలో పర్తివాడును తన సహోదరుని హృదయపూరవ్కముగా క్షమింపనియెడల 

నా పరలోకపు తండిర్యు ఆ పర్కారమే మీయెడల చేయుననెను. 

మతత్యి 25:41 => అపుప్డాయన యెడమవైపున ఉండువారిని చూచి శపింపబడిన వారలారా, ననున్ 

విడిచి అపవాదికిని వాని దూతలకును సిదధ్పరచబడిన నితాయ్గిన్లోనికి పోవుడి. 

మతత్యి 25:42 => నేను ఆకలిగొంటిని, మీరు నాకు భోజనము పెటట్లేదు; దపిప్గొంటిని, మీరు 

నాకు దాహమియయ్లేదు; 

మతత్యి 25:43 => పరదేశినై యుంటిని, మీరు ననున్ చేరుచ్కొనలేదు; దిగంబరినై యుంటిని, మీరు 

నాకు బటట్లియయ్లేదు; రోగినై చెరసాలలో ఉంటిని, మీరు ననున్ చూడ రాలేదని చెపుప్ను. 

మతత్యి 25:44 => అందుకు వారును పర్భువా, మేమెపుప్డు నీవు ఆకలిగొని యుండుటయైనను, 

దపిప్గొని యుండుటయైనను, పరదేశివై యుండుటయైనను, దిగంబరివై యుండుటయైనను, రోగివై 

యుండుటయైనను, చెరసాలలో ఉండుటయైనను చూచి నీకు ఉపచారము చేయకపోతిమని ఆయనను 

అడిగెదరు 

మతత్యి 25:45 => అందుకాయన మికిక్లి అలుప్లైన వీరిలో ఒకనికైనను మీరు ఈలాగు చేయలేదు 

గనుక నాకు చేయలేదని మీతో నిశచ్యముగా చెపుప్చునాన్నని వారితో అనును. 
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మతత్యి 25:46 => వీరు నితయ్శిక్షకును నీతిమంతులు నితయ్జీవమునకును పోవుదురు. 

యాకోబు 2:13 => కనికరము చూపనివాడు కనికరములేని తీరుప్ పొందును; కనికరము తీరుప్ను 

మించి అతిశయపడును. 

యాకోబు 2:14 => నా సహోదరులారా, కిర్యలు లేనపుప్డు ఎవడైనను తనకు విశావ్సము కలదని 

చెపిప్నయెడల ఏమి పర్యోజనము? అటిట్ విశావ్సమతని రకిష్ంపగలదా? 

యాకోబు 2:15 => సహోదరుడైనను సహోదరియైనను దిగంబరులై ఆ నాటికి భోజనములేక 

యునన్పుప్డు. 

యాకోబు 2:16 => మీలో ఎవడైనను శరీరమునకు కావలసినవాటిని ఇయయ్క సమాధానముగా 

వెళుల్డి, చలి కాచుకొనుడి, తృపిత్పొందుడని చెపిప్నయెడల ఏమి పర్యోజనము? 

సామెతలు 1:28 => అపుప్డు వారు ననున్గూరిచ్ మొఱఱ్పెటెట్దరు గాని నేను పర్తుయ్తత్రమియయ్కుందును 

ననున్ శర్దధ్గా వెదకెదరు గాని వారికి నేను కనబడకుందును.  

కీరత్నలు 18:41 => వారు మొఱఱ్పెటిట్రి గాని రకిష్ంచువాడు లేకపోయెను యెహోవాకు వారు 

మొఱఱ్పెటుట్దురు గాని ఆయనవారి కుతత్రమియయ్కుండును. 

లూకా 13:25 => ఇంటి యజమానుడు లేచి తలుపువేసిన తరువాత మీరు వెలుపల నిలిచి 

తలుపుతటిట్ అయాయ్, మాకు తలుపు తీయుమని చెపప్ నారంభించినపుప్డు 

ఆదికాండము 42:21 => అపుప్డు వారు నిశచ్యముగా మన సహోదరునియెడల మనము చేసిన 

అపరాధమునకు శిక్ష పొందుచునాన్ము. అతడు మనలను బతిమాలుకొనినపుప్డు మనము అతని వేదన 

చూచియు వినకపోతిమి; అందువలన ఈ వేదన మనకు వచెచ్నని ఒకనితో ఒకడు మాటలాడుకొనిరి 

నిరగ్మకాండము 11:6 => అపుప్డు ఐగుపుత్ దేశమందంతట మహా ఘోష పుటుట్ను. అటిట్ ఘోష 

అంతకుముందు పుటట్లేదు, అటిట్ది ఇకమీదట పుటట్దు. 

నిరగ్మకాండము 12:30 => ఆ రాతిర్ ఫరోయు అతని సేవకులందరును ఐగుపీత్యులందరును 

లేచినపుప్డు శవములేని ఇలుల్ ఒకటైన లేకపోయినందున ఐగుపుత్లో మహా ఘోష పుటెట్ను. 

లేవీయకాండము 25:14 => నీవు నీ పొరుగువానికి వెలకు ఇచిచ్న దేని విషయములోకాని నీ 

పొరుగువాని దగగ్ర నీవు కొనిన దేని విషయములో కాని మీరు ఒకరినొకరు బాధింపకూడదు. 
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దివ్తీయోపదేశకాండము 15:9 => విడుదల సంవతస్రమైన యేడవ సంవతస్రము సమీపమైనదని 

చెడ డ్తలంపు నీ మనసుస్లో పుటట్క యుండునటుల్ జాగర్తత్పడుము. బీదవాడైన నీ సహోదరునియెడల 

కటాక్షము చూపక నీవు వానికేమియు ఇయయ్కపోయినయెడల వాడొకవేళ నినున్గూరిచ్ యెహోవాకు 

మొఱఱ్పెటుట్ను; అది నీకు పాపమగును. 

నాయ్యాధిపతులు 9:7 => అది యోతామునకు తెలియబడినపుప్డు అతడు పోయి గెరిజీము 

కొండకొపుప్న నిలిచి యెలుగెతిత్ పిలిచి వారితో ఇటల్నెను షెకెము యజమానులారా, మీరు నా మాట 

వినినయెడల దేవుడు మీ మాట వినును. 

1 సమూయేలు 8:18 => ఆ దినమున మీరు కోరుకొనిన రాజునుబటిట్ మీరు మొఱఱ్పెటిట్నను 

యెహోవా మీ మొఱఱ్వినక పోవును అనెను. 

యోబు 29:12 => ఏలయనగా మొఱఱ్పెటిట్న దీనులను తండిర్లేనివారిని సహాయములేనివారిని నేను 

విడిపించితిని. 

కీరత్నలు 66:18 => నా హృదయములో నేను పాపమును లక్షయ్ము చేసినయెడల పర్భువు నా మనవి 

వినకపోవును. 

సామెతలు 19:7 => బీదవాడు తన చుటట్ములందరికి అసహుయ్డు అటిట్వానికి సేన్హితులు మరి 

దూరసుథ్లగుదురు వాడు నిరరథ్కమైన మాటలు వెంటాడువాడు. 

సామెతలు 21:10 => భకిత్హీనుని మనసుస్ కీడు చేయగోరును వాడు తన పొరుగువానికైనను దయ 

తలచడు. 

సామెతలు 22:9 => దయాదృషిట్ గలవాడు తన ఆహారములో కొంత దరిదుర్నికిచుచ్ను అటిట్వాడు 

దీవెననొందును. 

సామెతలు 28:9 => ధరమ్శాసత్రము వినబడకుండ చెవిని తొలగించుకొనువాని పార్రథ్న హేయము. 

సామెతలు 29:7 => నీతిమంతుడు బీదలకొరకు నాయ్యము విచారించును దుషు ట్డు జాఞ్నము 

వివేచింపడు. 
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యెషయా 5:7 => ఇశార్యేలు వంశము సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా దార్క్షతోట యూదా 

మనుషుయ్లు ఆయన కిషట్మైన వనము. ఆయన నాయ్యము కావలెనని చూడగా బలాతాక్రము 

కనబడెను నీతి కావలెనని చూడగా రోదనము వినబడెను.  

యెహెజేక్లు 16:49 => నీ చెలెల్లైన సొదొమ చేసిన దోషమేదనగా, దానికిని దాని కుమారెత్లకును 

కలిగిన గరవ్మును ఆహార సమృదిధ్యు నిరివ్చారమైన సుఖసిథ్తియు ననునదియే; అది దీనులకును 

దరిదుర్లకును సహాయము చేయకుండెను.  

జెకరాయ్ 7:13 => కావున సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా నేను 

పిలిచినపుప్డు వారు ఆలకింపకపోయిరి గనుక వారు పిలిచినపుప్డు నేను ఆలకింపను. 

మతత్యి 18:35 => మీలో పర్తివాడును తన సహోదరుని హృదయపూరవ్కముగా క్షమింపనియెడల 

నా పరలోకపు తండిర్యు ఆ పర్కారమే మీయెడల చేయుననెను. 

మతత్యి 25:45 => అందుకాయన మికిక్లి అలుప్లైన వీరిలో ఒకనికైనను మీరు ఈలాగు చేయలేదు 

గనుక నాకు చేయలేదని మీతో నిశచ్యముగా చెపుప్చునాన్నని వారితో అనును. 

లూకా 10:31 => అపుప్డొక యాజకుడు ఆ తోర్వను వెళుల్ట తటసిథ్ంచెను. అతడు అతనిని చూచి, 

పర్కక్గా పోయెను. 

యోహాను 9:31 => దేవుడు పాపుల మనవి ఆలకింపడని యెరుగుదుము; ఎవడైనను దేవభకుత్డై 

యుండి ఆయన చితత్ము చొపుప్న జరిగించినయెడల ఆయన వాని మనవి ఆలకించును. 

యాకోబు 4:3 => మీరడిగినను మీ భోగముల నిమితత్ము వినియోగించుటకై దురుదేద్శముతో 

అడుగుదురు గనుక మీకేమియు దొరకుటలేదు. 

వచనము 17 

సుఖభోగములయందు వాంఛ గలవానికి లేమి కలుగును దార్కాష్రసమును నూనెయు వాంఛించువానికి 

ఐశవ్రయ్ము కలుగదు. 

సామెతలు 17:8 => లంచము దృషిట్కి మాణికయ్మువలె నుండును అటిట్వాడు ఏమి చేసినను దానిలో 

యుకిత్గా పర్వరిత్ంచును. 
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సామెతలు 17:23 => నాయ్యవిధులను చెరుపుటకై దుషు ట్డు ఒడిలోనుండి లంచము పుచుచ్కొనును. 

సామెతలు 18:16 => ఒకడు ఇచుచ్ కానుక వానికి వీలు కలుగజేయును అది గొపప్వారియెదుటికి 

వానిని రపిప్ంచును 

సామెతలు 19:6 => అనేకులు గొపప్వారి కటాక్షము వెదకుదురు దాతకు అందరు సేన్హితులే. 

ఆదికాండము 32:20 => మీరు ఇదిగో నీ సేవకుడైన యాకోబు మా వెనుక వచుచ్చునాన్డని 

చెపప్వలెననియు రెండవవానికిని మూడవవానికిని మందల వెంబడి వెళి ల్న వారికందరికిని 

ఆజాఞ్పించెను. 

ఆదికాండము 43:11 => వారి తండిర్యైన ఇశార్యేలు వారితొ అటల్యిన మీరీలాగు చేయుడి; ఈ 

దేశమందు పర్సిదధ్ములైనవి, అనగా కొంచెము మసత్కి కొంచెము తేనె సుగంధ దర్వయ్ములు బోళము 

పిసాత్చకాయలు బాదము కాయలు మీ గోనెలలో వేసికొని ఆ మనుషుయ్నికి కానుకగా తీసికొనిపోవుడి. 

1 సమూయేలు 25:35 => తనయొదద్కు ఆమె తెచిచ్న వాటిని ఆమెచేత తీసికొని నీ మాటలు నేను 

ఆలకించి నీ మనవి నంగీకరించితిని, సమాధానముగా నీ యింటికి పొమమ్ని ఆమెతో చెపెప్ను. 

మతత్యి 6:3 => నీవైతే ధరమ్ము చేయునపుప్డు, నీ ధరమ్ము రహసయ్ముగానుండు నిమితత్ము నీ 

కుడిచెయియ్ చేయునది నీ యెడమచేతికి తెలియక యుండవలెను. 

మతత్యి 6:4 => అటల్యితే రహసయ్మందు చూచు నీ తండిర్ నీకు పర్తిఫలమిచుచ్ను 

ఆదికాండము 21:27 => అబార్హాము గొఱఱ్లను గొడల్ను తెపిప్ంచి అబీమెలెకుకిచెచ్ను. వారిదద్రు ఇటుల్ 

ఒక నిబంధన చేసికొనిరి. 

ఆదికాండము 32:13 => అతడు అకక్డ ఆ రాతిర్ గడిపి తాను సంపాదించిన దానిలో తన అనన్యైన 

ఏశావు కొరకు ఒక కానుకను 

నాయ్యాధిపతులు 3:15 => ఇశార్యేలీయులు యెహోవాకు మొఱఱ్పెటట్గా బెనాయ్మీనీయుడైన గెరా 

కుమారుడగు ఏహూదను రక్షకుని వారికొరకు యెహోవా నియమించెను. అతడు ఎడమచేతి పనివాడు. 

అతనిచేతను ఇశార్యేలీయులు మోయాబు రాజైన ఎగోల్నుకు కపప్ము పంపగా 

1 సమూయేలు 25:18 => అందుకు అబీగయీలు నాబాలుతో ఏమియు చెపప్క తవ్రపడి 

రెండువందల రొటెట్లను, రెండు దార్కాష్రసపు తితుత్లను, వండిన అయిదు గొఱఱ్ల మాంసమును, 
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అయిదు మానికల వేచిన ధానయ్మును, నూరు దార్క్షగెలలను, రెండువందల అంజూరపు అడలను 

గారద్భములమీద వేయించి 

వచనము 18 

నీతిమంతునికొరకు భకిత్హీనులు పార్యశిచ్తత్మగుదురు యథారథ్వంతులకు పర్తిగా విశావ్సఘాతకులు 

కూలుదురు 

యోబు 29:12 => ఏలయనగా మొఱఱ్పెటిట్న దీనులను తండిర్లేనివారిని సహాయములేనివారిని నేను 

విడిపించితిని. 

యోబు 29:13 => నశించుటకు సిదధ్మైయునన్వారి దీవెన నామీదికి వచెచ్ను విధవరాండర్ 

హృదయమును సంతోషపెటిట్తిని  

యోబు 29:14 => నేను నీతిని వసత్రముగా ధరించుకొని యుంటిని గనుక అది ననున్ ధరించెను నా 

నాయ్యపర్వరత్న నాకు వసత్రమును పాగాయు ఆయెను. 

యోబు 29:15 => గుర్డిడ్వారికి నేను కనున్లైతిని కుంటివారికి పాదములైతిని. 

యోబు 29:16 => దరిదుర్లకు తండిర్గా ఉంటిని ఎరుగనివారి వాయ్జెయ్మును నేను శర్దధ్గా 

విచారించితిని. 

యోబు 29:17 => దురామ్రుగ్ల దవడపళల్ను ఊడగొటిట్తిని. వారి పళల్లోనుండి దోపుడుసొముమ్ను 

లాగివేసితిని. 

కీరత్నలు 40:8 => నా దేవా, నీ చితత్ము నెరవేరుచ్ట నాకు సంతోషము నీ ధరమ్శాసత్రము నా 

ఆంతరయ్ములోనునన్ది. 

కీరత్నలు 112:1 => యెహోవాను సుత్తించుడి యెహోవాయందు భయభకుత్లు గలవాడు ఆయన 

ఆజఞ్లనుబటిట్ అధికముగా ఆనందించువాడు ధనుయ్డు. 

కీరత్నలు 119:16 => నీ కటట్డలనుబటిట్ నేను హరిష్ంచెదను. నీ వాకయ్మును నేను 

మరువకయుందును. 
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కీరత్నలు 119:92 => నీ ధరమ్శాసత్రము నాకు సంతోషమియయ్నియెడల నా శర్మయందు నేను 

నశించియుందును. 

పర్సంగి 3:12 => కావున సంతోషముగా నుండుటకంటెను తమ బర్దుకును సుఖముగా 

వెళల్బుచుచ్టకంటెను, శేర్షఠ్మైనదేదియు నరులకు లేదని నేను తెలిసికొంటిని. 

యెషయా 64:5 => నీ మారగ్ములనుబటిట్ నినున్ జాఞ్పకము చేసికొనుచు సంతోషముగా నీతి 

ననుసరించువారిని నీవు దరిశ్ంచుచునాన్వు. చితత్గించుము నీవు కోపపడితివి, మేము పాపులమైతివిు 

బహుకాలమునుండి పాపములలో పడియునాన్ము రక్షణ మాకు కలుగునా?  

యోహాను 4:34 => యేసు వారిని చూచి ననున్ పంపినవాని చితత్ము నెరవేరుచ్టయు, ఆయన పని 

తుదముటిట్ంచుటయు నాకు ఆహారమైయునన్ది. 

రోమీయులకు 7:22 => అంతరంగ పురుషునిబటిట్ దేవుని ధరమ్శాసత్రమునందు నేను 

ఆనందించుచునాన్ను గాని 

సామెతలు 21:12 => నీతిమంతుడైన వాడు భకిత్హీనుని యిలుల్ ఏమైనది కనిపెటుట్ను భకిత్హీనులను 

ఆయన నాశనములో కూలుచ్ను. 

సామెతలు 5:20 => నా కుమారుడా, జార సతరీయందు నీవేల బదుధ్డవై యుందువు? పర సతరీ రొముమ్ 

నీవేల కౌగలించుకొందువు?  

సామెతలు 10:29 => యథారథ్వంతునికి యెహోవా యేరాప్టు ఆశర్యదురగ్ము పాపము చేయువారికి 

అది నాశనకరము. 

మతత్యి 7:23 => అపుప్డు నేను మిముమ్ను ఎనన్డును ఎరుగను, అకర్మము చేయువారలారా, 

నాయొదద్నుండి పొండని వారితో చెపుప్దును. 

మతత్యి 13:41 => మనుషయ్కుమారుడు తన దూతలను పంపును; వారాయన రాజయ్ములోనుండి 

ఆటంకములగు సకలమైనవాటిని దురీన్తిపరులను సమకూరిచ్ అగిన్గుండములో పడవేయుదురు. 

మతత్యి 13:42 => అకక్డ ఏడుప్ను పండుల్కొరుకుటయును ఉండును. 

లూకా 13:27 => అపుప్డాయన మీరెకక్డివారో మిముమ్ను ఎరుగనని మీతో చెపుప్చునాన్ను; 

అకర్మము చేయు మీరందరు నాయొదద్నుండి తొలగిపొండని చెపుప్ను. 
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లూకా 13:28 => అబార్హాము ఇసాస్కు యాకోబులును సకల పర్వకత్లును దేవుని రాజయ్ములో 

ఉండుటయు, మీరు వెలుపలికి తోర్యబడుటయు, మీరు చూచునపుప్డు మీరు ఏడుచ్చు పండుల్ 

కొరుకుదురు.  

యోబు 31:3 => దురామ్రుగ్లకు విపతుత్ సంభవించుటే గదా పాపము చేయువారికి దురవసథ్ 

పార్పిత్ంచుటయే గదా. 

వచనము 19 

పార్ణము విసికించు జగడగొండి దానితో కాపురము చేయుటకంటె అరణయ్భూమిలో నివసించుట 

మేలు. 

సామెతలు 13:20 => జాఞ్నుల సహవాసము చేయువాడు జాఞ్నము గలవాడగును. మూరు ఖ్ల 

సహవాసము చేయువాడు చెడిపోవును. 

కీరత్నలు 125:5 => తమ వంకర తోర్వలకు తొలగిపోవువారిని పాపము చేయువారితో కూడ 

యెహోవా కొనిపోవును ఇశార్యేలుమీద సమాధానముండును గాక. 

జెఫనాయ్ 1:6 => యెహోవాను అనుసరింపక ఆయనను విసరిజ్ంచి ఆయనయొదద్ విచారణ 

చేయనివారిని నేను నిరూమ్లము చేసెదను. 

యోహాను 3:19 => ఆ తీరుప్ ఇదే; వెలుగు లోకములోనికి వచెచ్ను గాని తమ కిర్యలు చెడ డ్వైనందున 

మనుషుయ్లు వెలుగును పేర్మింపక చీకటినే పేర్మించిరి. 

యోహాను 3:20 => దుషాక్రయ్ము చేయు పర్తివాడు వెలుగును దేవ్షించును, తన కిర్యలు 

దుష కిర్యలుగా కనబడకుండునటుల్ వెలుగునొదద్కు రాడు. 

హెబీర్యులకు 6:4 => ఒకసారి వెలిగింపబడి, పరలోక సంబంధమైన వరమును రుచిచూచి, 

పరిశుదాధ్తమ్లో పాలివారై 

హెబీర్యులకు 6:5 => దేవుని దివయ్ వాకయ్మును రాబోవు యుగసంబంధమైన శకుత్ల పర్భావమును 

అనుభవించిన తరువాత తపిప్పోయినవారు, 
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హెబీర్యులకు 6:6 => తమ విషయములో దేవుని కుమారుని మరల సిలువవేయుచు, బాహాటముగా 

ఆయనను అవమానపరచుచునాన్రు గనుక మారుమనసుస్ పొందునటుల్ అటిట్ వారిని మరల 

నూతనపరచుట అసాధయ్ము. 

హెబీర్యులకు 10:26 => మనము సతయ్మునుగూరిచ్ అనుభవజాఞ్నము పొందిన తరువాత 

బుదిధ్పూరవ్కముగా పాపము చేసినయెడల పాపములకు బలి యికను ఉండదు గాని 

హెబీర్యులకు 10:27 => నాయ్యపు తీరుప్నకు భయముతో ఎదురుచూచుటయు, విరోధులను 

దహింపబోవు తీక్షణమైన అగిన్యు నికను ఉండును. 

హెబీర్యులకు 10:38 => నా యెదుట నీతిమంతుడైనవాడు విశావ్సమూలముగా జీవించును గాని 

అతడు వెనుకతీసినయెడల అతని యందు నా ఆతమ్కు సంతోషముండదు. 

2 పేతురు 2:21 => వారు నీతిమారగ్మును అనుభవపూరవ్కముగా తెలిసికొని, తమకు 

అపప్గింపబడిన పరిశుదధ్మైన ఆజఞ్నుండి తొలగిపోవుటకంటె ఆ మారగ్ము అనుభవపూరవ్కముగా 

తెలియక యుండుటయే వారికి మేలు. 

2 పేతురు 2:22 => కుకక్ తన వాంతికి తిరిగినటుట్ను, కడుగబడిన పంది బురదలో దొరుల్టకు 

మళి ల్నటుట్ను అను నిజమైన సామితె చొపుప్న వీరికి సంభవించెను. 

1 యోహాను 2:19 => వారు మనలోనుండి బయలువెళి ల్రి గాని వారు మన సంబంధులు కారు; వారు 

మన సంబంధులైతే మనతో కూడ నిలిచియుందురు; అయితే వారందరు మన సంబంధులు కారని 

పర్తయ్క్షపరచబడునటుల్ వారు బయలువెళి ల్రి. 

సామెతలు 2:18 => దాని యిలుల్ మృతుయ్వునొదద్కు దారితీయును అది నడచు తోర్వలు పేర్తలయొదద్కు 

చేరును 

సామెతలు 2:19 => దానియొదద్కు పోవువారిలో ఎవరును తిరిగి రారు జీవమారగ్ములు వారికి 

దకక్వు. నా మాటలు వినినయెడల 

సామెతలు 7:26 => అది గాయపరచి పడదోర్సినవారు అనేకులు అది చంపినవారు 

లెకక్లేనంతమంది 
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సామెతలు 7:27 => దాని యిలుల్ పాతాళమునకు పోవు మారగ్ము ఆ మారగ్ము మరణశాలలకు 

దిగిపోవును. 

సామెతలు 9:18 => అయితే అచచ్ట పేర్తలునాన్రనియు దాని ఇంటికి వెళుల్వారు పాతాళకూపములో 

ఉనాన్రనియు వారికి ఎంతమాతర్మును తెలియలేదు. 

ఎఫెసీయులకు 2:1 => మీ అపరాధములచేతను పాపములచేతను మీరు చచిచ్నవారై యుండగా, 

ఆయన మిముమ్ను కీర్సుత్తో కూడ బర్దికించెను. 

యూదా 1:12 => వీరు నిరభ్యముగా మీతో సుభోజనము చేయుచు, తముమ్నుతాము నిరభ్యముగా 

పోషించుకొనుచు, మీ పేర్మవిందులలో దొంగ మెటట్లుగా ఉనాన్రు. వీరు గాలిచేత ఇటు అటు 

కొటుట్కొనిపోవు నిరజ్ల మేఘములుగాను, కాయలు రాలి ఫలములు లేక, రెండు మారులు చచిచ్ వేళల్తో 

పెళల్గింపబడిన చెటుల్గాను, 

ఆదికాండము 3:19 => నీవు నేలకు తిరిగి చేరువరకు నీ ముఖపు చెమట కారిచ్ ఆహారము తిందువు; 

ఏలయనగా నేలనుండి నీవు తీయబడితివి; నీవు మనేన్ గనుక తిరిగి మనైన్పోదువని చెపెప్ను. 

కీరత్నలు 119:10 => నా పూరణ్హృదయముతో నినున్ వెదకియునాన్ను ననున్ నీ ఆజఞ్లను విడిచి 

తిరుగనియయ్కుము. 

సామెతలు 2:13 => అటిట్వారు చీకటి తోర్వలలో నడువవలెనని యథారథ్ మారగ్ములను 

విడిచిపెటెట్దరు 

సామెతలు 27:8 => తన యిలుల్ విడిచి తిరుగువాడు గూడు విడిచి తిరుగు పకిష్తో సమానుడు. 

యెహెజేక్లు 18:24 => అయితే నీతిపరుడు తన నీతిని విడిచి పాపము చేసి, దుషు ట్లు చేయు 

హేయకిర్యలనిన్టి పర్కారము జరిగించినయెడల అతడు బర్దుకునా? అతడు చేసిన నీతి కారయ్ములు 

ఏమాతర్మును జాఞ్పకములోనికి రావు, అతడు విశావ్సఘాతకుడై చేసిన పాపమునుబటిట్ 

మరణమునొందును. 

1 యోహాను 3:14 => మనము సహోదరులను పేర్మించుచునాన్ము గనుక మరణములోనుండి 

జీవములోనికి దాటియునాన్మని యెరుగుదుము. పేర్మ లేనివాడు మరణమందు నిలిచియునాన్డు. 
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వచనము 20 

విలువగల ధనమును నూనెయు జాఞ్నుల యింటనుండును బుదిధ్హీనుడు దాని వయ్యపరచును. 

సామెతలు 21:20 => విలువగల ధనమును నూనెయు జాఞ్నుల యింటనుండును బుదిధ్హీనుడు దాని 

వయ్యపరచును. 

సామెతలు 5:10 => నీ ఆసిత్వలన పరులు తృపిత్పొందుదురు నీ కషాట్రిజ్తము అనుయ్ల యిలుల్ చేరును. 

సామెతలు 5:11 => తుదకు నీ మాంసమును నీ శరీరమును కీష్ణించినపుప్డు 

సామెతలు 23:21 => తార్గుబోతులును తిండిపోతులును దరిదుర్లగుదురు. నిదర్మతుత్ చింపిగుడ డ్లు 

ధరించుటకు కారణమగును. 

లూకా 15:13 => కొనిన్దినములైన తరువాత ఆ చినన్ కుమారుడు సమసత్మును కూరుచ్కొని దూర 

దేశమునకు పర్యాణమైపోయి, అచచ్ట తన ఆసిత్ని దురావ్య్పారమువలన పాడుచేసెను. 

లూకా 15:14 => అదంతయు ఖరుచ్ చేసిన తరువాత ఆ దేశమందు గొపప్ కరవు రాగా వాడు 

ఇబబ్ంది పడసాగి, 

లూకా 15:15 => వెళి ల్ ఆ దేశసుథ్లలో ఒకనిచెంత జేరెను. అతడు పందులను మేపుటకు తన 

పొలములలోనికి వానిని పంపెను. 

లూకా 15:16 => వాడు పందులు తిను పొటుట్తో తన కడుపు నింపుకొన అశపడెను గాని యెవడును 

వానికేమియు ఇయయ్లేదు. 

లూకా 16:24 => తండిర్వైన అబార్హామా, నాయందు కనికరపడి, తన వేర్లికొనను--నీళల్లోముంచి 

నా నాలుకను చలాల్రుచ్టకు లాజరును పంపుము; నేను ఈ అగిన్జావ్లలో యాతనపడు చునాన్నని 

కేకలువేసి చెపెప్ను 

లూకా 16:25 => అందుకు అబార్హాము - కుమారుడా, నీవు నీ జీవితకాలమందు నీకిషట్మైనటుట్ 

సుఖము అనుభవించితివి, ఆలాగుననే లాజరు కషట్ము అనుభవించెనని జాఞ్పకము చేసికొనుము; 

ఇపుప్డైతే వాడు ఇకక్డ నెమమ్ది పొందుచునాన్డు, నీవు యాతన పడుచునాన్వు 

1 తిమోతి 5:6 => సుఖభోగములయందు పర్వరిత్ంచునది బర్దుకుచుండియు చచిచ్నదై యుండును. 
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2 తిమోతి 3:4 => దోర్హులు మూరు ఖ్లు గరావ్ంధులు దేవునికంటె సుఖానుభవము నెకుక్వగా 

పేర్మించువారు, 

సామెతలు 29:3 => జాఞ్నమును పేర్మించువాడు తన తండిర్ని సంతోషపరచును వేశయ్లతో 

సాంగతయ్ము చేయువాడు అతని ఆసిత్ని పాడుచేయును. 

వచనము 21 

నీతిని కృపను అనుసరించువాడు జీవమును నీతిని ఘనతను పొందును. 

సామెతలు 11:8 => నీతిమంతుడు బాధనుండి తపిప్ంపబడును భకిత్హీనుడు బాధపాలగును 

యెషయా 43:3 => యెహోవానగు నేను నీకు దేవుడను, ఇశార్యేలు పరిశుదధ్ దేవుడనైన నేనే నినున్ 

రకిష్ంచువాడను నీపార్ణరక్షణ కర్యముగా ఐగుపుత్ను ఇచిచ్యునాన్ను నీకు బదులుగా కూషును సెబాను 

ఇచిచ్యునాన్ను.  

యెషయా 43:4 => నీవు నా దృషిట్కి పిర్యుడవైనందున ఘనుడవైతివి నేను నినున్ పేర్మించుచునాన్ను 

గనుక నీకు పర్తిగా మనుషుయ్లను అపప్గించుచునాన్ను నీ పార్ణమునకు పర్తిగా జనములను 

అపప్గించుచునాన్ను. 

యెషయా 53:4 => నిశచ్యముగా అతడు మన రోగములను భరించెను మన వయ్సనములను 

వహించెను అయినను మొతత్ బ డినవానిగాను దేవునివలన బాధింపబడినవానిగాను 

శర్మనొందినవానిగాను మనమతనిని ఎంచితివిు.  

యెషయా 53:5 => మన యతికర్మకిర్యలనుబటిట్ అతడు గాయపరచబడెను మన దోషములనుబటిట్ 

నలుగగొటట్బడెను మన సమాధానారథ్మైన శిక్ష అతనిమీద పడెను అతడు పొందిన దెబబ్లచేత మనకు 

సవ్సథ్త కలుగుచునన్ది.  

యెషయా 55:8 => నా తలంపులు మీ తలంపులవంటిని కావు మీ తోర్వలు నా తోర్వలవంటిని కావు 

ఇదే యెహోవా వాకుక్  

యెషయా 55:9 => ఆకాశములు భూమికిపైన ఎంత యెతుత్గా ఉనన్వో మీ మారగ్ములకంటె నా 

మారగ్ములు మీ తలంపులకంటె నా తలంపులు అంత యెతుత్గా ఉనన్వి. 
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1 పేతురు 3:18 => ఏలయనగా మనలను దేవునియొదద్కు తెచుచ్టకు, అనీతిమంతుల కొరకు 

నీతిమంతుడైన కీర్సుత్ శరీర విషయములో చంపబడియు,  

యెషయా 51:23 => నినున్ బాధపరచువారి చేతిలో దాని పెటెట్దను మేము దాటిపోవునటుల్ కిర్ందికి 

వంగి సాగిలపడుమని వారు నీతో చెపప్గా నీవు నీ వీపును దాటువారికి దారిగాచేసి నేలకు దానిని 

వంచితివి గదా వారికే ఆ పాతర్ను తార్గనిచెచ్దను.  

దానియేలు 3:22 => రాజాజఞ్ తీవర్మైనందునను గుండము మికిక్లి వేడిమిగలదైనందునను షదర్కు, 

మేషాకు, అబేదెన్గోలను విసిరివేసిన ఆ మనుషుయ్లు అగిన్జావ్లలచేత కాలచ్బడి చనిపోయిరి. 

వచనము 22 

జాఞ్నియైన యొకడు పరాకర్మశాలుల పటట్ణ పార్కారమెకుక్ను అటిట్వాడు దానికి ఆశర్యమైన కోటను 

పడగొటుట్ను. 

సామెతలు 21:9 => గయాయ్ళితో పెదద్యింట నుండుటకంటె మిదెద్మీద నొక మూలను నివసించుట 

మేలు. 

కీరత్నలు 55:6 => ఆహా గువవ్వలె నాకు రెకక్లునన్యెడల నేను ఎగిరిపోయి నెమమ్దిగా నుందునే 

కీరత్నలు 55:7 => తవ్రపడి దూరముగా పారిపోయి పెనుగాలిని సుడిగాలిని తపిప్ంచుకొని 

కీరత్నలు 120:5 => అయోయ్, నేను మెషెకులో పరదేశినై యునాన్ను. కేదారు గుడారములయొదద్ 

కాపురమునాన్ను. 

కీరత్నలు 120:6 => కలహపిర్యునియొదద్ నేను చిరకాలము నివసించినవాడను. 

యిరిమ్యా 9:2 => నా జనులందరు వయ్భిచారులును దోర్హుల సమూహమునై యునాన్రు. అహహా, 

అరణయ్ములో బాటసారుల బస నాకు దొరికిన ఎంత మేలు? నేను నా జనులను విడిచి 

వారియొదద్నుండి తొలగిపోవుదును. 

సామెతలు 9:13 => బుదిధ్హీనత అనునది బొబబ్లు పెటుట్నది అది కాముకురాలు దానికేమియు 

తెలివిలేదు. 
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సామెతలు 12:4 => యోగుయ్రాలు తన పెనిమిటికి కిరీటము సిగుగ్ తెచుచ్నది వాని యెముకలకు 

కుళుల్. 

సామెతలు 14:1 => జాఞ్నవంతురాలు తన యిలుల్ కటుట్ను మూఢురాలు తనచేతులతో తన యిలుల్ 

ఊడబెరుకును. 

సామెతలు 15:17 => పగవాని యింట కొర్వివ్నయెదుద్ మాంసము తినుటకంటె పేర్మగలచోట 

ఆకుకూరల భోజనము తినుట మేలు. 

సామెతలు 17:1 => రుచియైన భోజన పదారథ్ములునన్ను కలహముతో కూడియుండిన 

ఇంటనుండుటకంటె నెమమ్ది కలిగియుండి వటిట్ రొటెట్ముకక్ తినుట మేలు. 

సామెతలు 19:13 => బుదిధ్హీనుడగు కుమారుడు తన తండిర్కి చేటు తెచుచ్ను భారయ్తోడి పోరు 

ఎడతెగక పడుచుండు బిందువులతో సమానము. 

సామెతలు 25:24 => గయాయ్ళితో పెదద్ యింట నుండుటకంటె మిదెద్మీద నొక మూలను 

నివసించుట మేలు 

సామెతలు 27:15 => ముసురు దినమున ఎడతెగక కారు నీళుల్ను గయాయ్ళియైన భారయ్యు 

సమానము 

సామెతలు 30:23 => కంటకురాలైయుండి పెండిల్యైన సతరీ, యజమానురాలికి హకుక్దారురాలైన 

దాసి. 

మతత్యి 19:10 => ఆయన శిషుయ్లు భారాయ్భరత్లకుండు సంబంధము ఇటిట్దైతే పెండిల్ చేసికొనుట 

యుకత్ము కాదని ఆయనతో చెపిప్రి. 

వచనము 23 

నోటిని నాలుకను భదర్ము చేసికొనువాడు శర్మలనుండి తన పార్ణమును కాపాడుకొనును. 

సామెతలు 10:22 => యెహోవా ఆశీరావ్దము ఐశవ్రయ్మిచుచ్ను నరుల కషట్ముచేత ఆ 

యాశీరావ్దము ఎకుక్వ కాదు. 
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సామెతలు 15:6 => నీతిమంతుని యిలుల్ గొపప్ ధననిధి భకిత్హీనునికి కలుగు వచుచ్బడి శర్మకు 

కారణము. 

కీరత్నలు 112:3 => కలిమియు సంపదయు వాని యింటనుండును వాని నీతి నితయ్ము నిలుచును. 

పర్సంగి 5:19 => మరియు దేవుడు ఒకనికి ధనధానయ్సమృదిధ్ ఇచిచ్ దానియందు తన భాగము 

అనుభవించుటకును, అనన్పానములు పుచుచ్కొనుటకును, తన కషాట్రిజ్తమందు సంతోషించుటకును 

వీలు కలుగజేసినయెడల అతనికి ఆ సిథ్తి దేవుని ఆశీరావ్దమువలన కలిగినదనుకొనవలెను. 

పర్సంగి 7:11 => జాఞ్నము సావ్సథ్య్మంత యుపయోగము; సూరుయ్ని కిర్ంద బర్దుకువారికి అది 

లాభకరము. 

పర్సంగి 10:19 => నవువ్లాటలు పుటిట్ంచుటకై వారు విందు చేయుదురు, దార్కాష్రసపానము వారి 

పార్ణమునకు సంతోషకరము; దర్వయ్ము అనిన్టికి అకక్రకు వచుచ్ను. 

మతత్యి 6:19 => భూమిమీద మీకొరకు ధనమును కూరుచ్కొనవదుద్; ఇకక్డ చిమెమ్టయు, తుపుప్ను 

తినివేయును, దొంగలు కనన్మువేసి దొంగిలెదరు. 

మతత్యి 6:20 => పరలోకమందు మీకొరకు ధనమును కూరుచ్కొనుడి; అచచ్ట చిమెమ్టయైనను, 

తుపైప్నను దాని తినివేయదు, దొంగలు కనన్మువేసి దొంగిలరు. 

లూకా 6:45 => సజజ్నుడు, తన హృదయమను మంచి ధననిధిలోనుండి సదివ్షయములను బయటికి 

తెచుచ్ను; దురజ్నుడు చెడ డ్ ధననిధిలోనుండి దురివ్షయములను బయటికి తెచుచ్ను. హృదయము 

నిండియుండు దానినిబటిట్ యొకని నోరు మాటలాడును. 

కీరత్నలు 23:5 => నా శతుర్వులయెదుట నీవు నాకు భోజనము సిదధ్పరచుదువు నూనెతో నా తల 

అంటియునాన్వు నా గినెన్ నిండి పొరుల్చునన్ది. 

యిరిమ్యా 41:8 => అయితే వారిలో పదిమంది మనుషుయ్లు ఇషామ్యేలుతో పొలములలో దాచబడిన 

గోధుమలు యవలు తైలము తేనె మొదలైన దర్వయ్ములు మాకు కలవు, మముమ్ను చంపకుమని 

చెపుప్కొనగా అతడు వారి సహోదరులతో కూడ వారిని చంపక మానెను.  

మతత్యి 25:3 => బుదిధ్ లేనివారు తమ దివిటీలు పటుట్కొని తమతోకూడ నూనె తీసికొనిపోలేదు. 

మతత్యి 25:4 => బుదిధ్ గలవారు తమ దివిటీలతోకూడ సిదెద్లలో నూనె తీసికొనిపోయిరి. 
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మతత్యి 25:3 => బుదిధ్ లేనివారు తమ దివిటీలు పటుట్కొని తమతోకూడ నూనె తీసికొనిపోలేదు. 

మతత్యి 25:4 => బుదిధ్ గలవారు తమ దివిటీలతోకూడ సిదెద్లలో నూనె తీసికొనిపోయిరి. 

మతత్యి 25:8 => బుదిధ్లేని ఆ కనయ్కలు మా దివిటీలు ఆరిపోవుచునన్వి గనుక మీ నూనెలో 

కొంచెము మాకియుయ్డని బుదిధ్గలవారినడిగిరి. 

లూకా 15:14 => అదంతయు ఖరుచ్ చేసిన తరువాత ఆ దేశమందు గొపప్ కరవు రాగా వాడు 

ఇబబ్ంది పడసాగి, 

లూకా 16:1 => మరియు ఆయన తన శిషుయ్లతో ఇటల్నెను ఒక ధనవంతునియొదద్ ఒక 

గృహనిరావ్హకుడుండెను. వాడతని ఆసిత్ని పాడుచేయుచునాన్డని అతనియొదద్ వాని మీద నేరము 

మోపబడగా 

లూకా 16:19 => ధనవంతుడొకడుండెను. అతడు ఊదారంగు బటట్లును సనన్పు నార వసత్రములును 

ధరించుకొని పర్తి దినము బహుగా సుఖపడుచుండువాడు. 

లూకా 16:20 => లాజరు అను ఒక దరిదుర్డుండెను. వాడు కురుపులతో నిండినవాడై ధనవంతుని 

యింటివాకిట పడియుండి 

లూకా 16:21 => అతని బలల్మీదనుండి పడు రొటెట్ముకక్లతో ఆకలి తీరుచ్కొనగోరెను; అంతేకాక 

కుకక్లు వచిచ్ వాని కురుపులు నాకెను. 

లూకా 16:22 => ఆ దరిదుర్డు చనిపోయి దేవదూతలచేత అబార్హాము రొముమ్న (ఆనుకొనుటకు) 

కొనిపోబడెను. ధనవంతుడు కూడ చనిపోయి పాతిపెటట్బడెను. 

లూకా 16:23 => అపుప్డతడు పాతాళములో బాధపడుచు, కనున్లెతిత్ దూరమునుండి అబార్హామును 

అతని రొముమ్న (ఆనుకొనియునన్) లాజరును చూచి 

లూకా 16:24 => తండిర్వైన అబార్హామా, నాయందు కనికరపడి, తన వేర్లికొనను--నీళల్లోముంచి 

నా నాలుకను చలాల్రుచ్టకు లాజరును పంపుము; నేను ఈ అగిన్జావ్లలో యాతనపడు చునాన్నని 

కేకలువేసి చెపెప్ను 
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లూకా 16:25 => అందుకు అబార్హాము - కుమారుడా, నీవు నీ జీవితకాలమందు నీకిషట్మైనటుట్ 

సుఖము అనుభవించితివి, ఆలాగుననే లాజరు కషట్ము అనుభవించెనని జాఞ్పకము చేసికొనుము; 

ఇపుప్డైతే వాడు ఇకక్డ నెమమ్ది పొందుచునాన్డు, నీవు యాతన పడుచునాన్వు 

సామెతలు 14:11 => భకిత్హీనుల యిలుల్ నిరూమ్లమగును యథారథ్వంతుల గుడారము వరిథ్లుల్ను. 

సామెతలు 21:17 => సుఖభోగములయందు వాంఛ గలవానికి లేమి కలుగును దార్కాష్రసమును 

నూనెయు వాంఛించువానికి ఐశవ్రయ్ము కలుగదు. 

సామెతలు 24:4 => తెలివిచేత దాని గదులు విలువగల రమయ్మైన సరవ్ సంపదలతో నింపబడును. 

సామెతలు 28:10 => యథారథ్వంతులను దురామ్రగ్మందు చొపిప్ంచువాడు తాను తర్వివ్న గోతిలో 

తానే పడును యథారథ్వంతులు మేలైనదానిని సవ్తంతిర్ంచుకొందురు. 

సామెతలు 29:3 => జాఞ్నమును పేర్మించువాడు తన తండిర్ని సంతోషపరచును వేశయ్లతో 

సాంగతయ్ము చేయువాడు అతని ఆసిత్ని పాడుచేయును. 

లూకా 15:13 => కొనిన్దినములైన తరువాత ఆ చినన్ కుమారుడు సమసత్మును కూరుచ్కొని దూర 

దేశమునకు పర్యాణమైపోయి, అచచ్ట తన ఆసిత్ని దురావ్య్పారమువలన పాడుచేసెను. 

వచనము 24 

అహంకారియైన గరివ్షుఠ్నికి అపహాసకుడని పేరు అటిట్వాడు అమిత గరవ్ముతో పర్వరిత్ంచును. 

సామెతలు 15:9 => భకిత్హీనుల మారగ్ము యెహోవాకు హేయము నీతి ననుసరించువానిని ఆయన 

పేర్మించును. 

యెషయా 51:1 => నీతిని అనుసరించుచు యెహోవాను వెదకుచు నుండువారలారా, నా మాట 

వినుడి మీరు ఏ బండనుండి చెకక్బడితిరో దాని ఆలోచించుడి మీరు ఏ గుంటనుండి తవవ్బడితిరో దాని 

ఆలోచించుడి  

హోషేయ 6:3 => యెహోవానుగూరిచ్న జాఞ్నము సంపాదించుకొందము రండి; యెహోవానుగూరిచ్న 

జాఞ్నము సంపాదించుకొనుటకు ఆయనను అనుసరించుదము రండి. ఉదయము తపప్క వచుచ్రీతిని 
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ఆయన ఉదయించును; వరష్మువలె ఆయన మనయొదద్కు వచుచ్ను; భూమిని తడుపునటిట్ తొలకరి 

వరష్ము కడవరి వరష్మువలె ఆయన మనయొదద్కు వచుచ్ను. 

మతత్యి 5:6 => నీతికొరకు ఆకలిదపుప్లు గలవారు ధనుయ్లు; వారు తృపిత్పరచబడుదురు. 

రోమీయులకు 14:19 => కాబటిట్ సమాధానమును, పరసప్ర కేష్మాభివృదిధ్ని కలుగజేయువాటినే 

ఆసకిత్తో అనుసరింతము. 

ఫిలిపీప్యులకు 3:12 => ఇదివరకే నేను గెలిచితినని యైనను, ఇదివరకే సంపూరణ్సిదిధ్ పొందితినని 

యైనను నేను అనుకొనుటలేదు గాని, నేను దేని నిమితత్ము కీర్సుత్ యేసుచేత పటట్బడితినో దానిని 

పటుట్కొనవలెనని పరుగెతుత్చునాన్ను. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 5:21 => సమసత్మును పరీకిష్ంచి మేలైనదానిని చేపటుట్డి. 

1 తిమోతి 6:11 => దైవజనుడా, నీవైతే వీటివి విసరిజ్ంచి, నీతిని భకిత్ని విశావ్సమును పేర్మను 

ఓరుప్ను సాతివ్కమును సంపాదించుకొనుటకు పర్యాసపడుము. 

2 తిమోతి 2:22 => నీవు యౌవనేచఛ్లనుండి పారిపొముమ్, పవితర్ హృదయులై పర్భువునకు పార్రథ్న 

చేయువారితో కూడ నీతిని విశావ్సమును పేర్మను సమాధానమును వెంటాడుము. 

హెబీర్యులకు 12:14 => అందరితో సమాధానమును పరిశుదధ్తయు కలిగి యుండుటకు 

పర్యతిన్ంచుడి. పరిశుదధ్త లేకుండ ఎవడును పర్భువును చూడడు. 

సామెతలు 22:4 => యెహోవాయందు భయభకుత్లు కలిగియుండుట వినయమునకు పర్తిఫలము 

ఐశవ్రయ్మును ఘనతయు జీవమును దానివలన కలుగును. 

రోమీయులకు 2:7 => సత  కిర్యను ఓపికగా చేయుచు, మహిమను ఘనతను అక్షయతను 

వెదకువారికి నితయ్జీవము నిచుచ్ను. 

రోమీయులకు 2:8 => అయితే భేదములు పుటిట్ంచి, సతయ్మునకు లోబడక దురీన్తికి లోబడువారి 

మీదికి దేవుని ఉగర్తయు రౌదర్మును వచుచ్ను. 

రోమీయులకు 2:9 => దుషాక్య్రయ్ము చేయు పర్తి మనుషుయ్ని ఆతమ్కు, మొదట యూదునికి గీర్సు 

దేశసుథ్నికి కూడ, శర్మయు వేదనయు కలుగును. 
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రోమీయులకు 2:10 => సత  కిర్య చేయు పర్తివానికి, మొదట యూదునికి గీర్సు దేశసుథ్నికి కూడ, 

మహిమయు ఘనతయు సమాధానమును కలుగును. 

1 కొరిందీయులకు 15:58 => కాగా నా పిర్య సహోదరులారా, మీ పర్యాసము పర్భువునందు 

వయ్రథ్ము కాదని యెరిగి, సిథ్రులును, కదలనివారును, పర్భువు కారాయ్భివృదిధ్యందు ఎపప్టికిని 

ఆసకుత్లునై యుండుడి. 

2 తిమోతి 4:7 => మంచి పోరాటము పోరాడితిని, నా పరుగు కడముటిట్ంచితిని, విశావ్సము 

కాపాడుకొంటిని. 

2 తిమోతి 4:8 => ఇకమీదట నా కొరకు నీతికిరీటముంచబడియునన్ది. ఆ దినమందు నీతిగల 

నాయ్యాధిపతియైన పర్భువు అది నాకును , నాకు మాతర్మే కాకుండ తన పర్తయ్క్షతను 

అపేకిష్ంచువారికందరికిని అనుగర్హించును. 

1 పేతురు 1:7 => నశించిపోవు సువరణ్ము అగిన్పరీక్షవలన శుదధ్పరచబడుచునన్ది గదా? దానికంటె 

అమూలయ్మైన మీ విశావ్సము ఈ శోధనలచేత పరీక్షకు నిలిచినదై, యేసుకీర్సుత్ పర్తయ్క్షమైనపుప్డు మీకు 

మెపుప్ను మహిమయు ఘనతయు కలుగుటకు కారణమగును. 

సామెతలు 21:7 => భకిత్హీనులు నాయ్యము చేయనొలల్రు వారు చేయు బలాతాక్రము వారిని 

కొటుట్కొనిపోవును. 

రోమీయులకు 9:30 => అటల్యితే మనమేమందుము? నీతిని వెంటాడని అనయ్జనులు నీతిని, అనగా 

విశావ్సమూలమైన నీతిని పొందిరి;  

1 కొరిందీయులకు 14:1 => పేర్మ కలిగియుండుటకు పర్యాసపడుడి. ఆతమ్ సంబంధమైన 

వరములను ఆసకిత్తో అపేకిష్ంచుడి; విశేషముగా మీరు పర్వచనవరము అపేకిష్ంచుడి. 

2 కొరిందీయులకు 9:9 => ఇందువిషయమై అతడు వెదజలిల్ దరిదుర్లకిచెచ్ను అతని నీతి 

నిరంతరము నిలుచును అని వార్యబడియునన్ది. 

వచనము 25 

సోమరివాని చేతులు పనిచేయనొలల్వు వాని యిచఛ్ వాని చంపును. 
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2 సమూయేలు 20:16 => అపుప్డు యుకిత్గల యొక సతరీ పార్కారము ఎకిక్ ఓహో ఆలకించుడి, 

ఆలకించుడి, నేను అతనితో మాటలాడునటుల్ యోవాబును ఇకక్డికి రమమ్ని చెపుప్డని కేకవేయగా 

యోవాబు ఆమె దగగ్రకు వచెచ్ను. 

2 సమూయేలు 20:17 => అంతట ఆమె యోవాబువు నీవేనా అని అతని నడుగగా అతడు నేనే 

అనెను. అందుకామె నీ దాసురాలనగు నేను నీతో మాటలాడుదునా అని అడుగగా అతడు 

మాటలాడవచుచ్ననెను. 

2 సమూయేలు 20:18 => అంతట ఆమె పూరవ్కాలమున జనులు ఆబేలునందు సంగతి 

విచారింపవలెనని చెపుప్ట కదుద్; ఆలాగున చేసి కారయ్ములు ముగించుచు వచిచ్రి. 

2 సమూయేలు 20:19 => నేను ఇశార్యేలునందు నిమమ్ళసుథ్లలోను యధారథ్వంతులలోను 

చేరికయైనదానను; ఇశార్యేలీయుల పటట్ణములలో పర్ధానమగు ఒక పటట్ణమును లయము 

చేయవలెనని నీవు ఉదేద్శించుచునాన్వు; యెహోవా సావ్సథ్య్మును నీవెందుకు నిరూమ్లము చేయుదువని 

చెపప్గా 

2 సమూయేలు 20:20 => యోవాబు నిరూమ్లము చేయను, లయపరచను, ఆలాగున చేయనే 

చేయను, సంగతి అది కానే కాదు. 

2 సమూయేలు 20:21 => బికిర్ కుమారుడగు షెబ అను ఎఫార్యిము మనయ్పువాడు ఒకడు రాజైన 

దావీదుమీద దోర్హము చేసియునాన్డు; మీరు వానిని మాతర్ము అపప్గించుడి; తోడనే నేను ఈ 

పటట్ణము విడిచిపోవుదునని చెపప్గా ఆమె యోవాబుతో చితత్ము, వాని తల పార్కారము పైనుండి 

పడవేయబడునని చెపిప్ పోయి 

2 సమూయేలు 20:22 => తాను యోవాబుతో పలికిన యుకిత్గల మాటలను జనులందరికి తెలియ 

జేయగా, వారు బికిర్ కుమారుడగు షెబయొకక్ తలను ఛేదించి యోవాబు దగగ్ర దాని పడవేసిరి. కాగా 

అతడు బాకా ఊదించిన తరువాత జనులందరును ఆ పటట్ణమును విడిచి యెవరి గుడారములకు వారు 

పోయిరి; యోవాబు యెరూషలేమునకు రాజునొదద్కు తిరిగివచెచ్ను. 

పర్సంగి 7:19 => పటట్ణమందుండు పదిమంది అధికారులకంటె జాఞ్నము గలవానికి జాఞ్నమే 

యెకుక్వైన ఆధారము. 
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పర్సంగి 9:13 => మరియు నేను జరుగు దీనిని చూచి యిది జాఞ్నమని తలంచితిని, యిది నా దృషిట్కి 

గొపప్దిగా కనబడెను. 

పర్సంగి 9:14 => ఏమనగా ఒక చినన్ పటట్ణముండెను, దానియందు కొదిద్మంది కాపురముండిరి; 

దానిమీదికి గొపప్ రాజు వచిచ్ దాని ముటట్డివేసి దానియెదుట గొపప్ బురుజులు కటిట్ంచెను; 

పర్సంగి 9:15 => అయితే అందులో జాఞ్నముగల యొక బీదవాడుండి తన జాఞ్నముచేత ఆ 

పటట్ణమును రకిష్ంచెను, అయినను ఎవరును ఆ బీదవానిని జాఞ్పకముంచుకొనలేదు. 

పర్సంగి 9:16 => కాగా నేనిటల్నుకొంటిని-బలముకంటె జాఞ్నము శేర్షఠ్మేగాని బీదవారి జాఞ్నము 

తృణీకరింపబడును, వారి మాటలు ఎవరును లక్షయ్ము చేయరు. 

పర్సంగి 9:17 => బుదిధ్హీనులలో ఏలువాని కేకలకంటె మెలల్గా వినబడిన జాఞ్నుల మాటలు 

శేర్షఠ్ములు. 

పర్సంగి 9:18 => యుదాధ్యుధములకంటె జాఞ్నము శేర్షఠ్ము; ఒక పాపాతుమ్డు అనేకమైన మంచి 

పనులను చెరుపును. 

సామెతలు 24:5 => జాఞ్నము గలవాడు బలవంతుడుగా నుండును తెలివి గలవాడు శకిత్మంతుడుగా 

నుండును. 

పర్సంగి 9:16 => కాగా నేనిటల్నుకొంటిని-బలముకంటె జాఞ్నము శేర్షఠ్మేగాని బీదవారి జాఞ్నము 

తృణీకరింపబడును, వారి మాటలు ఎవరును లక్షయ్ము చేయరు. 

దానియేలు 2:23 => మా పితరుల దేవా, నీవు వివేకమును బలమును నాకనుగర్హించి యునాన్వు; 

మేమడిగిన యీ సంగతి ఇపుప్డు నాకు తెలియజేసి యునాన్వు గనుక నేను నినున్ సుత్తించుచు 

ఘనపరచుచునాన్ను; ఏలయనగా రాజుయొకక్ సంగతి నీవే మాకు తెలియజేసితివని దానియేలు మరల 

చెపెప్ను. 

వచనము 26 

దినమెలల్ ఆశలు పుటుట్చుండును నీతిమంతుడు వెనుకతీయక ఇచుచ్చుండును. 
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సామెతలు 10:19 => విసాత్రమైన మాటలలో దోషముండక మానదు తన పెదవులను 

మూసికొనువాడు బుదిధ్మంతుడు. 

సామెతలు 12:13 => పెదవులవలని దోషము అపాయకరమైన ఉరి నీతిమంతుడు ఆపదను 

తపిప్ంచుకొనును. 

సామెతలు 13:3 => తన నోరు కాచుకొనువాడు తనున్ కాపాడుకొనును ఊరకొనక మాటలాడువాడు 

తనకు నాశనము తెచుచ్కొనును. 

సామెతలు 17:27 => మితముగా మాటలాడువాడు తెలివిగలవాడు శాంతగుణము గలవాడు 

వివేకము గలవాడు. 

సామెతలు 17:28 => ఒకడు మూఢుడైనను మౌనముగా నుండినయెడల జాఞ్ని అని యెంచబడును 

అటిట్వాడు పెదవులు మూసికొనగా వాడు వివేకి అని యెంచబడును.  

సామెతలు 18:21 => జీవమరణములు నాలుక వశము దానియందు పీర్తిపడువారు దాని ఫలము 

తిందురు 

యాకోబు 1:26 => ఎవడైనను నోటికి కళె ల్ము పెటుట్కొనక తన హృదయమును మోసపరచుకొనుచు 

భకిత్ గలవాడనని అనుకొనినయెడల వాని భకిత్ వయ్రథ్మే. 

యాకోబు 3:2 => అనేక విషయములలో మన మందరము తపిప్పోవుచునాన్ము. ఎవడైనను 

మాటయందు తపప్ నియెడల అటిట్వాడు లోపము లేనివాడై , తన స రవ్ శ రీ రమును 

సావ్ధీనమందుంచుకొన (కళె ల్ము పెటుట్కుని) శకిత్గలవాడగును 

యాకోబు 3:3 => గుఱఱ్ములు మనకు లోబడుటకై నోటికి కళె ల్ము పెటిట్, వాటి శరీరమంతయు 

తిర్పుప్దుము గదా 

యాకోబు 3:4 => ఓడలను కూడ చూడుడి; అవి ఎంతో గొపప్వై పెనుగాలికి కొటుట్కొని పోబడినను, 

ఓడ నడుపువాని ఉదేద్శము చొపుప్న మికిక్లి చినన్దగు చుకాక్నిచేత తిర్పప్బడును. 

యాకోబు 3:5 => ఆలాగుననే నాలుక కూడ చినన్ అవయవమైనను బహుగా అదిరిపడును. ఎంత 

కొంచెము నిపుప్ ఎంత విసాత్రమైన అడవిని తగులబెటుట్ను!  
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యాకోబు 3:6 => నాలుక అగిన్యే, నాలుక మన అవయవములలో ఉంచబడిన పాప పర్పంచమై 

సరవ్శరీరమునకు మాలినయ్ము కలుగజేయుచు, పర్కృతి చకర్మునకు చిచుచ్పెటుట్ను; అది నరకముచేత 

చిచుచ్ పెటట్బడును. 

యాకోబు 3:7 => మృగపకిష్ సరప్ జలచరములలో పర్తి జాతియు నరజాతిచేత సాధు కాజాలును, 

సాధు ఆయెను గాని 

యాకోబు 3:8 => యే నరుడును నాలుకను సాధు చేయనేరడు, అది మరణకరమైన విషముతో 

నిండినది, అది నిరరగ్ళమైన దుషట్తవ్మే.  

యాకోబు 3:9 => దీనితో తండిర్యైన పర్భువును సుత్తింతుము, దీనితోనే దేవుని పోలికెగా పుటిట్న 

మనుషుయ్లను శపింతుము. 

యాకోబు 3:10 => ఒకక్నోటనుండియే ఆశీరవ్చనమును శాపవచనమును బయలువెళుల్ను; నా 

సహోదరులారా, యీలాగుండకూడదు. 

యాకోబు 3:11 => నీటిబుగగ్లో ఒకక్ జెలనుండియే తియయ్ని నీరును చేదు నీరును ఊరునా? 

యాకోబు 3:12 => నా సహోదరులారా, అంజూరపుచెటుట్న ఒలీవ పండల్యినను దార్క్షతీగెను 

అంజూరపు పండల్యినను కాయునా? అటువలెనే ఉపుప్నీళల్లో నుండి తియయ్ని నీళుల్ను ఊరవు. 

యాకోబు 3:13 => మీలో జాఞ్నవివేకములు గలవాడెవడు? వాడు జాఞ్నముతో కూడిన సాతివ్కము 

గలవాడై, తన యోగయ్ పర్వరత్నవలన తన కిర్యలను కనుపరచవలెను. 

కీరత్నలు 39:1 => నా నాలుకతో పాపము చేయకుండునటుల్ నా మారగ్ములను జాగర్తత్గా 

చూచుకొందును భకిత్హీనులు నా యెదుట నునన్పుప్డు నా నోటికి చికక్ము ఉంచుకొందు ననుకొంటిని.  

సామెతలు 10:14 => జాఞ్నులు జాఞ్నము సమకూరుచ్కొందురు మూఢుల నోరు అపుప్డే నాశనము 

చేయును. 

సామెతలు 19:16 => ఆజఞ్ను గైకొనువాడు తనున్ కాపాడుకొనువాడు తన పర్వరత్న విషయమై 

అజాగర్తగా నుండువాడు చచుచ్ను. 
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యాకోబు 1:19 => నా పిర్య సహోదరులారా, మీరీసంగతి ఎరుగుదురు గనుక పర్తి మనుషుయ్డు 

వినుటకు వేగిరపడువాడును, మాటలాడుటకు నిదానించువాడును, కోపించుటకు నిదా నించువాడునై 

యుండవలెను. 

వచనము 27 

భకిత్హీనులు అరిప్ంచు బలులు హేయములు దురాలోచనతో అరిప్ంచినయెడల అవి మరి హేయములు. 

సామెతలు 6:17 => అవేవనగా, అహంకార దృషిట్యు కలల్లాడు నాలుకయు నిరపరాధులను చంపు 

చేతులును 

సామెతలు 16:18 => నాశనమునకు ముందు గరవ్ము నడచును. పడిపోవుటకు ముందు 

అహంకారమైన మనసుస్ నడచును 

సామెతలు 18:12 => ఆపతుత్ రాకమునుపు నరుని హృదయము అతిశయపడును ఘనతకు ముందు 

వినయముండును. 

సామెతలు 19:29 => అపహాసకులకు తీరుప్లును బుదిధ్హీనుల వీపులకు దెబబ్లును 

నియమింపబడినవి. 

ఎసేత్రు 3:5 => మొరెద్కై వంగకయు నమసక్రింపకయు నుండుట హామాను చూచినపుప్డు బహుగా 

కోపగించి 

ఎసేత్రు 3:6 => మొరెద్కై పార్ణము మాతర్ము తీయుట సవ్లప్కారయ్మని యెంచి, మొరెద్కై యొకక్ జనులు 

ఎవరైనది తెలిసికొని, అహషేవ్రోషు యొకక్ రాజయ్మందంతటనుండు మొరెద్కై సవ్జనులగు 

యూదులనందరిని సంహరించుటకు ఆలోచించెను. 

పర్సంగి 7:8 => కారాయ్రంభముకంటె కారాయ్ంతము మేలు; అహంకారము గలవానికంటె శాంతము 

గలవాడు శేర్షుఠ్డు 

పర్సంగి 7:9 => ఆతర్పడి కోపపడవదుద్; బుదిధ్హీనుల అంతరిందిర్యములందు కోపము 

సుఖనివాసము చేయును. 
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మతత్యి 2:16 => ఆ జాఞ్నులు తనున్ అపహసించిరని హేరోదు గర్హించి బహు ఆగర్హము 

తెచుచ్కొని, తాను జాఞ్నులవలన వివరముగా తెలిసికొనిన కాలమునుబటిట్, బేతెల్హేములోను దాని సకల 

పార్ంతములలోను, రెండు సంవతస్రములు మొదలుకొని తకుక్వ వయసుస్ గల మగపిలల్లనందరిని 

వధించెను. 

1 సమూయేలు 20:30 => సౌలు యోనాతానుమీద బహుగా కోపపడి ఆగడగొటుట్దాని కొడుకా, 

నీకును నీ తలిల్ మానమునకును సిగుగ్ కలుగునటుల్గా నీవు యెషష్యి కుమారుని సీవ్కరించిన సంగతి 

నాకు తెలిసినది కాదా? 

సామెతలు 3:34 => అపహాసకులను ఆయన అపహసించును దీనునియెడల ఆయన దయ చూపును. 

సామెతలు 13:10 => గరవ్మువలన జగడమే పుటుట్ను ఆలోచన వినువానికి జాఞ్నము కలుగును. 

సామెతలు 13:16 => వివేకులందరు తెలివిగలిగి పని జరుపుకొందురు బుదిధ్హీనుడు మూరఖ్తను 

వెలల్డిపరచును. 

సామెతలు 14:3 => మూఢుల నోట బెతత్మువంటి గరవ్మునన్ది. జాఞ్నుల పెదవులు వారిని 

కాపాడును. 

సామెతలు 20:3 => కలహమునకు దూరముగా నుండుట నరులకు ఘనత మూరు ఖ్డైన పర్తివాడును 

పోరునే కోరును. 

సామెతలు 22:10 => తిరసాక్రబుదిధ్ గలవాని తోలివేసినయెడల కలహములు మానును పోరు తీరి 

అవమానము మానిపోవును. 

సామెతలు 22:24 => కోపచితుత్నితో సహవాసము చేయకుము కోర్ధము గలవానితో పరిచయము 

కలిగియుండకుము  

సామెతలు 28:25 => పేరాస గలవాడు కలహమును రేపును యెహోవాయందు నమమ్కముంచువాడు 

వరిధ్లుల్ను. 

దానియేలు 3:19 => అందుకు నెబుకదెన్జరు అతాయ్గర్హము నొందినందున షదర్కు, మేషాకు, 

అబేదెన్గోయను వారి విషయములో ఆయన ముఖము వికారమాయెను గనుక గుండము ఎపప్టికనన్ 

ఏడంతలు వేడిమిగా చేయుమని యాజఞ్ ఇచెచ్ను. 
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వచనము 28 

కూటసాకిష్ నశించును విని మాటలాడువాడు సతయ్ము పలుకును. 

సామెతలు 6:6 => సోమరీ, చీమల యొదద్కు వెళుల్ము వాటి నడతలు కనిపెటిట్ జాఞ్నము 

తెచుచ్కొనుము. 

సామెతలు 6:7 => వాటికి నాయ్యాధిపతి లేకునన్ను పై విచారణకరత్ లేకునన్ను అధిపతి లేకునన్ను 

సామెతలు 6:8 => అవి వేసవికాలమందు ఆహారము సిదధ్పరచుకొనును కోతకాలమందు ధానయ్ము 

కూరుచ్కొనును. 

సామెతలు 6:9 => సోమరీ, ఎందాక నీవు పండుకొనియుందువు? ఎపుప్డు నిదర్లేచెదవు?  

సామెతలు 6:10 => ఇక కొంచెము నిదిర్ంచెదనని కొంచెము కునికెదనని కొంచెముసేపు చేతులు 

ముడుచుకొని పరుండెదనని నీవనుచుందువు 

సామెతలు 6:11 => అందుచేత దోపిడిగాడు వచుచ్నటుల్ దారిదర్య్ము నీయొదద్కు వచుచ్ను. 

ఆయుధధారుడు వచుచ్నటుల్ లేమి నీయొదద్కు వచుచ్ను. 

సామెతలు 12:24 => శర్దధ్గా పని చేయువారు ఏలుబడి చేయుదురు సోమరులు వెటిట్పనులు 

చేయవలసి వచుచ్ను. 

సామెతలు 12:27 => సోమరి వేటాడినను పటుట్కొనడు చురుకుగా నుండుట గొపప్ భాగయ్ము. 

సామెతలు 13:4 => సోమరి ఆశపడును గాని వాని పార్ణమునకేమియు దొరకదు శర్దధ్గలవారి 

పార్ణము పుషిట్గా నుండును. 

సామెతలు 15:19 => సోమరి మారగ్ము ముళల్కంచె యథారథ్వంతుల తోర్వ రాజమారగ్ము. 

సామెతలు 19:24 => సోమరి పాతర్లో చెయియ్ ముంచునేగాని తన నోటికి దాని తిరిగి ఎతత్నైన 

ఎతత్డు. 

సామెతలు 20:4 => వితుత్లువేయు కాలమున సోమరి దునన్డు కోతకాలమున పంటనుగూరిచ్ వాడు 

విచారించునపుప్డు వానికేమియు లేకపోవును. 

సామెతలు 22:13 => సోమరి బయట సింహమునన్ది వీధులలో నేను చంపబడుదుననును. 
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సామెతలు 24:30 => సోమరివాని చేను నేను దాటి రాగా తెలివిలేనివాని దార్క్షతోట నేను దాటి రాగా 

సామెతలు 24:31 => ఇదిగో దానియందంతట ముండల్ తుపప్లు బలిసియుండెను. దూలగొండుల్ 

దాని కపిప్యుండెను దాని రాతి గోడ పడియుండెను. 

సామెతలు 24:32 => నేను దాని చూచి యోచన చేసికొంటిని దాని కనిపెటిట్ బుదిధ్ తెచుచ్కొంటిని. 

సామెతలు 24:33 => ఇంక కొంచెము నిదర్ యింక కొంచెము కునుకుపాటు పరుండుటకై యింక 

కొంచెము చేతులు ముడుచుకొనుట  

సామెతలు 24:34 => వీటివలన నీకు దరిదర్త పరుగెతిత్ వచుచ్ను ఆయుధసుథ్డు వచిచ్నటుల్ లేమి 

నీమీదికి వచుచ్ను. 

సామెతలు 26:13 => సోమరి దారిలో సింహమునన్దనును వీధిలో సింహమునన్దనును. 

సామెతలు 26:16 => హేతువులు చూపగల యేడుగురికంటె సోమరి తన దృషిట్కి తానే 

జాఞ్నిననుకొనును 

మతత్యి 25:26 => అందుకు అతని యజమానుడు వానిని చూచి సోమరివైన చెడ డ్ దాసుడా, నేను 

వితత్నిచోట కోయువాడను, చలల్నిచోట పంట కూరుచ్కొనువాడనని నీవు ఎరుగుదువా? 

యెహోషువ 7:3 => హాయి పురమును వేగుచూచి యెహోషువ యొదద్కు తిరిగి వచిచ్ జనులందరిని 

వెళల్నీయకుము, రెండు మూడు వేలమంది వెళి ల్ హాయిని పటుట్కొనవచుచ్ను, జనులందరు పర్యాసపడి 

అకక్డికి వెళల్నేల? హాయి వారు కొదిద్గానునాన్రు గదా అనిరి. 

సామెతలు 17:16 => బుదిధ్హీనుని చేతిలో జాఞ్నము సంపాదించుటకు సొముమ్ండనేల? వానికి బుదిధ్ 

లేదుగదా? 

పర్సంగి 10:18 => సోమరితనముచేత ఇంటికపుప్ దిగబడిపోవును, చేతుల బదధ్కముచేత ఇలుల్ 

కురియును. 

లూకా 13:24 => ఆయన వారిని చూచి ఇరుకు దావ్రమున పర్వేశింప పోరాడుడి; అనేకులు 

పర్వేశింపజూతురు గాని వారివలన కాదని మీతో చెపుప్చునాన్ను. 

లూకా 16:3 => ఆ గృహనిరావ్హకుడు తనలోతాను నా యజమానుడు ఈ గృహనిరావ్హకతవ్పు 

పనిలోనుండి ననున్ తీసివేయును గనుక నేను ఏమిచేతును? తర్వవ్లేను, భిక్షమెతత్ సిగుగ్పడుచునాన్ను.  
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2 దెసస్లోనీకయులకు 3:10 => మరియు మేము మీయొదద్ ఉనన్పుప్డు--ఎవడైనను పనిచేయ 

నొలల్నియెడల వాడు భోజనము చేయకూడదని మీకు ఆజాఞ్పించితివిు గదా. 

వచనము 29 

భకిత్హీనుడు తన ముఖమును మాడుచ్కొనును యథారథ్వంతుడు తన పర్వరత్నను చకక్ పరచుకొనును. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 20:33 => ఎవని వెండినైనను, బంగారమునైనను వసత్రములనైనను నేను 

ఆశింపలేదు; 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 20:34 => నా అవసరముల నిమితత్మును నాతో ఉనన్వారి నిమితత్మును ఈ 

నాచేతులు కషట్పడినవని మీకే తెలియును. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 20:35 => మీరును ఈలాగు పర్యాసపడి బలహీనులను 

సంరకిష్ంపవలెననియు పుచుచ్కొనుటకంటె ఇచుచ్ట ధనయ్ము అని పర్భువైన యేసు చెపిప్న మాటలు 

జాఞ్పకము చేసికొనవలెననియు అనిన్ విషయములలో మీకు మాదిరి చూపితినని చెపెప్ను. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 2:5 => మీరెరిగియునన్టుట్ మేము ఇచచ్కపు మాటలనైనను, ధనాపేక్షను 

కపిప్పెటుట్ వేషమునైనను ఎనన్డును వినియోగింపలేదు; ఇందుకు దేవుడే సాకిష్. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 2:6 => మరియు మేము కీర్సుత్యొకక్ అపొసత్లులమై యునన్ందున 

అధికారము చేయుటకు సమరుథ్లమై యునన్ను, మీవలననే గాని యితరులవలననే గాని, 

మనుషుయ్లవలన కలుగు ఘనతను మేము కోరలేదు. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 2:7 => అయితే సత్నయ్మిచుచ్ తలిల్ తన సొంతబిడ డ్లను గారవించునటుల్గా, 

మేము మీ మధయ్ను సాధువులమై యుంటిమి. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 2:8 => మీరు మాకు బహు పిర్యులైయుంటిరి గనుక మీయందు విశేషాపేక్ష 

గలవారమై దేవుని సువారత్ను మాతర్ము గాక మా పార్ణములను కూడ మీకిచుచ్టకు 

సిదధ్పడియుంటిమి. 
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1 దెసస్లోనీకయులకు 2:9 => అవును సహోదరులారా, మా పర్యాసమును కషట్మును మీకు 

జాఞ్పకమునన్ది గదా. మేము మీలో ఎవనికైనను భారముగా ఉండకూడదని రాతిర్ంబగళుల్ కషట్ముచేసి 

జీవనము చేయుచు మీకు దేవుని సువారత్ పర్కటించితిమి 

కీరత్నలు 37:26 => దినమెలల్ వారు దయాళురై అపుప్ ఇచుచ్చుందురు వారి సంతానపువారు 

ఆశీరవ్దింపబడుదురు. 

కీరత్నలు 112:9 => వాడు దాతృతవ్ము కలిగి బీదలకిచుచ్ను వాని నీతి నితయ్ము నిలుచును వాని 

కొముమ్ ఘనతనొంది హెచిచ్ంపబడును.  

లూకా 6:30 => నినన్డుగు పర్తివానికిని ఇముమ్; నీ సొతుత్ ఎతిత్కొనిపోవు వానియొదద్ దాని మరల 

అడుగవదుద్. 

లూకా 6:31 => మనుషుయ్లు మీకేలాగు చేయవలెనని మీరు కోరుదురో ఆలాగు మీరును వారికి 

చేయుడి. 

లూకా 6:32 => మిముమ్ను పేర్మించువారినే మీరు పేర్మించినయెడల మీకేమి మెపుప్ కలుగును? 

పాపులును తముమ్ను పేర్మించు వారిని పేర్మింతురు గదా 

లూకా 6:33 => మీకు మేలు చేయువారికే మేలు చేసినయెడల మీకేమి మెపుప్కలుగును? పాపులును 

ఆలాగే చేతురు గదా 

లూకా 6:34 => మీరెవరియొదద్ మరల పుచుచ్కొనవలెనని నిరీకిష్ంతురో వారికే అపుప్ ఇచిచ్నయెడల 

మీకేమి మెపుప్ కలుగును? పాపులును తామిచిచ్నంత మరల పుచుచ్కొనవలెనని పాపులకు అపుప్ 

ఇచెచ్దరు గదా. 

లూకా 6:35 => మీరైతే ఎటిట్ వారినిగూరిచ్ యైనను నిరాశ చేసికొనక మీ శతుర్వులను పేర్మించుడి, 

మేలు చేయుడి, అపుప్ ఇయుయ్డి; అపుప్డు మీ ఫలము గొపప్దై యుండును, మీరు సరోవ్నన్తుని 

కుమారులై యుందురు. ఆయన, కృతజఞ్తలేనివారియెడలను దుషు ట్లయెడలను ఉపకారియై యునాన్డు. 

లూకా 6:36 => కాబటిట్ మీ తండిర్ కనికరము గలవాడై యునన్టుట్ మీరును కనికరము గలవారై 

యుండుడి. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 20:35 => మీరును ఈలాగు పర్యాసపడి బలహీనులను 

సంరకిష్ంపవలెననియు పుచుచ్కొనుటకంటె ఇచుచ్ట ధనయ్ము అని పర్భువైన యేసు చెపిప్న మాటలు 

జాఞ్పకము చేసికొనవలెననియు అనిన్ విషయములలో మీకు మాదిరి చూపితినని చెపెప్ను. 

2 కొరిందీయులకు 8:7 => మీరు పర్తివిషయములో, అనగా విశావ్సమందును ఉపదేశమందును 

జాఞ్నమందును సమసత్ జాగర్తత్యందును మీకు మాయెడలనునన్ పేర్మయందును ఏలాగు 

అభివృదిధ్పొందుచునాన్రో ఆలాగే మీరు ఈ కృపయందు కూడ అభివృదిధ్పొందునటుల్ చూచుకొనుడి. 

2 కొరిందీయులకు 8:8 => ఆజాఞ్పూరవ్కముగా మీతో చెపుప్టలేదు; ఇతరుల జాగర్తత్ను మీకు 

చూపుటచేత మీ పేర్మ యెంత యథారథ్మైనదో పరీకిష్ంపవలెనని చెపుప్చునాన్ను. 

2 కొరిందీయులకు 8:9 => మీరు మన పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ కృపను ఎరుగుదురు గదా? ఆయన 

ధనవంతుడై యుండియు మీరు తన దారిదర్య్మువలన ధనవంతులు కావలెనని, మీ నిమితత్ము 

దరిదుర్డాయెను. 

2 కొరిందీయులకు 9:9 => ఇందువిషయమై అతడు వెదజలిల్ దరిదుర్లకిచెచ్ను అతని నీతి 

నిరంతరము నిలుచును అని వార్యబడియునన్ది. 

2 కొరిందీయులకు 9:10 => వితుత్వానికి వితత్నమును తినుటకు ఆహారమును దయచేయు దేవుడు 

మీకు వితత్నము దయచేసి విసత్రింపచేసి, మీరు పర్తి విషయములో పూరౌణ్దారయ్భాగయ్ము 

గలవారగునటుల్, మీ నీతిఫలములు వృదిధ్పొందించును. 

2 కొరిందీయులకు 9:11 => ఇటిట్, ఔదారయ్మువలన మాదావ్రా దేవునికి కృతజఞ్తాసుత్తులు 

చెలిల్ంపబడును. 

2 కొరిందీయులకు 9:12 => ఏలయనగా ఈ సేవనుగూరిచ్న పరిచరయ్ పరిశుదుధ్ల అకక్రలకు 

సహాయము కలుగజేయుట మాతర్ము కాకుండ, అనేకులు దేవునికి చెలిల్ంచు కృతజఞ్తాసుత్తుల 

మూలముగా విసత్రించుచునన్ది. 

2 కొరిందీయులకు 9:13 => ఏలాగనగా కీర్సుత్ సువారత్ను అంగీకరింతుమని ఒపుప్కొనుటయందు 

మీరు విధేయులైనందుచేతను, వారి విషయమును అందరి విషయమును ఇంత ఔదారయ్ముగా ధరమ్ము 
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చేసినందుచేతను, ఈ పరిచరయ్ మూలముగా మీ యోగయ్త కనబడినందున వారు దేవుని 

మహిమపరచుచునాన్రు. 

2 కొరిందీయులకు 9:14 => మరియు మీయెడల దేవుడు కనుపరచిన అతయ్ధికమైన కృపను చూచి, 

వారు మీ నిమితత్మై పార్రథ్న చేయుచు, మిముమ్ను చూడవలెనని ఎకుక్వ కోరికగలవారై యునాన్రు. 

సామెతలు 12:24 => శర్దధ్గా పని చేయువారు ఏలుబడి చేయుదురు సోమరులు వెటిట్పనులు 

చేయవలసి వచుచ్ను. 

సామెతలు 17:16 => బుదిధ్హీనుని చేతిలో జాఞ్నము సంపాదించుటకు సొముమ్ండనేల? వానికి బుదిధ్ 

లేదుగదా? 

లూకా 16:3 => ఆ గృహనిరావ్హకుడు తనలోతాను నా యజమానుడు ఈ గృహనిరావ్హకతవ్పు 

పనిలోనుండి ననున్ తీసివేయును గనుక నేను ఏమిచేతును? తర్వవ్లేను, భిక్షమెతత్ సిగుగ్పడుచునాన్ను.  

యాకోబు 1:26 => ఎవడైనను నోటికి కళె ల్ము పెటుట్కొనక తన హృదయమును మోసపరచుకొనుచు 

భకిత్ గలవాడనని అనుకొనినయెడల వాని భకిత్ వయ్రథ్మే. 

వచనము 30 

యెహోవాకు విరోధమైన జాఞ్నమైనను వివేచనయైనను ఆలోచనయైనను నిలువదు. 

సామెతలు 15:8 => భకిత్హీనులు అరిప్ంచు బలులు యెహోవాకు హేయములు యథారథ్వంతుల 

పార్రథ్న ఆయనకు ఆనందకరము. 

సామెతలు 28:9 => ధరమ్శాసత్రము వినబడకుండ చెవిని తొలగించుకొనువాని పార్రథ్న హేయము. 

1 సమూయేలు 13:12 => ఇంకను యెహోవాను శాంతిపరచక మునుపే ఫిలిషీత్యులు గిలాగ్లునకు 

వచిచ్ నామీద పడుదురనుకొని నా అంతట నేను సాహసించి దహనబలి అరిప్ంచితిననెను. 

1 సమూయేలు 13:13 => అందుకు సమూయేలు ఇటల్నెను నీ దేవుడైన యెహోవా నీకిచిచ్న ఆజఞ్ను 

గైకొనక నీవు అవివేకపు పని చేసితివి; నీ రాజయ్మును ఇశార్యేలీయులమీద సదాకాలము 

సిథ్రపరచుటకు యెహోవా తలచియుండెను; అయితే నీ రాజయ్ము నిలువదు. 
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1 సమూయేలు 15:21 => అయితే గిలాగ్లులో నీ దేవుడైన యెహోవాకు బలి అరిప్ంచుటకై జనులు 

శపితములగు గొఱఱ్లలోను ఎడల్లోను ముఖయ్మైనవాటిని తీసికొనివచిచ్రని సమూయేలుతో చెపెప్ను. 

1 సమూయేలు 15:22 => అందుకు సమూయేలు తాను సెలవిచిచ్న ఆజఞ్ను ఒకడు గైకొనుటవలన 

యెహోవా సంతోషించునటుల్, ఒకడు దహన బలులను బలులను అరిప్ంచుటవలన ఆయన 

సంతోషించునా? ఆలోచించుము, బలులు అరిప్ంచుటకంటె ఆజఞ్ను గైకొనుటయు, పొటే ట్ళల్ కొర్వువ్ 

అరిప్ంచుటకంటె మాట వినుటయు శేర్షఠ్ము. 

1 సమూయేలు 15:23 => తిరుగుబాటు చేయుట సోదె చెపుప్టయను పాపముతో సమానము; 

మూరఖ్తను అగపరచుట మాయావిగర్హము గృహదేవతలను పూజించుటతో సమానము. యెహోవా 

ఆజఞ్ను నీవు విసరిజ్ంతివి గనుక నీవు రాజుగా ఉండకుండ ఆయన నినున్ విసరిజ్ంచెననగా 

కీరత్నలు 50:8 => నీ బలుల విషయమై నేను నినున్ గదిద్ంచుటలేదు నీ దహనబలులు నితయ్ము 

నాయెదుట కనబడుచునన్వి. 

కీరత్నలు 50:9 => నీ యింటనుండి కోడెనైనను నీ మందలోనుండి పొటే ట్ళల్నైనను నేను తీసికొనను. 

కీరత్నలు 50:10 => అడవిమృగములనిన్యు వేయికొండలమీది పశువులనిన్యు నావేగదా 

కీరత్నలు 50:11 => కొండలలోని పకుష్లనిన్టిని నేనెరుగుదును పొలములలోని పశావ్దులు నా 

వశమైయునన్వి. 

కీరత్నలు 50:12 => లోకమును దాని పరిపూరణ్తయు నావే. నేను ఆకలిగొనినను నీతో చెపప్ను. 

కీరత్నలు 50:13 => వృషభముల మాంసము నేను తిందునా? పొటే ట్ళల్ రకత్ము తార్గుదునా? 

యెషయా 1:11 => యెహోవా సెలవిచిచ్న మాట ఇదే విసాత్రమైన మీ బలులు నాకేల? 

దహనబలులగు పాటే ట్ళుల్ను బాగుగా మేపిన దూడల కొర్వువ్ను నాకు వెకక్సమాయెను కోడెల 

రకత్మందైనను గొఱఱ్పిలల్ల రకత్మందైనను మేకపోతుల రకత్మందైనను నాకిషట్ములేదు. 

యెషయా 1:12 => నా సనిన్ధిని కనబడవలెనని మీరు వచుచ్చునాన్రే నా ఆవరణములను 

తొర్కుక్టకు మిముమ్ను రమమ్నన్వాడెవడు?  
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యెషయా 1:13 => మీ నైవేదయ్ము వయ్రథ్ము అది నాకు అసహయ్ము పుటిట్ంచు ధూపారప్ణము 

దానినికను తేకుడి అమావాసయ్యు విశార్ంతిదినమును సమాజకూట పర్కటనమును జరుగుచునన్వి 

పాపులగుంపుకూడిన ఉతస్వసమాజమును నే నోరచ్జాలను. 

యెషయా 1:14 => మీ అమావాసయ్ ఉతస్వములును నియామక కాలములును నాకు హేయములు 

అవి నాకు బాధకరములు వాటిని సహింపలేక విసికియునాన్ను. 

యెషయా 1:15 => మీరు మీచేతులు చాపునపుప్డు మిముమ్ను చూడక నా కనున్లు కపుప్కొందును 

మీరు బహుగా పార్రథ్నచేసినను నేను వినను మీచేతులు రకత్ముతో నిండియునన్వి. 

యెషయా 1:16 => మిముమ్ను కడుగుకొనుడి శుదిధ్చేసికొనుడి. మీ దుషిర్క్యలు నాకు కనబడకుండ 

వాటిని తొలగింపుడి. 

యెషయా 66:3 => ఎదుద్ను వధించువాడు నరుని చంపువానివంటివాడే గొఱఱ్పిలల్ను బలిగా 

అరిప్ంచువాడు కుకక్ మెడను విరుచువానివంటివాడే నైవేదయ్ము చేయువాడు పందిరకత్ము 

అరిప్ంచువాని వంటివాడే ధూపము వేయువాడు బొమమ్ను సుత్తించువానివంటివాడే. వారు 

తమకిషట్మైనటుల్గా తోర్వలను ఏరప్రచుకొనిరి వారి యసహయ్మైన పనులు తమకే యిషట్ముగాఉనన్వి. 

యిరిమ్యా 6:20 => షేబనుండి వచుచ్ సాంబార్ణి నాకేల? దూరదేశమునుండి వచుచ్ మధురమైన 

చెరుకు నాకేల? మీ దహనబలులు నాకిషట్మైనవి కావు, మీ బలులయందు నాకు సంతోషము లేదు. 

యిరిమ్యా 7:11 => నాదని చాటబడిన యీ మందిరము మీ దృషిట్కి దొంగలగుహయైనదా? 

ఆలోచించుడి, నేనే యీ సంగతి కనుగొనుచునాన్ను. ఇదే యెహోవా వాకుక్. 

యిరిమ్యా 7:12 => పూరవ్మున నేను నా నామము నిలిపిన షిలోహునందునన్ నా సథ్లమునకు 

పోయి విచారణ చేయుడి, ఇశార్యేలీయులైన నా జనుల దుషట్తవ్మునుబటిట్ నేను దానికి చేసిన కారయ్ము 

చూడుడి; ఇదే యెహోవా వాకుక్.  

ఆమోసు 5:21 => మీ పండుగ దినములను నేను అసహియ్ంచుకొనుచునాన్ను; వాటిని నీచముగా 

ఎంచుచునాన్ను; మీ వర్తదినములలో కలుగు వాసనను నేను ఆఘార్ణింపనొలల్ను. 

ఆమోసు 5:22 => నాకు దహనబలులను నైవేదయ్ములను మీరరిప్ంచినను నేను వాటిని 

అంగీకరింపను; సమాధాన బలులుగా మీరరిప్ంచు కొర్వివ్న పశువులను నేను చూడను. 
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మతత్యి 23:14 => మీరందులో పర్వేశింపరు, పర్వేశించువారిని పర్వేశింపనియయ్రు. 

ఆదికాండము 4:7 => నీవు సతిర్క్య చేసినయెడల తలనెతుత్కొనవా? సతిర్క్య చేయనియెడల వాకిట 

పాపము పొంచియుండును; నీయెడల దానికి వాంఛ కలుగును నీవు దానిని ఏలుదువనెను. 

లేవీయకాండము 11:34 => తినదగిన ఆహారమంతటిలో దేనిమీద ఆ నీళుళ్ పడునో అది 

అపవితర్మగును. అటిట్ పాతర్లో తార్గిన యే పానీయమును అపవితర్ము. 

1 సమూయేలు 13:9 => దహన బలులను సమాధాన బలులను నాయొదద్కు తీసికొనిరమమ్ని చెపిప్ 

దహనబలి అరిప్ంచెను. 

1 సమూయేలు 20:24 => కాబటిట్ దావీదు పొలములో దాగుకొనెను; అమావాసయ్ వచిచ్నపుప్డు రాజు 

భోజనము చేయ కూరుచ్ండగా 

2 సమూయేలు 15:7 => నాలుగు1 సంవతస్రములు జరిగినమీదట అబాష్లోము రాజునొదద్కు వచిచ్నీ 

దాసుడనైన నేను సిరియ దేశమునందలి గెషూరునందుండగా యెహోవా ననున్ యెరూషలేమునకు 

తిరిగి రపిప్ంచినయెడల నేను ఆయనను సేవించెదనని మొర్కుక్ కొంటిని గనుక, 

2 సమూయేలు 15:12 => మరియు బలి అరిప్ంపవలెననియుండి అబాష్లోము గీలోనీయుడైన 

అహీతోపెలు అను దావీదుయొకక్ మంతిర్ని గీలో అను అతని ఊరినుండి పిలిపించి యుండెను. 

అబాష్లోము దగగ్రకు వచిచ్న జనము మరి మరి యెకుక్వగుటచేత కుటర్ బహు బలమాయెను. 

కీరత్నలు 51:16 => నీవు బలిని కోరువాడవు కావు కోరినయెడల నేను అరిప్ంచుదును దహనబలి 

నీకిషట్మైనది కాదు. 

కీరత్నలు 109:7 => వాడు విమరశ్లోనికి తేబడునపుప్డు దోషియని తీరుప్నొందును గాక వాని పార్రథ్న 

పాపమగునుగాక 

సామెతలు 7:14 => సమాధానబలులను నేను అరిప్ంపవలసియుంటిని నేడు నా మొర్కుక్బళుల్ 

చెలిల్ంచియునాన్ను 

సామెతలు 21:4 => అహంకార దృషిట్యు గరవ్ హృదయమును భకిత్హీనుల కేష్మమును 

పాపయుకత్ములు. 
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పర్సంగి 5:1 => నీవు దేవుని మందిరమునకు పోవునపుప్డు నీ పర్వరత్న జాగర్తత్గా చూచుకొనుము; 

బుదిధ్హీనులు అరిప్ంచునటుల్గా బలి అరిప్ంచుటకంటె సమీపించి ఆలకించుట శేర్షఠ్ము; వారు 

తెలియకయే దురామ్రగ్పు పనులు చేయుదురు. 

యెషయా 1:13 => మీ నైవేదయ్ము వయ్రథ్ము అది నాకు అసహయ్ము పుటిట్ంచు ధూపారప్ణము 

దానినికను తేకుడి అమావాసయ్యు విశార్ంతిదినమును సమాజకూట పర్కటనమును జరుగుచునన్వి 

పాపులగుంపుకూడిన ఉతస్వసమాజమును నే నోరచ్జాలను. 

యెషయా 43:23 => దహనబలులుగా గొఱఱ్మేకల పిలల్లను నాయొదద్కు తేలేదు నీ బలులచేత ననున్ 

ఘనపరచలేదు నైవేదయ్ములు చేయవలెనని నేను నినున్ బలవంతపెటట్లేదు ధూపము వేయవలెనని నేను 

నినున్ విసికింపలేదు.  

యెషయా 58:4 => మీరు కలహపడుచు వివాదము చేయుచు అనాయ్యముగా గుదుద్లాడుచు 

ఉపవాసముందురు మీ కంఠధవ్ని పరమున వినబడునటుల్గా మీరిపుప్డు ఉపవాసముండరు. 

యిరిమ్యా 11:15 => దురావ్య్పారము జరిగించిన నా పిర్యురాలికి నా మందిరముతో నిమితత్మేమి? 

మొర్కుక్బళల్చేతను పర్తిషిఠ్త మాంసము తినుటచేతను నీకు రావలసిన కీడు నీవు పోగొటుట్కొందువా? 

ఆలాగైతే నీవు ఉతస్హించుదువు. 

యిరిమ్యా 14:12 => వారు ఉపవాసమునన్పుప్డు నేను వారి మొఱఱ్ను వినను; వారు 

దహనబలియైనను నైవేదయ్మైనను అరిప్ంచునపుప్డు నేను వాటిని అంగీకరింపను; ఖడగ్మువలనను 

కాష్మమువలనను తెగులువలనను వారిని నాశము చేసెదను 

యెహెజేక్లు 14:3 => నరపుతుర్డా, యీ మనుషుయ్లు తమ హృదయములలో విగర్హములనే 

నిలుపుకొని దోషము పుటిట్ంచు అభయ్ంతరమును తమయెదుటనే పెటుట్కొనియునాన్రు, వీరు నాయొదద్ 

ఏమైన విచారణచేయదగునా? 

యెహెజేక్లు 20:3 => నరపుతుర్డా, నీవు ఇశార్యేలీయుల పెదద్లతో ఇటల్నుము పర్భువగు యెహోవా 

సెలవిచుచ్నదేమనగా నాయొదద్ విచారణ చేయుటకు మీరు వచుచ్చునాన్రే. నా జీవముతోడు నావలన ఏ 

ఆలోచనయైనను మీకు దొరకదు; ఇదే పర్భువగు యెహోవా వాకుక్.  
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యెహెజేక్లు 20:39 => ఇశార్యేలు యింటివారలారా, మీరు నామాట విననియెడల మీరు 

పెటుట్కొనిన విగర్హములను, మీ కిషట్మైనటుట్గా పూజించుకొనుడి, గాని మీ అరప్ణలచేతను మీ 

విగర్హములచేతను నా పరిశుదధ్నామమును అపవితర్పరచకుడి అని పర్భువైన యెహోవా 

సెలవిచుచ్చునాన్డు.  

హోషేయ 5:6 => వారు గొఱఱ్లను ఎడల్ను తీసికొని యెహోవాను వెదకబోవుదురు గాని ఆయన వారికి 

తనున్ మరుగు చేసికొనినందున వారికి కనబడకుండును. 

హోషేయ 8:13 => నా కరిప్ంపబడిన పశువులను వధించి వాటిని భుజించుదురు; అటిట్ 

బలులయందు యెహోవాకు ఇషట్ము లేదు, తవ్రలో ఆయన వారి దోషమును జాఞ్పకమునకు తెచుచ్కొని 

వారి పాపములనుబటిట్ వారిని శికిష్ంచును; వారు మరల ఐగుపుత్నకు వెళల్వలసి వచెచ్ను. 

హగగ్యి 2:14 => అపుప్డు హగగ్యి వారి కీలాగు పర్తుయ్తత్రమిచెచ్ను ఈ పర్జలును ఈ జనులును నా 

దృషిట్కి ఆలాగుననే యునాన్రు; వారు చేయు కిర్యలనిన్యు వారచచ్ట అరిప్ంచునవి యనిన్యు నా 

దృషిట్కి అపవితర్ములు; ఇదే యెహోవా వాకుక్. 

మలాకీ 2:13 => మరియు రెండవసారి మీరాలాగుననే చేయుదురు; యెహోవా బలిపీఠమును మీరు 

ఏడుప్తోను కనీన్ళల్ తోను రోదనముతోను తడుపుదురు. కాబటిట్ ఆయన మీ నైవేదయ్మును 

అంగీకరింపకయు, తనకు అనుకూలము కాని అరప్ణలను మీచేత తీసికొనకయు నునాన్డు. 

1 తిమోతి 2:8 => కావున పర్తి సథ్లమందును పురుషులు కోపమును సంశయమును లేనివారై, 

పవితర్మైనచేతులెతిత్ పార్రథ్న చేయవలెనని కోరుచునాన్ను. 

హెబీర్యులకు 11:4 => విశావ్సమునుబటిట్ హేబెలు కయీనుకంటె శేర్షఠ్మైన బలి దేవునికి 

అరిప్ంచెను. దేవుడతని అరప్ణలనుగూరిచ్ సాక్షయ్మిచిచ్నపుప్డు అతడు ఆ విశావ్సమునుబటిట్ 

నీతిమంతుడని సాక్షయ్ము పొందెను . అతడు మృతినొందియు ఆ విశావ్సము దావ్రా 

మాటలాడుచునాన్డు. 

యాకోబు 1:7 => అటిట్ మనుషుయ్డు దివ్మనసుక్డై, తన సమసత్ మారగ్ములయందు అసిథ్రుడు  

యాకోబు 4:3 => మీరడిగినను మీ భోగముల నిమితత్ము వినియోగించుటకై దురుదేద్శముతో 

అడుగుదురు గనుక మీకేమియు దొరకుటలేదు. 
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వచనము 31 

యుదధ్దినమునకు గుఱఱ్ములను ఆయతత్పరచుట కదుద్ గాని రక్షణ యెహోవా అధీనము. 

సామెతలు 6:19 => లేనివాటిని పలుకు అబదధ్సాకిష్యు అనన్దముమ్లలో జగడములు 

పుటిట్ంచువాడును. 

సామెతలు 19:5 => కూటసాకిష్ శిక్ష నొందకపోడు అబదధ్ములాడువాడు తపిప్ంచుకొనడు. 

సామెతలు 19:9 => కూటసాకిష్ శిక్షనొందకపోడు అబదధ్ములాడువాడు నశించును. 

సామెతలు 25:18 => తన పొరుగువానిమీద కూటసాక్షయ్ము పలుకువాడు సమెమ్టను ఖడగ్మును 

వాడిగల అంబును పోలినవాడు. 

నిరగ్మకాండము 23:1 => లేనివారత్ను పుటిట్ంపకూడదు; అనాయ్యపు సాక్షయ్మును పలుకుటకై 

దుషు ట్నితో నీవు కలియకూడదు; 

దివ్తీయోపదేశకాండము 19:16 => అనాయ్యపు సాక్షయ్ము ఒకనిమీద చెపుప్టకు ఒకడు నిలువబడి 

నేరము మోపుటకై అబదధ్మాడినయెడల 

దివ్తీయోపదేశకాండము 19:17 => ఆ వివాదముగల ఇదద్రు మనుషుయ్లు యెహోవా సనిన్ధిని, 

అనగా ఆ కాలములోనునన్ యాజకుల యెదుటను నాయ్యాధిపతుల యెదుటను నిలువవలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 19:18 => ఆ నాయ్యాధిపతులు బాగుగా విమరిశ్ంచిన తరువాత వాని 

సాక్షయ్ము అబదధ్సాక్షయ్మై తన సహోదరునిమీద వాడు అబదధ్సాక్షయ్ము చెపిప్న సంగతి 

వెలల్డియైనయెడల, వాడు తన సహోదరునికి చేయ తలంచినటే ల్ వానికి చేయవలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 19:19 => అటుల్ మీ మధయ్నుండి ఆ చెడుతనమును పరిహరించుదురు. 

సామెతలు 12:19 => నిజమాడు పెదవులు నితయ్ము సిథ్రమైయుండును అబదధ్మాడు నాలుక 

క్షణమాతర్మే యుండును. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 12:15 => అందుకు వారు నీవు పిచిచ్దానవనిరి; అయితే తాను చెపిప్నదే 

నిజమని ఆమె దృఢముగా చెపిప్నపుప్డు వారు అతని దూత అనిరి. 
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2 కొరిందీయులకు 1:17 => కావున నేనీలాగు ఉదేద్శించి చపలచితుత్డనుగా నడుచుకొంటినా? 

అవును అవునని చెపుప్చు, కాదు కాదనునటుట్ పర్వరిత్ంపవలెనని నా యోచనలను శరీరానుసారముగా 

యోచించుచునాన్నా? 

2 కొరిందీయులకు 1:18 => దేవుడు నమమ్దగినవాడు గనుక మేము మీకు చెపిప్న వాకయ్ము అవునని 

చెపిప్ కాదనునటుట్గా ఉండలేదు. 

2 కొరిందీయులకు 1:19 => మాచేత, అనగా నా చేతను సిలావ్ను చేతను తిమోతి చేతను, మీలో 

పర్కటింపబడిన దేవుని కుమారుడగు యేసుకీర్సుత్ అవునని చెపిప్ కాదనువాడై యుండలేదు గాని ఆయన 

అవుననువాడైయునాన్డు. 

2 కొరిందీయులకు 1:20 => దేవుని వాగాద్నములు ఎనిన్యైనను అనిన్యు కీర్సుత్నందు 

అవుననన్టుట్గానే యునన్వి గనుక మనదావ్రా దేవునికి మహిమ కలుగుటకై అవి ఆయన వలన 

నిశచ్యములై యునన్వి. 

2 కొరిందీయులకు 4:13 => కృప యెకుక్వమంది దావ్రా పర్బలి దేవుని మహిమ నిమితత్ము 

కృతజఞ్తాసుత్తులు విసత్రింపజేయులాగున, సమసత్మైనవి మీకొరకై యునన్వి. 

తీతుకు 3:8 => ఈ మాట నమమ్దగినది గనుక దేవునియందు విశావ్సముంచినవారు సత కిర్యలను 

శర్దధ్గా చేయుటయందు మనసుస్ంచునటుల్ నీవీ సంగతులనుగూరిచ్ దృఢముగా చెపుప్చుండవలెనని 

కోరుచునాన్ను. ఇవి మంచివియు మనుషుయ్లకు పర్యోజనకరమైనవియునై యునన్వి గాని, 

2 సమూయేలు 16:3 => రాజు నీ యజమానుని కుమారుడు ఎకక్డనునాన్డని అడిగెను. అందుకు 

సీబా చితత్గించుము, ఈవేళ ఇశార్యేలీయులు తన తండిర్ రాజయ్మును తనకు తిరిగి యిపిప్ంతురనుకొని 

అతడు యెరూషలేములో నిలిచియునాన్డనెను. 

కీరత్నలు 116:10 => నేను ఆలాగు మాటలాడి నమిమ్కయుంచితిని. నేను మిగుల బాధపడినవాడను. 

సామెతలు 12:17 => సతయ్వాద పిర్యుడు నీతిగల మాటలు పలుకును కూటసాకిష్ మోసపు మాటలు 

చెపుప్ను. 

సామెతలు 24:28 => నిరిన్మితత్ముగా నీ పొరుగువానిమీద సాక్షయ్ము పలుకకుము నీ పెదవులతో 

మోసపు మాటలు చెపప్వచుచ్నా? 
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వచనము 1 

గొపప్ ఐశవ్రయ్ముకంటె మంచి పేరును వెండి బంగారములకంటె దయయు కోరదగినవి. 

సామెతలు 28:14 => నితయ్ము భయము గలిగి పర్వరిత్ంచువాడు ధనుయ్డు హృదయమును 

కఠినపరచుకొనువాడు కీడులో పడును. 

సామెతలు 29:1 => ఎనిన్సారులు గదిద్ంచినను లోబడనివాడు మరి తిరుగులేకుండ హఠాతుత్గా 

నాశనమగును. 

యిరిమ్యా 3:2 => చెటుల్లేని కొండపర్దేశమువైపు నీ కనున్లెతిత్ చూడుము; నీతో ఒకడు శయనింపని 

సథ్లమెకక్డ ఉనన్ది? ఎడారి మారగ్మున అరబిదేశసుథ్డు కాచియుండునటుల్గా నీవు వారికొరకు 

తోర్వలలో కూరుచ్ండియునాన్వు; నీ వయ్భిచారములచేతను నీ దుషాక్రయ్ములచేతను నీవు దేశమును 

అపవితర్పరచుచునాన్వు. 

యిరిమ్యా 3:3 => కావున వానలు కురియక మానెను, కడవరి వరష్ము లేకపోయియునన్ది, 

అయినను నీకు వయ్భిచార సతరీ ధైరయ్మువంటి ధైరయ్ము గలదు, సిగుగ్ పడనొలల్కునాన్వు. 

యిరిమ్యా 5:3 => యెహోవా, యథారథ్తమీదనే గదా నీవు దృషిట్ యుంచుచునాన్వు? నీవు వారిని 

కొటిట్తివిగాని వారికి దుఃఖము కలుగలేదు; వారిని కీష్ణింపజేసియునాన్వు గాని వారు శిక్షకు 

లోబడనొలల్కునాన్రు. రాతికంటె తమ ముఖములను కఠినముగా చేసికొనియునాన్రు, మళుల్టకు 

సమమ్తింపరు. 

యిరిమ్యా 8:12 => తాము హేయమైన కిర్యలు చేయుచునన్ందున సిగుగ్పడవలసి వచెచ్ను గాని 

వారేమాతర్మును సిగుగ్పడరు; అవమానము నొందితిమని వారికి తోచనేలేదు గనుక పడిపోవువారిలో 

వారు పడిపోవుదురు; నేను వారిని విమరిశ్ంచుకాలమున వారు తొటిర్లుల్దురని యెహోవా 

సెలవిచుచ్చునాన్డు 

యిరిమ్యా 44:16 => మహా సమాజముగా కూడినవారును ఐగుపుత్ దేశమందలి పతోర్సులో 

కాపురముండు జనులందరును యిరీమ్యాకు ఈలాగు పర్తుయ్తత్రమిచిచ్రి యెహోవా నామమునుబటిట్ 

నీవు మాకు పర్కటించు ఈ మాటను మేమంగీకరింపము, 
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యిరిమ్యా 44:17 => మేము నీతో చెపిప్న సంగతులనిన్టిని నిశచ్యముగా నెరవేరచ్బోవుచునాన్ము; 

మేమును మా పితరులును మా రాజులును మా యధిపతులును యూదా పటట్ణములలోను 

యెరూషలేము వీధులలోను చేసినటే ల్ ఆకాశరాణికి ధూపము వేయుదుము, ఆమెకు పానారప్ణములు 

అరిప్ంతుము; ఏలయనగా మేము ఆలాగు చేసినపుప్డు మాకు ఆహారము సమృదిధ్గా దొరికెను, మేము 

కేష్మముగానే యుంటిమి, యే కీడును మాకు కలుగలేదు. 

సామెతలు 11:5 => యథారథ్వంతుల నీతి వారి మారగ్మును సరాళము చేయును భకిత్హీనుడు తన 

భకిత్హీనత చేతనే పడిపోవును. 

కీరత్నలు 119:59 => నా మారగ్ములు నేను పరిశీలన చేసికొంటిని నీ శాసనములతటుట్ 

మరలుకొంటిని. 

యెహెజేక్లు 18:28 => అతడు ఆలోచించుకొని తాను చేయుచువచిచ్న అతికర్మకిర్యలనిన్టిని 

చేయక మానెను గనుక అతడు మరణమునొందక అవశయ్ముగా బర్దుకును. 

హగగ్యి 1:5 => కాబటిట్ సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా మీ 

పర్వరత్ననుగూరిచ్ ఆలోచించుకొనుడి. 

హగగ్యి 1:7 => కాగా సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా మీ పర్వరత్ననుగూరిచ్ 

ఆలోచించుకొనుడి. 

హగగ్యి 2:15 => ఈ రాతి మీద రాయియుంచి యెహోవా మందిరము కటట్నారంభించినది 

మొదలుకొని ఆ వెనుక మీకు సంభవించినదానిని ఆలోచనచేసికొనుడి. 

హగగ్యి 2:18 => మీరు ఆలోచించుకొనుడి. ఇంతకుముందుగా తొమిమ్దవ నెల యిరువది నాలుగవ 

దినమునుండి, అనగా యెహోవా మందిరపు పునాది వేసిన నాటనుండి మీకు సంభవించిన దానిని 

ఆలోచించుకొనుడి. 

హగగ్యి 2:19 => కొటల్లో ధానయ్మునన్దా? దార్క్షచెటల్యినను అంజూరపుచెటల్యినను 

దానిమమ్చెటల్యినను ఒలీవచెటల్యినను ఫలించకపోయెను గదా. అయితే ఇది మొదలుకొని నేను 

మిముమ్ను ఆశీరవ్దించెదను. 
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లూకా 15:17 => అయితే బుదిధ్ వచిచ్నపుప్డు వాడు నా తండిర్యొదద్ ఎంతోమంది కూలివాండర్కు 

అనన్ము సమృదిధ్గా ఉనన్ది, నేనైతే ఇకక్డ ఆకలికి చచిచ్పోవుచునాన్ను. 

లూకా 15:18 => నేను లేచి నా తండిర్యొదద్కు వెళి ల్--తండీర్, నేను పరలోకమునకు విరోధముగాను నీ 

యెదుటను పాపము చేసితిని; 

1 దెసస్లోనీకయులకు 3:11 => మన తండిర్యైన దేవుడును మన పర్భువైన యేసును మముమ్ను 

నిరాటంకముగా మీయొదద్కు తీసికొనివచుచ్ను గాక. 

సామెతలు 11:20 => మూరఖ్చితుత్లు యెహోవాకు హేయులు యథారథ్ముగా పర్వరిత్ంచువారు 

ఆయనకిషు ట్లు. 

యిరిమ్యా 36:25 => గర్ంథమును కాలచ్వదద్ని ఎలాన్తానును దెలాయాయ్యును గెమరాయ్యును 

రాజుతో మనవిచేయగా అతడు వారి విజాఞ్పనము వినకపోయెను. 

యెహెజేక్లు 2:4 => వారు సిగుగ్మాలిన వారును కఠినహృదయులునై యునాన్రు, వారియొదద్కు నేను 

నినున్ పంపుచునాన్ను, వారు తిరుగుబాటు చేయువారు  

వచనము 2 

ఐశవ్రయ్వంతులును దరిదుర్లును కలిసియుందురు వారందరిని కలుగజేసినవాడు యెహోవాయే. 

సామెతలు 19:21 => నరుని హృదయములో ఆలోచనలు అనేకములుగా పుటుట్ను యెహోవా యొకక్ 

తీరామ్నమే సిథ్రము. 

యెషయా 7:5 => సిరియాయు, ఎఫార్యిమును, రెమలాయ్ కుమారుడును నీకు కీడుచేయవలెనని 

ఆలోచించుచు 

యెషయా 7:6 => మనము యూదా దేశముమీదికి పోయి దాని జనులను భయపెటిట్ దాని 

పార్కారములను పడగొటిట్ టాబెయేలను వాని కుమారుని దానికి రాజుగా నియమించెదము రండని 

చెపుప్కొనిరి. 

యెషయా 7:7 => అయితే పర్భువైన యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు ఆ మాట నిలువదు, 

జరుగదు. 
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యెషయా 8:9 => జనులారా, రేగుడి మీరు ఓడిపోవుదురు; దూరదేశసుథ్లారా, మీరందరు 

ఆలకించుడి మీరు నడుము కటుట్కొనినను ఓడిపోవుదురు నడుము కటుట్కొనినను ఓడిపోవుదురు. 

యెషయా 8:10 => ఆలోచన చేసికొనినను అది వయ్రథ్మగును మాట పలికినను అది నిలువదు. 

దేవుడు మాతోనునాన్డు. 

యెషయా 14:27 => సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా దాని నియమించియునాన్డు 

రదుద్పరచగలవాడెవడు? బాహువు చాచినవాడు ఆయనే దాని తిర్పప్గలవాడెవడు? 

యెషయా 46:10 => నా ఆలోచన నిలుచుననియు నా చితత్మంతయు నెరవేరుచ్కొనెదననియు, 

చెపుప్కొనుచు ఆదినుండి నేనే కలుగబోవువాటిని తెలియజేయుచునాన్ను. పూరవ్కాలమునుండి నేనే 

యింక జరుగనివాటిని తెలియజేయుచునాన్ను.  

యెషయా 46:11 => తూరుప్నుండి కూర్రపకిష్ని రపిప్ంచుచునాన్ను దూరదేశమునుండి నేను 

యోచించిన కారయ్మును నెరవేరుచ్వానిని పిలుచుచునాన్ను నేను చెపిప్యునాన్ను దాని నెరవేరెచ్దను 

ఉదేద్శించియునాన్ను సఫలపరచెదను. 

యిరిమ్యా 9:23 => యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు జాఞ్ని తన జాఞ్నమునుబటిట్యు శూరుడు 

తన శౌరయ్మునుబటిట్యు అతిశయింపకూడదు , ఐశవ్రయ్వంతుడు తన ఐశవ్రయ్మునుబటిట్ 

అతిశయింపకూడదు. 

యోనా 1:13 => వారు ఓడను దరికి తెచుచ్టకు తెడల్ను బహుబలముగా వేసిరిగాని గాలి తమకు 

ఎదురై తుపాను బలముచేత సముదర్ము పొంగియుండుటవలన వారి పర్యతన్ము వయ్రథ్మాయెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:27 => ఏవి జరుగవలెనని నీ హసత్మును నీ సంకలప్మును ముందు 

నిరణ్యించెనో, 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:28 => వాటిననిన్టిని చేయుటకై నీవు అభిషేకించిన నీ పరిశుదధ్ సేవకుడైన 

యేసునకు విరోధముగా హేరోదును పొంతిపిలాతును అనయ్జనులతోను ఇశార్యేలు పర్జలతోను ఈ 

పటట్ణమందు నిజముగా కూడుకొనిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:39 => దేవునివలన కలిగినదాయెనా మీరు వారిని వయ్రథ్పరచలేరు; 

మీరొకవేళ దేవునితో పోరాడువారవుదురు సుమీ. 
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1 పేతురు 2:8 => కటుట్వారు వాకయ్మునకవిధేయులై తొటిర్లుల్చునాన్రు, దానికే వారు 

నియమింపబడిరి. 

ఆదికాండము 12:11 => అతడు ఐగుపుత్లో పర్వేశించుటకు సమీపించినపుప్డు అతడు తన 

భారయ్యయిన శారయితో ఇదిగో నీవు చకక్నిదానివని యెరుగుదును. 

నిరగ్మకాండము 1:10 => వారు విసత్రింపకుండునటుల్ మనము వారియెడల యుకిత్గా జరిగించుదము 

రండి; లేనియెడల యుదధ్ము కలుగునపుప్డు కూడ మన శతుర్వులతో చేరి మనకు విరోధముగా 

యుదధ్ముచేసి యీ దేశములోనుండి, వెళి ల్పోదురేమో అనెను. 

నిరగ్మకాండము 1:12 => అయినను ఐగుపీత్యులు వారిని శర్మపెటిట్నకొలది వారు విసత్రించి 

పర్బలిరి గనుక వారు ఇశార్యేలీయులయెడల అసహయ్పడిరి. 

సంఖాయ్కాండము 23:27 => బాలాకు నీవు దయచేసి రముమ్; నేను వేరొకచోటికి నినున్ తోడుకొని 

పోయెదను; అకక్డనుండి నా నిమితత్ము నీవు వారిని శపించుట దేవుని దృషిట్కి అనుకూలమగునేమో 

అని బిలాముతో చెపెప్ను. 

యెహోషువ 2:2 => దేశమును వేగు చూచుటకు ఇశార్యేలీయుల యొదద్నుండి మనుషుయ్లు రాతిర్వేళ 

ఇకక్డికి వచిచ్రని యెరికో రాజునకు వరత్మానము వచెచ్ను. 

యెహోషువ 8:7 => లేచి పటట్ణమును పటుట్కొనుడి; మీ దేవుడైన యెహోవా మీచేతికి దాని 

నపప్గించును. 

1 సమూయేలు 17:47 => అపుప్డు యెహోవా కతిత్చేతను ఈటెచేతను రకిష్ంచువాడు కాడని యీ 

దండువారందరు తెలిసికొందురు; యుదధ్ము యెహోవాదే; ఆయన మిముమ్ను మాచేతికి అపప్గించునని 

చెపెప్ను. 

1 సమూయేలు 19:10 => సౌలు ఒకే దెబబ్తో దావీదును గోడకు పొడుచుదుననన్ తాతప్రయ్ము గలిగి 

యీటె విసిరెను. దావీదు అతని యెదుటనుండి తపిప్ంచుకొనినందున ఈటె గోడకు నాటగా దావీదు ఆ 

రాతిర్యందు తపిప్ంచుకొని పారిపోయెను. 
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1 సమూయేలు 23:14 => అయితే దావీదు అరణయ్ములోని కొండసథ్లముల యందును, జీఫు అను 

అరణయ్మున ఒక పరవ్తమందును నివాసము చేయుచుండెను; సౌలు అనుదినము అతని వెదకినను 

దేవుడు సౌలు చేతికి అతని నపప్గించలేదు. 

2 సమూయేలు 3:6 => సౌలు కుటుంబికులకును దావీదు కుటుంబికులకును యుదధ్ము 

జరుగుచుండగా అబేన్రు సౌలు కుటుంబికులకు బహు సహాయము చేసెను. 

2 సమూయేలు 11:9 => అతనివెనుక రాజు ఫలాహారము అతని యొదద్కు పంపించెను గాని 

ఊరియా తన యింటికి వెళల్క తన యేలినవాని సేవకులతో కూడ రాజనగరి దావ్రమున పండుకొనెను. 

2 సమూయేలు 16:20 => అబాష్లోము అహీతోపెలుతో మనము చేయవలసిన పని ఏదో 

తెలిసికొనుటకై ఆలోచన చేతము రముమ్ అనగా 

2 సమూయేలు 17:14 => అబాష్లోమును ఇశార్యేలువారందరును ఈ మాట విని అరీక్యుడగు 

హూషై చెపిప్న ఆలోచన అహీతోపెలు చెపిప్నదానికంటె యుకత్మని యొపుప్కొనిరి; ఏలయనగా 

యెహోవా అబాష్లోముమీదికి ఉపదర్వమును రపిప్ంపగలందులకై అహీతోపెలు చెపిప్న యుకిత్గల 

ఆలోచనను వయ్రథ్ముచేయ నిశచ్యించియుండెను. 

1 రాజులు 2 :15 => అతడు రాజయ్ము నాదై యుండెననియు , నేను ఏలవలెనని 

ఇశార్యేలీయులందరు తమ దృషిట్ నా మీద ఉంచిరనియు నీవు ఎరుగుదువు; అయితే రాజయ్ము నాది 

కాక నా సహోదరునిదాయెను; అది యెహోవావలన అతనికి పార్పత్మాయెను, 

1 రాజులు 11:40 => జరిగినదానిని విని సొలొమోను యరొబామును చంపచూడగా యరొబాము 

లేచి ఐగుపుత్ దేశమునకు పారిపోయి ఐగుపుత్ రాజైన షీషకునొదద్ చేరి సొలొమోను మరణమగువరకు 

ఐగుపుత్లోనే యుండెను. 

1 రాజులు 12:21 => రెహబాము యెరూషలేమునకు వచిచ్న తరువాత ఇశార్యేలువారితో 

యుదధ్ముచేసి, రాజయ్ము సొలొమోను కుమారుడైన రెహబాము అను తనకు మరల వచుచ్నటుల్ 

చేయుటకై యూదావారందరిలో నుండియు బెనాయ్మీను గోతీర్యులలోనుండియు యుదధ్ పర్వీణులైన 

లక్షయెనుబది వేలమందిని పోగుచేసెను. 
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1 రాజులు 14:5 => అంతట యెహోవా అహీయాతో సెలవిచిచ్నదేమనగా యరొబాము కుమారుడు 

కాయిలాగా ఉనాన్డు గనుక అతనిగూరిచ్ నీచేత విచారించుటకై యరొబాము భారయ్ వచుచ్చునన్ది ఆమె 

మారువేషము వేసికొని మరియొకతె యైనటుట్గా వచుచ్చునన్ది గనుక నేను నీకు సెలవిచుచ్నటుట్ నీవు 

ఆమెతో చెపప్వలెను. 

1 రాజులు 20:24 => ఇందుకు మీరు చేయవలసినదేమనగా, ఆ రాజులలో ఒకొక్కని వాని వాని 

ఆధిపతయ్ములోనుండి తీసివేసి వారికి బదులుగా సేనాధిపతులను నిరణ్యించి 

1 రాజులు 22:30 => ఇశార్యేలు రాజు నేను మారువేషము వేసికొని యుదధ్ములో పర్వేశించెదను, 

నీవైతే నీ వసత్రములు ధరించుకొని పర్వేశించుమని యెహోషాపాతుతో చెపిప్ మారువేషము వేసికొని 

యుదధ్మందు పర్వేశించెను. 

2 రాజులు 6:8 => సిరియా రాజు ఇశార్యేలుతో యుదధ్ము చేయవలెనని కోరి తన సేవకులతో 

ఆలోచనచేసి ఫలాని సథ్లమందు మన దండుపేట ఉంచుదమని చెపెప్ను. 

2 రాజులు 9:24 => అపుప్డు యెహూ తన బలముకొలది విలుల్ ఎకుక్పెటిట్ యెహోరామును 

భుజములమధయ్ కొటట్గా బాణము అతని గుండెగుండ దూసిపోయెను గనుక అతడు తన రథమునందే 

యొరిగెను. 

2 రాజులు 11:2 => రాజైన యెహోరాము కుమారెత్యును అహజాయ్కు సహోదరియునైన యెహోషెబ 

అహజాయ్ కుమారుడైన యోవాషును, హతమైన రాజకుమారులతో కూడ చంపబడకుండ అతని 

రహసయ్ముగా తపిప్ంచెను గనుక వారు అతనిని అతని దాదిని పడకగదిలో అతలాయ్కు మరుగుగా 

ఉంచియుండుటచేత అతడు చంపబడకుండెను. 

2 రాజులు 18:20 => యుదధ్ విషయములో నీ యోచనయు నీ బలమును వటిట్మాటలే. ఎవని 

నముమ్కొని నామీద తిరుగుబాటు చేయుచునాన్వు? 

2 దినవృతాత్ంతములు 10:10 => అతనితో కూడ పెరిగిన యీ యౌవనసుథ్లు అతనితో ఇటల్నిరి నీ 

తండిర్ మా కాడిని బరువుచేసెను, నీవు దానిని చులుకన చేయుమని నీతో పలికిన యీ జనులతో నీవు 

చెపప్వలసినదేమనగా నా చిటికెనవేర్లు నా తండిర్యొకక్ నడుముకంటె బరువుగా ఉండును; 
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2 దినవృతాత్ంతములు 11:1 => రెహబాము యెరూషలేమునకు వచిచ్నపుప్డు ఇశార్యేలువారితో 

యుదధ్ము చేయుటకును , రాజయ్మును తనకు మరల రపిప్ంచుకొనుటకును అతడు 

యూదావారిలోనుండియు బెనాయ్మీనీయులలోనుండియు ఏరప్రచబడిన యుదధ్ శాలులను లక్ష 

యెనుబది వేలమందిని సమకూరచ్గా 

2 దినవృతాత్ంతములు 13:13 => యరొబాము వారి వెనుకటి భాగమందు మాటుగాండర్ను 

కొందరిని ఉంచి, సైనయ్ము యూదావారికి ముందును మాటుగాండర్ వారికి వెనుకను ఉండునటుల్ 

చేసెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 22:11 => అయితే రాజునకు కుమారెత్యైన యెహోషబతు అహజాయ్ 

కుమారుడైన యోవాషును హతులైన రాజకుమారులలోనుండి దొంగిలించి, అతనిని అతని దాదిని ఒక 

పడకటింటిలో ఉంచెను. యెహోరాము రాజు కుమారెత్యును యెహోయాదా అను యాజకుని 

భారయ్యునైన యెహోషబతు అతలాయ్కు కనబడకుండ అతని దాచిపెటెట్ను గనుక ఆమె అతని 

చంపలేకపోయెను; ఈ యెహోషబతు అహజాయ్కు సహోదరి. 

ఎజార్ 6:6 => కావున రాజైన దరాయ్వేషు ఈలాగు సెలవిచెచ్ను నది యవతల అధికారియైన తతెత్నై 

అను నీవును, షెతరోబ్జన్యి అను నీవును నది యవతల మీతోకూడ నునన్ అపరెస్కాయులును 

యూదుల జోలికి పోక 

నెహెమాయ్ 4:15 => వారి యోచన మాకు తెలియబడెననియు, దేవుడు దానిని వయ్రథ్ము చేసెననియు 

మా శతుర్వులు సమాచారము వినగా, మాలో పర్తివాడును తన పనికి గోడ దగగ్రకు వచెచ్ను. 

యోబు 5:12 => వంచకులు తమ పనాన్గములను నెరవేరచ్ నేరకుండ ఆయన వారి ఉపాయములను 

భంగపరచును 

కీరత్నలు 2:2 => మనము వారి కటుల్ తెంపుదము రండి వారి పాశములను మనయొదద్నుండి 

పారవేయుదము రండి అని చెపుప్కొనుచు 

కీరత్నలు 33:10 => అనయ్జనముల ఆలోచనలను యెహోవా వయ్రథ్పరచును జనముల యోచనలను 

ఆయన నిషఫ్లములుగా జేయును. 
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కీరత్నలు 83:5 => ఏకమనసుస్తో వారు ఆలోచన చేసికొనియునాన్రు నీకు విరోధముగా నిబంధన 

చేయుచునాన్రు. 

కీరత్నలు 127:1 => యెహోవా ఇలుల్ కటిట్ంచనియెడల దాని కటుట్వారి పర్యాసము వయ్రథ్మే. 

యెహోవా పటట్ణమును కాపాడనియెడల దాని కావలికాయువారు మేలుకొనియుండుట వయ్రథ్మే.  

సామెతలు 16:9 => ఒకడు తాను చేయబోవునది హృదయములో యోచించుకొనును యెహోవా 

వాని నడతను సిథ్రపరచును 

పర్సంగి 3:14 => దేవుడు చేయు పనులనిన్యు శాశవ్తములని నేను తెలిసికొంటిని; దాని కేదియు 

చేరచ్బడదు దానినుండి ఏదియు తీయబడదు ; మనుషుయ్లు తనయందు భయభకుత్లు 

కలిగియుండునటుల్ దేవుడిటిట్ నియమము చేసియునాన్డు. 

పర్సంగి 9:11 => మరియు నేను ఆలోచింపగా సూరుయ్నికిర్ంద జరుగుచునన్ది నాకు తెలియబడెను. 

వడిగలవారు పరుగులో గెలువరు; బలము గలవారు యుదధ్మునందు విజయమొందరు; జాఞ్నము 

గలవారికి అనన్ము దొరకదు; బుదిధ్మంతులగుటవలన ఐశవ్రయ్ము కలుగదు; తెలివి గలవారికి 

అనుగర్హము దొరకదు; ఇవియనిన్యు అదృషట్వశముచేతనే కాలవశముచేతనే అందరికి 

కలుగుచునన్వి. 

యెషయా 7:7 => అయితే పర్భువైన యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు ఆ మాట నిలువదు, 

జరుగదు. 

యెషయా 14:6 => వారు ఆగర్హపడి మానని బలాతాక్రముచేత జనములను లోపరచిరి. 

యెషయా 14:24 => సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా పర్మాణపూరవ్ కముగా ఈలాగు 

సెలవిచుచ్చునాన్డు నేను ఉదేద్శించినటుల్ నిశచ్యముగా జరుగును నేను యోచించినటుల్ సిథ్రపడును.  

యెషయా 19:3 => ఐగుపీత్యులయొకక్ శౌరయ్ము నశించును వారి ఆలోచనశకిత్ని నేను 

మా నిప్ వే సె ద ను కా వు న వా రు వి గర్ హ ము ల యొ దద్ కు ను గొ ణు గు వా రి యొ దద్ కు ను 

కరణ్పిశాచిగలవారియొదద్కును సోదెగాండర్యొదద్కును విచారింప వెళుల్దురు.  

యెషయా 36:5 => యుదధ్ విషయములో నీ యోచనయు నీ బలమును వటిట్మాటలే. ఎవని 

నముమ్కొని నామీద తిరుగుబాటు చేయుచునాన్వు? 
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యెషయా 37:34 => ఈ పటట్ణము లోపలికి రాక తాను వచిచ్న మారగ్ముననే అతడు తిరిగిపోవును; 

ఇదే యెహోవా వాకుక్. 

యెషయా 43 :13 => ఈ దినము మొదలుకొని నేనే ఆయనను నాచేతిలోనుండి 

విడిపించగలవాడెవడును లేడు నేను కారయ్ము చేయగా తిర్పిప్వేయువాడెవడు?  

యెషయా 45:9 => మంటికుండ పెంకులలో ఒక పెంకైయుండి తనున్ సృజించినవానితో 

వాదించువానికి శర్మ. జిగటమనున్ దాని రూపించువానితో నీవేమి చేయుచునాన్వని అనదగునా? 

వీనికి చేతులు లేవని నీవు చేసినది నీతో చెపప్దగునా?  

యిరిమ్యా 19:7 => తమ శతుర్వుల యెదుట ఖడగ్ముచేతను, తమ పార్ణములనుతీయ 

వెదకువారిచేతను వారిని కూలజేసి, ఆకాశ పకుష్లకును భూజంతువులకును ఆహారముగా వారి 

కళేబరములను ఇచిచ్, ఈ సథ్లములోనే యూదావారి ఆలోచనను యెరూషలేమువారి ఆలోచనను నేను 

వయ్రథ్ము చేసెదను. 

యిరిమ్యా 23:20 => తన కారయ్మును సఫలపరచువరకును తన హృదయాలోచనలను 

నెరవేరుచ్వరకును యెహోవా కోపము చలాల్రదు; అంతయ్దినములలో ఈ సంగతిని మీరు బాగుగా 

గర్హించుదురు. 

యిరిమ్యా 27:22 => అవి బబులోనునకు తేబడును, నేను ఆ ఉపకరణములను దరిశ్ంచి తెపిప్ంచి 

యీ సథ్లములో వాటిని మరల నుంచు కాలమువరకు అవి అకక్డ నుండవలెను; ఇదే యెహోవా 

వాకుక్. 

యిరిమ్యా 32:5 => మీరు కలీద్యులతో యుదధ్ము చేసినను మీరు జయమునొందరు, అను మాటలు 

నీవేల పర్కటించుచునాన్వని యిరీమ్యాతో చెపిప్ అతనిని చెరలో వేయించియుండెను; కాగా పర్వకత్యైన 

యిరీమ్యా యూదా రాజు మందిరములోనునన్ చెరసాల పార్కారములో ఉంచబడియుండెను.  

యిరిమ్యా 36:23 => యెహూది మూడు నాలుగు పుటలు చదివిన తరువాత రాజు చాకుతో దాని 

కోసి కుంపటిలో వేయగా ఆ కుంపటిలో నునన్ అగిన్చేత అది బొతిత్గా కాలిపోయెను గాని 
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యిరిమ్యా 37:7 => ఇశార్యేలు దేవుడగు యెహోవా ఆజఞ్ ఇచుచ్నదేమనగా నాయొదద్ విచారించుడని 

నినున్ నాయొదద్కు పంపిన యూదా రాజుతో నీవీలాగు చెపప్వలెను మీకు సహాయము చేయుటకై 

బయలుదేరి వచుచ్చునన్ ఫరోదండు తమ సవ్దేశమైన ఐగుపుత్లోనికి తిరిగివెళుల్ను. 

యిరిమ్యా 48:30 => అహంకారమును గూరిచ్యు పొగరును గూరిచ్యు మాకు సమాచారము 

వచెచ్ను వారి తామసమును వచించరాని వారి పర్గలభ్ములును నాకు తెలిసేయునన్వి చేయదగని 

కిర్యలు వారు బహుగా చేయుచునాన్రు ఇదే యెహోవా వాకుక్  

యిరిమ్యా 51:12 => బబులోను పార్కారములమీద పడుటకై ధవ్జము నిలువబెటుట్డి కావలి 

బలముచేయుడి కావలివారిని పెటుట్డి మాటులను సిదధ్పరచుడి బబులోను నివాసులనుగూరిచ్ తాను 

సెలవిచిచ్న దానినిబటిట్ యెహోవా తీరామ్నముచేసిన పని తాను జరిగింపబోవుచునాన్డు.  

విలాపవాకయ్ములు 3:37 => పర్భువు సెలవులేనిది మాటయిచిచ్ నెరవేరచ్గలవాడెవడు? 

యెహెజేక్లు 28:12 => నరపుతుర్డా, తూరు రాజునుగూరిచ్ అంగలారుప్వచనమెతిత్ ఈలాగు 

పర్కటింపుము పర్భువైన యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా పూరణ్జాఞ్నమును సంపూరణ్ సౌందరయ్మునుగల 

కటట్డమునకు మాదిరివి 

దానియేలు 4:35 => భూనివాసులందరు ఆయన దృషిట్కి ఎనిన్కకు రానివారు; ఆయన పరలోక సేన 

యెడలను భూనివాసుల యెడలను తన చితత్ము చొపుప్న జరిగించువాడు; ఆయన చేయి పటుట్కొని 

నీవేమి చేయుచునాన్వని ఆయనతో చెపుప్టకు ఎవడును సమరుథ్డు కాడు. 

దానియేలు 11:15 => అంతలో ఉతత్ర దేశపు రాజు వచిచ్ ముటట్డిదిబబ్ వేయును. దకిష్ణ దేశపు రాజు 

యొకక్ బలము నిలువలేక పోయినందునను, అతడు ఏరప్రచుకొనిన జనము దృఢశౌరయ్ము పొందక 

పోయినందునను ఉతత్ర దేశపు రాజు పార్కారములుగల పటట్ణమును పటుట్కొనును. 

నహూము 1:9 => యెహోవానుగూరిచ్ మీ దురాలోచన యేమి? బాధ రెండవమారు రాకుండ ఆయన 

బొతిత్గా దానిని నివారణ చేయును. 

హబకూక్కు 2:13 => జనములు పర్యాసపడుదురు గాని అగిన్పాలవుదురు; వయ్రథ్మైనదానికొరకు 

కషట్పడి జనులు కీష్ణించుదురు; ఇది సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవాచేతనే యగునుగదా. 
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జెకరాయ్ 6:1 => నేను మరల తేరిచూడగా రెండు పరవ్తముల మధయ్నుండి నాలుగు రథములు 

బయలుదేరుచుండెను, ఆ పరవ్తములు ఇతత్డి పరవ్తములై యుండెను. 

మలాకీ 1:4 => మనము నాశనమైతివిు, పాడైన మన సథ్లములను మరల కటుట్కొందము రండని 

ఎదోమీయులు అనుకొందురు; అయితే సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా 

వారు కటుట్కొనన్ను నేను వాటిని కిర్ంద పడదోర్యుదును; లోకులు వారి దేశము భకిత్హీనుల 

పర్దేశమనియు, వారు యెహోవా నితయ్కోపాగిన్కి పాతుర్లనియు పేరు పెటుట్దురు. 

మతత్యి 2:8 => మీరు వెళి ల్, ఆ శిశువు విషయమై జాగర్తత్గా విచారించి తెలిసికొనగానే, నేనును 

వచిచ్, ఆయనను పూజించునటుల్ నాకు వరత్మానము తెండని చెపిప్ వారిని బేతెల్హేమునకు పంపెను. 

మతత్యి 26:5 => అయితే పర్జలలో అలల్రి కలుగకుండునటుల్ పండుగలో వదద్ని చెపుప్కొనిరి. 

మతత్యి 27:65 => అందుకు పిలాతు కావలివారునాన్రుగదా మీరు వెళి ల్ మీచేతనైనంతమటుట్కు 

సమాధిని భదర్ము చేయుడని వారితో చెపెప్ను. 

మారుక్ 14:2 => పర్జలలో అలల్రి కలుగునేమో అని పండుగలో వదద్ని చెపుప్కొనిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:23 => చెరసాల బహు భదర్ముగా మూసియుండుటయు, కావలివారు 

తలుపుల ముందర నిలిచియుండుటయు చూచితివిు గాని తలుపులు తీసినపుప్డు లోపల మాకొకడైనను 

కనబడలేదని వారికి తెలిపిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:38 => కాబటిట్ నేను మీతో చెపుప్నదేమనగా ఈ మనుషుయ్లజోలికి పోక 

వారిని విడిచిపెటుట్డి. ఈ ఆలోచనయైనను ఈ కారయ్మైనను మనుషుయ్లవలన కలిగినదాయెనా అది 

వయ్రథ్మగును. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 23:16 => అపుప్డు పౌలు శతాధిపతులలో నొకనిని తనయొదద్కు పిలిచిఈ 

చినన్వానిని సహసార్ధిపతియొదద్కు తోడుకొనిపొముమ్, ఇతడు అతనితో ఒక మాట చెపుప్కొనవలెనని 

యునాన్డనెను. 

2 కొరిందీయులకు 13:8 => మేము సతయ్మునకు విరోధముగా ఏమియు చేయనేరము గాని, 

సతయ్ము నిమితత్మే సమసత్మును చేయుచునాన్ము. 
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వచనము 3 

బుదిధ్మంతుడు అపాయము వచుచ్ట చూచి దాగును జాఞ్నము లేనివారు యోచింపక ఆపదలో 

పడుదురు. 

కీరత్నలు 20:7 => కొందరు రథములనుబటిట్యు కొందరు గుఱఱ్ములనుబటిట్యు అతిశయపడుదురు 

మనమైతే మన దేవుడైన యెహోవా నామమునుబటిట్ అతిశయపడుదము. 

కీరత్నలు 33:17 => రకిష్ంచుటకు గుఱఱ్ము అకక్రకు రాదు అది దాని విశేషబలముచేత మనుషుయ్లను 

తపిప్ంపజాలదు. 

కీరత్నలు 33:18 => వారి పార్ణమును మరణమునుండి తపిప్ంచుటకును కరవులో వారిని 

సజీవులనుగా కాపాడుటకును 

కీరత్నలు 147:10 => గుఱఱ్ముల బలమునందు ఆయన సంతోషించడు నరుల కాలి సతుత్వయందు 

ఆయన ఆనందించడు. 

పర్సంగి 9:11 => మరియు నేను ఆలోచింపగా సూరుయ్నికిర్ంద జరుగుచునన్ది నాకు తెలియబడెను. 

వడిగలవారు పరుగులో గెలువరు; బలము గలవారు యుదధ్మునందు విజయమొందరు; జాఞ్నము 

గలవారికి అనన్ము దొరకదు; బుదిధ్మంతులగుటవలన ఐశవ్రయ్ము కలుగదు; తెలివి గలవారికి 

అనుగర్హము దొరకదు; ఇవియనిన్యు అదృషట్వశముచేతనే కాలవశముచేతనే అందరికి 

కలుగుచునన్వి. 

యెషయా 31:1 => ఇశార్యేలు పరిశుదధ్ దేవుని లక్షయ్పెటట్కయు యెహోవాయొదద్ విచారింపకయు 

సహాయము నిమితత్ము ఐగుపుత్నకు వెళుల్చు గుఱఱ్ములను ఆధారము చేసికొని వారి రథములు 

విసాత్రములనియు రౌతులు బలాఢుయ్లనియు వారిని ఆశర్యించువారికి శర్మ.  

కీరత్నలు 3:3 => యెహోవా, నీవే నాకు కేడెముగాను నీవే నాకు అతిశయాసప్దముగాను నా తల 

ఎతుత్వాడవుగాను ఉనాన్వు. 

కీరత్నలు 3:8 => రక్షణ యెహోవాది నీ పర్జలమీదికి నీ ఆశీరావ్దము వచుచ్నుగాక. (సెలా.) 
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కీరత్నలు 68:20 => దేవుడు మా పక్షమున పూరణ్రక్షణ కలుగజేయు దేవుడైయునాన్డు మరణము 

తపిప్ంచుట పర్భువైన యెహోవా వశము.  

కీరత్నలు 144:10 => నీవే రాజులకు విజయము దయచేయువాడవు దుషు ట్ల ఖడగ్మునుండి నీవు నీ 

సేవకుడైన దావీదును తపిప్ంచువాడవు 

నిరగ్మకాండము 15:19 => ఫరో గుఱఱ్ములు అతని రథములు అతని రౌతులును సముదర్ములో 

దిగగా యెహోవా వారిమీదికి సముదర్ జలములను మళి ల్ంచెను. అయితే ఇశార్యేలీయులు సముదర్ము 

మధయ్ను ఆరిన నేలమీద నడిచిరి. 

యెహోషువ 8:7 => లేచి పటట్ణమును పటుట్కొనుడి; మీ దేవుడైన యెహోవా మీచేతికి దాని 

నపప్గించును. 

1 సమూయేలు 17:47 => అపుప్డు యెహోవా కతిత్చేతను ఈటెచేతను రకిష్ంచువాడు కాడని యీ 

దండువారందరు తెలిసికొందురు; యుదధ్ము యెహోవాదే; ఆయన మిముమ్ను మాచేతికి అపప్గించునని 

చెపెప్ను. 

2 సమూయేలు 8:6 => దమసుక్ వశముననునన్ సిరియదేశమందు దండును ఉంచగా, సిరియనులు 

దావీదునకు దాసులై కపప్ము చెలిల్ంచుచుండిరి. దావీదు ఎకక్డికి పోయినను యెహోవా అతనిని 

కాపాడుచుండెను. 

2 సమూయేలు 23:12 => అపుప్డితడు ఆ చేని మధయ్ను నిలిచి ఫిలిషీత్యులు దానిమీదికి రాకుండ 

వారిని వెళల్గొటిట్ వారిని హతము చేయుటవలన యెహోవా ఇశార్యేలీయులకు గొపప్ రక్షణ 

కలుగజేసెను. 

1 రాజులు 12:21 => రెహబాము యెరూషలేమునకు వచిచ్న తరువాత ఇశార్యేలువారితో 

యుదధ్ముచేసి, రాజయ్ము సొలొమోను కుమారుడైన రెహబాము అను తనకు మరల వచుచ్నటుల్ 

చేయుటకై యూదావారందరిలో నుండియు బెనాయ్మీను గోతీర్యులలోనుండియు యుదధ్ పర్వీణులైన 

లక్షయెనుబది వేలమందిని పోగుచేసెను. 

2 రాజులు 5:1 => సిరియా రాజు సైనాయ్ధిపతియైన నయమాను అను నొకడుండెను. అతనిచేత 

యెహోవాయే సిరియా దేశమునకు జయము కలుగజేసియుండెను గనుక అతడు తన యజమానుని 
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దృషిట్కి ఘనుడై దయపొందినవాడాయెను. అతడు మహా పరాకర్మశాలియై యుండెను గాని అతడు కుషఠ్ 

రోగి. 

2 రాజులు 18:20 => యుదధ్ విషయములో నీ యోచనయు నీ బలమును వటిట్మాటలే. ఎవని 

నముమ్కొని నామీద తిరుగుబాటు చేయుచునాన్వు? 

1 దినవృతాత్ంతములు 11:14 => వీరు ఆ చేనిలో నిలిచి దాని కాపాడి ఫిలిషీత్యులను 

హతముచేయగా యెహోవా జనులకు గొపప్ రక్షణ కలుగజేసెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 18:6 => తరువాత దావీదు సిరియా సంబంధమైన దమసుక్లో కావలి 

సైనయ్మును ఉంచెను; సిరియనులు దావీదునకు కపప్ముకటుట్ సేవకులైరి. ఈ పర్కారము దావీదు 

పోయిన చోటల్నెలల్ యెహోవా అతనికి సహాయము చేయుచు వచెచ్ను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 11:1 => రెహబాము యెరూషలేమునకు వచిచ్నపుప్డు ఇశార్యేలువారితో 

యుదధ్ము చేయుటకును , రాజయ్మును తనకు మరల రపిప్ంచుకొనుటకును అతడు 

యూదావారిలోనుండియు బెనాయ్మీనీయులలోనుండియు ఏరప్రచబడిన యుదధ్ శాలులను లక్ష 

యెనుబది వేలమందిని సమకూరచ్గా 

యోబు 39:21 => మైదానములో అది కాలు దువివ్ తన బలమునుబటిట్ సంతోషించును అది 

ఆయుధధారులను ఎదురొక్నబోవును. 

కీరత్నలు 127:1 => యెహోవా ఇలుల్ కటిట్ంచనియెడల దాని కటుట్వారి పర్యాసము వయ్రథ్మే. 

యెహోవా పటట్ణమును కాపాడనియెడల దాని కావలికాయువారు మేలుకొనియుండుట వయ్రథ్మే.  

యెషయా 36:5 => యుదధ్ విషయములో నీ యోచనయు నీ బలమును వటిట్మాటలే. ఎవని 

నముమ్కొని నామీద తిరుగుబాటు చేయుచునాన్వు? 

యెషయా 36:9 => లేనియెడల నా యజమానుని సేవకులలో అతయ్లుప్డైన అధిపతియగు ఒకని 

నీవేలాగు ఎదిరింతువు? రథములను రౌతులను పంపునని ఐగుపుత్ రాజును నీవు ఆశర్యించుకొంటివే. 

దానియేలు 11:15 => అంతలో ఉతత్ర దేశపు రాజు వచిచ్ ముటట్డిదిబబ్ వేయును. దకిష్ణ దేశపు రాజు 

యొకక్ బలము నిలువలేక పోయినందునను, అతడు ఏరప్రచుకొనిన జనము దృఢశౌరయ్ము పొందక 

పోయినందునను ఉతత్ర దేశపు రాజు పార్కారములుగల పటట్ణమును పటుట్కొనును. 
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జెకరాయ్ 10:3 => నా కోపాగిన్ మండుచు కాపరులమీద పడును, మేకలను నేను శికిష్ంచెదను, 

సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా తన మందయగు యూదావారిని దరిశ్ంచి వారిని తనకు 

రాజకీయములగు అశవ్ములవంటి వారినిగా చేయును. 

1 కొరిందీయులకు 15:57 => అయినను మన పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ మూలముగా మనకు జయము 

అనుగర్హించుచునన్ దేవునికి సోత్తర్ము కలుగును గాక. 

వచనము 4 

యెహోవాయందు భయభకుత్లు కలిగియుండుట వినయమునకు పర్తిఫలము ఐశవ్రయ్మును ఘనతయు 

జీవమును దానివలన కలుగును. 

1 రాజులు 1:47 => అందుకై రాజు సేవకులు మన యేలినవాడును రాజునగు దావీదునకు 

కృతజఞ్తలు చెలిల్ంపవచిచ్, నీకు కలిగిన ఖాయ్తి కంటె సొలొమోనునకు ఎకుక్వైన ఖాయ్తి కలుగునటుల్ను, 

నీ రాజయ్ముకంటె అతని రాజయ్ము ఘనముగా ఉండునటుల్ను దేవుడు దయచేయును గాక అని చెపప్గా 

రాజు మంచముమీద సాగిలపడి నమసాక్రము చేసి యిటల్నెను 

పర్సంగి 7:1 => సుగంధతైలముకంటె మంచి పేరు మేలు; ఒకని జనమ్దినముకంటె మరణదినమే 

మేలు. 

లూకా 10:20 => అయినను దయయ్ములు మీకు లోబడుచునన్వని సంతోషింపక మీ పేరులు 

పరలోకమందు వార్యబడి యునన్వని సంతోషించుడని వారితో చెపెప్ను. 

ఫిలిపీప్యులకు 4:3 => అవును, నిజమైన సహకారీ ఆ సతరీలు కె ల్మెంతుతోను నా యితర 

సహకారులతోను సువారత్ పనిలో నాతోకూడ పర్యాసపడినవారు గనుక వారికి సహాయము చేయుమని 

నినున్ వేడుకొనుచునాన్న 

హెబీర్యులకు 11:39 => వీరందరు తమ విశావ్సము దావ్రా సాక్షయ్ము పొందినవారైనను. మనము 

లేకుండ సంపూరుణ్లు కాకుండు నిమితత్ము, 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:10 => దయను జాఞ్నమును ఐగుపుత్ రాజైన ఫరోయెదుట అతనికి 

అనుగర్హించినందున ఫరో ఐగుపుత్నకును తన యింటికంతటికిని అతనిని అధిపతిగా నియమించెను. 
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ఆదికాండము 44:7 => వారు మా పర్భువు ఇటుల్ మాటలాడనేల? ఇటిట్ పని చేయుట నీ దాసులకు 

దూరమవును గాక. 

నెహెమాయ్ 6:13 => ఇందువలన నాకు భయము పుటట్గా, నేను అతడు చెపిప్నటుల్ చేసి పాపములో 

పడుదునని అనుకొని, నామీద నింద మోపునటుల్గా ననున్గూరిచ్ చెడువారత్ పుటిట్ంచుటకు వారతనికి 

లంచమిచిచ్ యుండిరి. 

వచనము 5 

ముండుల్ను ఉరులును మూరు ఖ్ల మారగ్ములో ఉనన్వి తనున్ కాపాడుకొనువాడు వాటికి దూరముగా 

ఉండును. 

సామెతలు 29:13 => బీదలును వడిడ్కిచుచ్వారును కలిసికొందురు ఉభయులకు వెలుగునిచుచ్వాడు 

యెహోవాయే. 

1 సమూయేలు 2:7 => యెహోవా దారిదర్య్మును ఐశవ్రయ్మును కలుగజేయువాడు 

కుర్ంగజేయువాడును లేవనెతుత్వాడును ఆయనే. 

కీరత్నలు 49:1 => సరవ్జనులారా ఆలకించుడి. 

కీరత్నలు 49:2 => సామానుయ్లేమి సామంతులేమి ధనికులేమి దరిదుర్లేమి లోకనివాసులారా, 

మీరందరు ఏకముగా కూడి చెవియొగుగ్డి. నా నోరు విజాఞ్న విషయములను పలుకును 

లూకా 16:19 => ధనవంతుడొకడుండెను. అతడు ఊదారంగు బటట్లును సనన్పు నార వసత్రములును 

ధరించుకొని పర్తి దినము బహుగా సుఖపడుచుండువాడు. 

లూకా 16:20 => లాజరు అను ఒక దరిదుర్డుండెను. వాడు కురుపులతో నిండినవాడై ధనవంతుని 

యింటివాకిట పడియుండి 

1 కొరిందీయులకు 12:21 => గనుక కనున్ చేతితో నీవు నాకకక్రలేదని చెపప్జాలదు; తల, 

పాదములతో మీరు నాకకక్రలేదని చెపప్జాలదు. 
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యాకోబు 2:2 => ఏలాగనగా బంగారు ఉంగరము పెటుట్కొని పర్శసత్ వసత్రములు ధరించుకొనిన 

యొకడు మీ సమాజమందిరము లోనికి వచిచ్నపుప్డు, మురికి బటట్లు కటుట్కొనిన దరిదుర్డును లోపలికి 

వచిచ్నయెడల 

యాకోబు 2:3 => మీరు పర్శసత్ వసత్రములు ధరించుకొనినవానిని చూచి సనామ్నించి నీవికక్డ మంచి 

సథ్లమందు కూరుచ్ండుమని చెపిప్, ఆ దరిదుర్నితో నీవకక్డ నిలువుము, లేక ఇకక్డ నా పాదపీఠమునకు 

దిగువను కూరుచ్ండుమని చెపిప్నయెడల 

యాకోబు 2:4 => మీ మనసుస్లలో భేదములు పెటుట్కొని మీరు దురాలోచనతో విమరశ్ 

చేసినవారగుదురు కారా? 

యాకోబు 2:5 => నా పిర్య సహోదరులారా, ఆలకించుడి; ఈ లోక విషయములో దరిదుర్లైనవారిని 

విశావ్సమందు భాగయ్వంతులుగాను, తనున్ పేర్మించువారికి తాను వాగాద్నము చేసిన రాజయ్మునకు 

వారసులుగాను ఉండుటకు దేవుడేరప్రచుకొనలేదా? 

సామెతలు 14:31 => దరిదుర్ని బాధించువాడు వాని సృషిట్కరత్ను నిందించువాడు బీదను 

కనికరించువాడు ఆయనను ఘనపరచువాడు. 

యోబు 31:15 => గరభ్మున ననున్ పుటిట్ంచినవాడు వారినికూడ పుటిట్ంపలేదా? గరభ్ములో మముమ్ 

రూపించినవాడు ఒకక్డే గదా. 

యోబు 34:19 => రాజులయెడల పక్షపాతము చూపనివానితోను బీదలకనన్ ధనముగలవారిని 

ఎకుక్వగా చూడని వానితోను ఆలాగు పలుకుట తగునా? వారందరు ఆయన నిరిమ్ంచినవారు కారా? 

నిరగ్మకాండము 30:15 => అది మీ పార్ణములకు పరికర్యధనముగా నుండునటుల్ యెహోవాకు 

అరప్ణ ఇచుచ్నపుప్డు ధనవంతుడు అర తులముకంటె ఎకుక్వ ఇయయ్కూడదు. బీదవాడు తకుక్వ 

ఇయయ్కూడదు. 

లేవీయకాండము 14:21 => వాడు బీదవాడై పైచెపిప్నదంతయు తేజాలనియెడల తన నిమితత్ము 

పార్యశిచ్తత్ము కలుగుటకై వాడు అలాల్డించుటకు అపరాధపరిహారారథ్బలిగా ఒక గొఱఱ్పిలల్ను 

నైవేదయ్ముగా తూములో పదియవవంతు నూనెతో కలిసిన గోధుమపిండిని ఒక అరధ్సేరు నూనెను 
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దివ్తీయోపదేశకాండము 15:11 => బీదలు దేశములో ఉండకమానరు. అందుచేత నేను నీ 

దేశములోనునన్ నీ సహోదరులగు దీనులకును బీదలకును అవశయ్ముగా నీ చెయియ్ చాపవలెనని 

నీకాజాఞ్పించుచునాన్ను. 

కీరత్నలు 33:15 => ఆయన వారందరి హృదయములను ఏకరీతిగా నిరిమ్ంచినవాడు వారి 

కిర్యలనిన్యు విచారించువాడు వారిని దరిశ్ంచువాడు. 

వచనము 6 

బాలుడు నడువవలసిన తోర్వను వానికి నేరుప్ము వాడు పెదద్వాడైనపుప్డు దానినుండి తొలగిపోడు. 

సామెతలు 14:16 => జాఞ్నము గలవాడు భయపడి కీడునుండి తొలగును బుదిధ్హీనుడు విఱఱ్వీగి 

నిరభ్యముగా తిరుగును. 

సామెతలు 27:12 => బుదిధ్మంతుడు అపాయము వచుచ్ట చూచి దాగును జాఞ్నము లేనివారు 

యోచింపక ఆపదలో పడుదురు. 

నిరగ్మకాండము 9:20 => ఫరో సేవకులలో యెహోవా మాటకు భయపడినవాడు తన సేవకులను 

తన పశువులను ఇండల్లోనికి తవ్రగా రపిప్ంచెను. 

నిరగ్మకాండము 9:21 => అయితే యెహోవా మాట లక్షయ్పెటట్నివాడు తన పనివారిని తన పశువులను 

పొలములో ఉండనిచెచ్ను. 

యెషయా 26:20 => నా జనమా, ఇదిగో వారి దోషమునుబటిట్ భూనివాసులను శికిష్ంచుటకు 

యెహోవా తన నివాసములోనుండి వెడలివచుచ్చునాన్డు భూమి తనమీద చంపబడినవారిని ఇకను 

కపప్కుండ తాను తార్గిన రకత్మును బయలుపరచును.  

యెషయా 26:21 => నీవు వెళి ల్ నీ అంతఃపురములలో పర్వేశించుము నీవు వెళి ల్ నీ తలుపులు 

వేసికొనుము ఉగర్త తీరిపోవువరకు కొంచెముసేపు దాగియుండుము. 

మతత్యి 24:15 => కాబటిట్ పర్వకత్యైన దానియేలు దావ్రా చెపప్బడిన నాశనకరమైన హేయవసుత్వు 

పరిశుదధ్సథ్లమందు నిలుచుట మీరు చూడగానే చదువువాడు గర్హించుగాక 

మతత్యి 24:16 => యూదయలో ఉండువారు కొండలకు పారిపోవలెను 
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మతత్యి 24:17 => మిదెద్మీద ఉండువాడు తన యింటిలోనుండి ఏదైనను తీసికొనిపోవుటకు 

దిగకూడదు; 

మతత్యి 24:18 => పొలములో ఉండువాడు, తన బటట్లు తీసికొనిపోవుటకు ఇంటికి రాకూడదు. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 5:2 => రాతిర్వేళ దొంగ ఏలాగు వచుచ్నో ఆలాగే పర్భువు దినము వచుచ్నని 

మీకు బాగుగా తెలియును. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 5 :3 => లోకులు నెమమ్దిగా ఉనన్ది , భయమేమియులేదని 

చెపుప్కొనుచుండగా, గరిభ్ణి సతరీకి పర్సవవేదన వచుచ్నటుల్ వారికి ఆకసిమ్కముగా నాశనము తటసిథ్ంచును 

గనుక వారెంత మాతర్మును తపిప్ంచుకొనలేరు 

1 దెసస్లోనీకయులకు 5:4 => సహోదరులారా, ఆ దినము దొంగవలె మీమీదికి వచుచ్టకు మీరు 

చీకటిలో ఉనన్వారు కారు. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 5:5 => మీరందరు వెలుగు సంబంధులును పగటి సంబంధులునై యునాన్రు; 

మనము రాతిర్వారము కాము, చీకటివారము కాము. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 5:6 => కావున ఇతరులవలె నిదర్పోక మెలకువగా ఉండి మతుత్లము 

కాకయుందము. 

హెబీర్యులకు 6:18 => మనయెదుట ఉంచబడిన నిరీక్షణను చేపటుట్టకు శరణాగతులమైన మనకు 

బలమైన ధైరయ్ము కలుగునటుల్ పర్మాణము చేసి వాగాద్నమును దృఢపరచెను. 

హెబీర్యులకు 11:7 => విశావ్సమునుబటిట్ నోవహు అదివరకు చూడని సంగతులనుగూరిచ్ 

దేవునిచేత హెచచ్రింపబడి భయభకుత్లు గలవాడై, తన యింటివారి రక్షణ కొరకు ఒక ఓడను సిదధ్ము 

చేసెను; అందువలన అతడు లోకముమీద నేరసాథ్పన చేసి విశావ్సమునుబటిట్ కలుగు నీతికి 

వారసుడాయెను. 

సామెతలు 7:7 => యౌవనుల మధయ్ను బుదిధ్లేని పడుచువాడొకడు నాకు కనబడెను. 

సామెతలు 7:22 => వెంటనే పశువు వధకు పోవునటుల్ను పరులచే జికిక్నవాడు సంకెళల్లోనికి 

పోవునటుల్ను 
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సామెతలు 7:23 => తనకు పార్ణహానికరమైనదని యెరుగక ఉరియొదద్కు పకిష్ తవ్రపడునటుల్ను వాని 

గుండెను అంబు చీలుచ్వరకు వాడు దానివెంట పోయెను. 

సామెతలు 9:16 => జాఞ్నము లేనివాడా, ఇకక్డికి రమమ్ని వారిని పిలుచును.  

సామెతలు 9:17 => అది తెలివిలేని వాడొకడు వచుచ్ట చూచి దొంగిలించిన నీళుల్ తీపి చాటున తినిన 

భోజనము రుచి అని చెపుప్ను. 

సామెతలు 9:18 => అయితే అచచ్ట పేర్తలునాన్రనియు దాని ఇంటికి వెళుల్వారు పాతాళకూపములో 

ఉనాన్రనియు వారికి ఎంతమాతర్మును తెలియలేదు. 

సామెతలు 29:1 => ఎనిన్సారులు గదిద్ంచినను లోబడనివాడు మరి తిరుగులేకుండ హఠాతుత్గా 

నాశనమగును. 

ఆదికాండము 7:7 => అపుప్డు నోవహును అతనితో కూడ అతని కుమారులును అతని భారయ్యు 

అతని కోడండుర్ను ఆ పర్వాహజలములను తపిప్ంచుకొనుటకై ఆ ఓడలో పర్వేశించిరి. 

ఆదికాండము 41:34 => ఫరో అటుల్ చేసి యీ దేశముపైన అధిపతులను నియమించి సమృదిధ్గా 

పంటపండు ఏడు సంవతస్రములలో ఐగుపుత్ దేశమందంతటను అయిదవ భాగము తీసికొనవలెను. 

నిరగ్మకాండము 2:15 => ఫరో ఆ సంగతి విని మోషేను చంపచూచెను గాని, మోషే ఫరో 

యెదుటనుండి పారిపోయి మిదాయ్ను దేశములో నిలిచిపోయి యొక బావియొదద్ కూరుచ్ండెను. 

నాయ్యాధిపతులు 20:3 => ఇశార్యేలీయులు మిసాప్కు వచిచ్యునాన్రని బెనాయ్మీనీయులు వినిరి. 

ఇశార్యేలీయులు ఈ చెడుతనము ఎటుల్ చేయబడెనో అది చెపుప్డని యడుగగా 

1 సమూయేలు 20:5 => అందుకు దావీదు రేపటిదినము అమావాసయ్; అపుప్డు నేను తపప్క 

రాజుతోకూడ కూరుచ్ండి భోజనము చేయవలెను; అయితే ఎలుల్ండి సాయంతర్మువరకు చేనిలో 

దాగుటకు నాకు సెలవిముమ్. 

2 సమూయేలు 1 5 : 1 1 = > విందునకు పిలువబడియుండి రెండువందల మంది 

యెరూషలేములోనుండి అబాష్లోముతో కూడ బయలుదేరియుండిరి, వీరు ఏమియు తెలియక 

యథారథ్మైన మనసుస్తో వెళి ల్యుండిరి. 
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1 దినవృతాత్ంతములు 5:22 => యుదధ్మందు దేవుని సహాయము వారికి కలుగుటచేత శతుర్వులు 

అనేకులు పడిపోయిరి; తాము చెరతీసికొని పోబడువరకు రూబేనీయులును గాదీయులును మనషేష్ 

అరధ్గోతర్మువారును వీరి సాథ్నములయందు కాపురముండిరి. 

సామెతలు 14:15 => జాఞ్నము లేనివాడు పర్తి మాట నముమ్ను వివేకియైనవాడు తన నడతలను 

బాగుగా కనిపెటుట్ను. 

హోషేయ 13:13 => పర్సూతి వేదనలు కలిగినటుట్గా అతనికి వేదన పుటుట్ను, పిలల్పుటుట్ 

సమయమున బయటికి రాని శిశువైనటుట్గా అతడు బుదిధ్లేనివాడై వృదిధ్కి రాడు. 

మీకా 6:9 => ఆలకించుడి; యెహోవా పటట్ణమునకు పర్కటన చేయుచునాన్డు. జాఞ్నము గలవాడు నీ 

నామమును లక్షయ్పెటుట్ను, శిక్షనుగూరిచ్న వారత్ను శిక్షను నిరణ్యించిన వానినిగూరిచ్న వారత్ను 

ఆలకించుడి 

మతత్యి 24:16 => యూదయలో ఉండువారు కొండలకు పారిపోవలెను 

మారుక్ 13:15 => మిదెద్మీద ఉండువాడు ఇంటిలోనుండి ఏదైనను తీసికొనిపోవుటకై దిగి అందులో 

పర్వేశింపకూడదు; 

లూకా 21:21 => అపుప్డు యూదయలో ఉండువారు కొండలకు పారిపోవలెను; దాని 

మధయ్నుండువారు వెలుపలికి పోవలెను; పలెల్టూళల్లోనివారు దానిలో పర్వేశింపకూడదు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 23:17 => శతాధిపతి సహసార్ధిపతి యొదద్కతని తోడుకొనిపోయి ఖైదీయైన 

పౌలు ననున్ పిలిచి నీతో ఒక మాట చెపుప్కొనవలెననియునన్ యీ పడుచువానిని నీయొదద్కు 

తీసికొనిపొమమ్ని ననున్ అడిగెనని చెపెప్ను. 

రోమీయులకు 16:18 => అటిట్వారు మన పర్భువైన కీర్సుత్కు కాక తమ కడుపునకే దాసులు; వారు 

ఇంపైన మాటలవలనను ఇచచ్కములవలనను నిషక్పటుల మనసుస్లను మోసపుచుచ్దురు. 

వచనము 7 

ఐశవ్రయ్వంతుడు బీదలమీద పర్భుతవ్ము చేయును అపుప్చేయువాడు అపిప్చిచ్నవానికి దాసుడు. 

సామెతలు 3:16 => దాని కుడిచేతిలో దీరాఘ్యువును దాని యెడమచేతిలో ధనఘనతలును ఉనన్వి. 
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సామెతలు 21:21 => నీతిని కృపను అనుసరించువాడు జీవమును నీతిని ఘనతను పొందును. 

కీరత్నలు 34:9 => యెహోవా భకుత్లారా, ఆయనయందు భయభకుత్లు ఉంచుడి. ఆయనయందు 

భయభకుత్లు ఉంచువానికి ఏమియు కొదువలేదు.  

కీరత్నలు 34:10 => సింహపు పిలల్లు లేమిగలవై ఆకలిగొనును యెహోవాను ఆశర్యించువారికి ఏ 

మేలు కొదువయై యుండదు. 

కీరత్నలు 112:1 => యెహోవాను సుత్తించుడి యెహోవాయందు భయభకుత్లు గలవాడు ఆయన 

ఆజఞ్లనుబటిట్ అధికముగా ఆనందించువాడు ధనుయ్డు. 

కీరత్నలు 112:2 => వాని సంతతివారు భూమిమీద బలవంతులగుదురు యథారథ్వంతుల 

వంశపువారు దీవింపబడుదురు 

కీరత్నలు 112:3 => కలిమియు సంపదయు వాని యింటనుండును వాని నీతి నితయ్ము నిలుచును. 

యెషయా 33:6 => నీకాలములో నియమింపబడినది సిథ్రముగా నుండును రక్షణ బాహుళయ్మును 

బుదిధ్జాఞ్నముల సమృదిధ్యు కలుగును యెహోవా భయము వారికి ఐశవ్రయ్ము. 

యెషయా 57:15 => మహా ఘనుడును మహోనన్తుడును పరిశుదుధ్డును నితయ్నివాసియునైనవాడు 

ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు నేను మహోనన్తమైన పరిశుదధ్సథ్లములో నివసించువాడను అయినను 

వి న య ము గ ల వా రి పార్ ణ ము ను ఉ జీజ్ విం ప జే యు ట కు ను న లి గి న వా రి పార్ ణ ము ను 

ఉజీజ్వింపజేయుటకును వినయము గలవారియొదద్ను దీనమనసుస్ గలవారియొదద్ను 

నివసించుచునాన్ను. 

మతత్యి 6:33 => కాబటిట్ మీరు ఆయన రాజయ్మును నీతిని మొదట వెదకుడి; అపుప్డవనిన్యు 

మీకనుగర్హింపబడును. 

1 తిమోతి 4:8 => శరీర సంబంధమైన సాధకము కొంచెము మటుట్కే పర్యోజనకరమవును గాని 

దైవభకిత్ యిపప్టి జీవము విషయములోను రాబోవు జీవము విషయములోను వాగాద్నముతో 

కూడినదైనందున అది అనిన్ విషయములలో పర్యోజనకరమవును. 

యాకోబు 4:6 => కాదుగాని, ఆయన ఎకుక్వ కృపనిచుచ్ను; అందుచేత దేవుడు అహంకారులను 

ఎదిరించి దీనులకు కృప అనుగర్హించును అని లేఖనము చెపుప్చునన్ది. 
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యాకోబు 4:10 => పర్భువు దృషిట్కి మిముమ్ను మీరు తగిగ్ంచుకొనుడి. అపుప్డాయన మిముమ్ను 

హెచిచ్ంచును. 

ఆదికాండము 24:35 => యెహోవా నా యజమానుని బహుగా ఆశీరవ్దించెను గనుక అతడు 

గొపప్వాడాయెను; అతనికి గొఱఱ్లను గొడల్ను వెండి బంగారములను దాసదాసీ జనమును ఒంటెలను 

గాడిదలను దయచేసెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 6:24 => మనకు నితయ్ము మేలుకలుగుటకై యెహోవా నేటివలె మనలను 

బర్దికించునటుల్ మన దేవుడైన యెహోవాకు భయపడి యీ కటట్డలననిన్టిని గైకొనవలెనని 

మనకాజాఞ్పించెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 22:7 => నీవు దీరాఘ్యుషమ్ంతుడవగునటుల్ను అగతయ్ముగా తలిల్ని విడిచి 

పిలల్లనే తీసికొనవచుచ్ను. 

యోబు 42:10 => మరియు యోబు తన సేన్హితుల నిమితత్ము పార్రథ్న చేసినపుప్డు యెహోవా అతని 

కేష్మసిథ్తిని మరల అతనికి దయచేసెను. మరియు యోబునకు పూరవ్ము కలిగిన దానికంటె రెండంతలు 

అధికముగా యెహోవా అతనికి దయచేసెను. 

కీరత్నలు 91:16 => దీరాఘ్యువుచేత అతనిని తృపిత్పరచెదను నా రక్షణ అతనికి చూపించెదను. 

సామెతలు 4:8 => దాని గొపప్ చేసినయెడల అది నినున్ హెచిచ్ంచును. దాని కౌగిలించినయెడల అది 

నీకు ఘనతను తెచుచ్ను. 

దానియేలు 4:36 => ఆ సమయమందు నా బుదిధ్ మరల నాకు వచెచ్ను, రాజయ్ సంబంధమగు 

పర్భావమును నా ఘనతయు నా తేజసుస్ను నాకు కలిగెను; నా మంతుర్లును నా కిర్ంది యధిపతులును 

నాయొదద్ ఆలోచన చేయవచిచ్రి. నా రాజయ్ము నాకు సిథ్రపడగా నేను మరి ఎకుక్వ ఘనత నొందితిని.  

వచనము 8 

దౌషట్య్మును వితుత్వాడు కీడును కోయును వాని కోర్ధమను దండము కాలిపోవును. 

సామెతలు 13:15 => సుబుదిధ్ దయను సంపాదించును విశావ్సఘాతకుల మారగ్ము కషట్ము. 

సామెతలు 15:19 => సోమరి మారగ్ము ముళల్కంచె యథారథ్వంతుల తోర్వ రాజమారగ్ము. 
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యెహోషువ 23:13 => మీ దేవుడైన యెహోవా మీ యెదుటనుండి యీ జనములను కొటిట్వేయుట 

మానును. మీ దేవుడైన యెహోవా మీకిచిచ్న యీ మంచి దేశములో ఉండకుండ మీరు నశించువరకు 

వారు మీకు ఉరిగాను బోనుగాను మీ పర్కక్లమీద కొరడాలుగాను మీ కనున్లలో ముళుల్గాను ఉందురు. 

యోబు 18:8 => వారు వాగురలమీద నడచువారు తమ కాళేల్ వారిని వలలోనికి నడిపించును. 

కీరత్నలు 11:6 => దుషు ట్లమీద ఆయన ఉరులు కురిపించును అగిన్గంధకములును వడగాలియు 

వారికి పానీయభాగమగును. 

కీరత్నలు 18:26 => సదాభ్వముగలవారియెడల నీవు సదాభ్వము చూపుదువు. మూరు ఖ్లయెడల నీవు 

వికటముగా నుందువు 

కీరత్నలు 18:27 => శర్మపడువారిని నీవు రకిష్ంచెదవు గరివ్షుఠ్లకు విరోధివై వారిని అణచివేసెదవు. 

సామెతలు 13:3 => తన నోరు కాచుకొనువాడు తనున్ కాపాడుకొనును ఊరకొనక మాటలాడువాడు 

తనకు నాశనము తెచుచ్కొనును. 

సామెతలు 16:17 => చెడుతనము విడిచి నడచుటయే యథారథ్వంతులకు రాజమారగ్ము తన 

పర్వరత్న కనిపెటుట్వాడు తన పార్ణమును కాపాడుకొనును. 

సామెతలు 19:16 => ఆజఞ్ను గైకొనువాడు తనున్ కాపాడుకొనువాడు తన పర్వరత్న విషయమై 

అజాగర్తగా నుండువాడు చచుచ్ను. 

కీరత్నలు 91:1 => మహోనన్తుని చాటున నివసించువాడే సరవ్శకుత్ని నీడను విశర్మించువాడు. 

1 యోహాను 5 : 1 8 = > మనము దేవుని సం బంధులమనియు , లోకమంతయు 

దుషు ట్నియందునన్దనియు ఎరుగుదుము. 

యూదా 1:20 => పిర్యులారా, మీరు విశవ్సించు అతిపరిశుదద్మైన దానిమీద మిముమ్ను మీరు 

కటుట్కొనుచు, పరిశుదాధ్తమ్లో పార్రథ్న చేయుచు, 

యూదా 1:21 => నితయ్జీవారథ్మైన మన పర్భువగు యేసుకీర్సుత్ కనికరము కొరకు కనిపెటుట్చు, దేవుని 

పేర్మలో నిలుచునటుల్ కాచుకొనియుండుడి. 

ఆదికాండము 3:18 => అది ముండల్తుపప్లను గచచ్పొదలను నీకు మొలిపించును; పొలములోని 

పంట తిందువు; 
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సామెతలు 4:23 => నీ హృదయములోనుండి జీవధారలు బయలుదేరును కాబటిట్ అనిన్టికంటె 

ముఖయ్ముగా నీ హృదయమును భదర్ముగా కాపాడుకొనుము 

సామెతలు 14:27 => అటిట్వారి పిలల్లకు ఆశర్యసాథ్నము కలదు. యెహోవాయందు భయభకుత్లు 

కలిగియుండుట జీవపు ఊట అది మరణపాశములలోనుండి విడిపించును 

వచనము 9 

దయాదృషిట్ గలవాడు తన ఆహారములో కొంత దరిదుర్నికిచుచ్ను అటిట్వాడు దీవెననొందును. 

ఆదికాండము 18:19 => ఎటల్నగా యెహోవా అబార్హామునుగూరిచ్ చెపిప్నది అతనికి 

కలుగజేయునటుల్ తన తరువాత తన పిలల్లును తన యింటివారును నీతి నాయ్యములు జరిగించుచు, 

యెహోవా మారగ్మును గైకొనుటకు అతడు వారి కాజాఞ్పించినటుల్ నేనతని నెరిగియునాన్ననెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 4:9 => అయితే నీవు జాగర్తత్పడుము; నీవు కనున్లార చూచినవాటిని 

మరువక యుండునటుల్ను , అవి నీ జీవితకాలమంతయు నీ హృదయములోనుండి 

తొలగిపోకుండునటుల్ను, నీ మనసుస్ను బహు జాగర్తత్గా కాపాడుకొనుము. నీ కుమారులకును నీ 

కుమారుల కుమారులకును వాటిని నేరిప్ 

దివ్తీయోపదేశకాండము 6:7 => నీవు నీ కుమారులకు వాటిని అభయ్సింపజేసి, నీ యింట 

కూరుచ్ండునపుప్డును తోర్వను నడుచునపుప్డును పండుకొనునపుప్డును లేచునపుప్డును వాటినిగూరిచ్ 

మాటలాడవలెను; సూచనగా వాటిని నీచేతికి కటుట్కొనవలెను. 

కీరత్నలు 78:3 => మాకు తెలిసిన సంగతులను మా పితరులు మాకు వివరించిన సంగతులను 

చెపెప్దను. 

కీరత్నలు 78:4 => యెహోవా సోత్తార్రహ్కిర్యలను ఆయన బలమును ఆయన చేసిన 

ఆశచ్రయ్కారయ్ములను దాచకుండ వాటిని వారి పిలల్లకు మేము చెపెప్దము. 

కీరత్నలు 78:5 => రాగల తరములలో పుటట్బోవు పిలల్లు దాని నెరుగునటుల్ను వారు లేచి తమ 

పిలల్లకు దానిని వివరించునటుల్ను వీరును దేవునియందు నిరీక్షణగలవారై దేవుని కిర్యలను 

మరువకయుండి  
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కీరత్నలు 78:6 => యథారథ్హృదయులు కాక దేవుని విషయమై సిథ్రమనసుస్ లేనివారై తమ 

పితరులవలె తిరుగబడకయు 

ఎఫెసీయులకు 6:4 => తండుర్లారా, మీ పిలల్లకు కోపము రేపక పర్భువు యొకక్ శిక్షలోను 

బోధలోను వారిని పెంచుడి. 

2 తిమోతి 3:15 => నీవు నేరుచ్కొని రూఢియని తెలిసికొనన్వి యెవరివలన నేరుచ్కొంటివో ఆ సంగతి 

తెలిసికొని, వాటియందు నిలుకడగా ఉండుము. 

1 సమూయేలు 1:28 => కాబటిట్ నేను ఆ బిడ డ్ను యెహోవాకు పర్తిషిఠ్ంచుచునాన్ను; తాను 

బర్దుకుదినములనిన్టను వాడు యెహోవాకు పర్తిషిఠ్తుడని చెపెప్ను. అపుప్డు వాడు యెహోవాకు 

అకక్డనే మొర్కెక్ను. 

1 సమూయేలు 2:26 => బాలుడగు సమూయేలు ఇంకను ఎదుగుచు యెహోవా దయ యందును 

మనుషుయ్ల దయ యందును వరిధ్లుల్చుండెను.  

1 సమూయేలు 12:2 => రాజు మీ కారయ్ములను జరిగించును. నేను తలనెరిసిన ముసలివాడను, నా 

కుమారులు, మీ మధయ్నునాన్రు; బాలయ్ము నాటినుండి నేటివరకు నేను మీ కారయ్ములను జరిగించుచు 

వచిచ్తిని. 

1 సమూయేలు 12:3 => ఇదిగో నేనునాన్ను, నేనెవని యెదుద్నైన తీసికొంటినా? ఎవని గారద్భమునైన 

పటుట్కొంటినా? ఎవనికైన అనాయ్యము చేసితినా? ఎవనినైన బాధపెటిట్తినా? నాయ్యము నాకు 

అగపడకుండ ఎవనియొదద్నైన లంచము పుచుచ్కొంటినా? ఆలాగు చేసినయెడల యెహోవా సనిన్ధిని 

ఆయన అభిషేకము చేయించినవాని యెదుటను వాడు నా మీద సాక్షయ్ము పలుకవలెను, అపుప్డు నేను 

మీ యెదుట దానిని మరల నితుత్ననెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 6:20 => ఇకమీదట నీ కుమారుడు మన దేవుడైన యెహోవా 

మీకాజాఞ్పించిన శాసనములు కటట్డలు విధులు ఏవని నినున్ అడుగునపుప్డు 

దివ్తీయోపదేశకాండము 31:13 => ఆలాగు నేరుచ్కొనినయెడల దానినెరుగని వారి సంతతివారు 

దానిని విని, మీరు సావ్ధీనపరచుకొనుటకు యొరాద్నును దాటబోవుచునన్ దేశమున మీరు బర్దుకు 

దినములనిన్యు మీ దేవుడైన యెహోవాకు భయపడుట నేరుచ్కొందురు. 
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నాయ్యాధిపతులు 13:12 => అందుకు మానోహ కావున నీ మాట నెరవేరునపుప్డు ఆ బిడ డ్ 

ఎటిట్వాడగునో అతడు చేయవలసిన కారయ్మేమిటో తెలుపుమని మనవిచేయగా 

2 రాజులు 2:23 => అకక్డనుండి అతడు బేతేలునకు ఎకిక్వెళె ల్ను అతడు తోర్వను పోవుచుండగా 

బాలురు పటట్ణములోనుండి వచిచ్ బోడివాడా ఎకిక్పొముమ్, బోడివాడా ఎకిక్పొమమ్ని అతని 

అపహాసయ్ము చేయగా 

కీరత్నలు 34:11 => పిలల్లారా, మీరు వచిచ్ నా మాట వినుడి. యెహోవాయందలి భయభకుత్లు మీకు 

నేరెప్దను. 

సామెతలు 4:4 => ఆయన నాకు బోధించుచు నాతో ఇటల్నెను నీ హృదయము పటుట్దలతో నా 

మాటలను పటుట్కొననిముమ్ నా ఆజఞ్లను గైకొనినయెడల నీవు బర్తుకుదువు. 

సామెతలు 29:15 => బెతత్మును గదిద్ంపును జాఞ్నము కలుగజేయును అదుపులేని బాలుడు తన తలిల్కి 

అవమానము తెచుచ్ను. 

పర్సంగి 12:1 => దురిద్నములు రాకముందే ఇపుప్డు వీటియందు నాకు సంతోషము లేదని నీవు చెపుప్ 

సంవతస్రములు రాకముందే, 

వచనము 10 

తిరసాక్రబుదిధ్ గలవాని తోలివేసినయెడల కలహములు మానును పోరు తీరి అవమానము 

మానిపోవును. 

సామెతలు 22:16 => లాభము నొందవలెనని దరిదుర్లకు అనాయ్యము చేయువానికిని ధనవంతుల 

కిచుచ్వానికిని నషట్మే కలుగును. 

సామెతలు 22:22 => దరిదుర్డని దరిదుర్ని దోచుకొనవదుద్ గుమమ్మునొదద్ దీనులను బాధపరచవదుద్. 

సామెతలు 14:31 => దరిదుర్ని బాధించువాడు వాని సృషిట్కరత్ను నిందించువాడు బీదను 

కనికరించువాడు ఆయనను ఘనపరచువాడు. 

సామెతలు 18:23 => దరిదుర్డు బతిమాలి మనవి చేసికొనును ధనవంతుడు దురుసుగా 

పర్తుయ్తత్రమిచుచ్ను. 
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ఆమోసు 2:6 => యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా ఇశార్యేలు మూడుసారుల్ నాలుగుసారుల్ చేసిన 

దోషములనుబటిట్ నేను తపప్కుండ దానిని శికిష్ంతును; ఏలయనగా దర్వయ్మునకై దాని జనులు 

నీతిమంతులను అమిమ్వేయుదురు; పాదరక్షలకొరకై బీదవారిని అమిమ్వేయుదురు. 

ఆమోసు 4:1 => షోమోర్ను పరవ్తముననునన్ బాషాను ఆవులారా, దరిదుర్లను బాధపెటుట్చు బీదలను 

నలుగగొటుట్ వారలారా మాకు పానము తెచిచ్ ఇయుయ్డని మీ యజమానులతో చెపుప్వారలారా, యీ 

మాట ఆలకించుడి. పర్భువైన యెహోవా తన పరిశుదధ్త తోడని చేసిన పర్మాణమేదనగా 

ఆమోసు 5:11 => దోష నివృతిత్కి రూకలు పుచుచ్కొని నీతిమంతులను బాధపెటుట్చు, గుమమ్మునకు 

వచుచ్ బీదవారిని అనాయ్యము చేయుటవలన 

ఆమోసు 5:12 => మీ అపరాధములు విసాత్రములైనవనియు, మీ పాపములు ఘోరమైనవనియు 

నేనెరుగుదును. దరిదుర్లయొదద్ పంట మోపులను పుచుచ్కొనుచు మీరు వారిని అణగదొర్కుక్దురు గనుక 

మలుపురాళల్తో మీరు ఇండుల్ కటుట్కొనినను వాటిలో మీరు కాపురముండరు, శృంగారమైన 

దార్క్షతోటలు మీరు నాటినను ఆ పండల్రసము మీరు తార్గరు.  

ఆమోసు 8:4 => దేశమందు బీదలను మింగివేయను దరిదుర్లను మాపివేయను కోరువారలారా, 

ఆమోసు 8:6 => దరిదుర్లను వెండికి కొనునటుల్ను పాదరక్షలనిచిచ్ బీదవారిని కొనునటుల్ను 

చచుచ్ ధానయ్ ము ను మనము అముమ్ దము రం డ ని వి శార్ంతిది న మె పుప్ డై పో వునో అని 

చెపుప్కొనువారలారా, ఈ మాట ఆలకించుడి. 

యాకోబు 2:6 => అయితే మీరు దరిదుర్లను అవమానపరచుదురు. ధనవంతులు మీమీద 

కఠినముగా అధికారము చూపుదురు; మిముమ్ను నాయ్యసభలకు ఈడుచ్చునన్వారు వీరే గదా? 

యాకోబు 5:1 => ఇదిగో ధనవంతులారా, మీమీదికి వచెచ్డి ఉపదర్వములనుగూరిచ్ పర్లాపించి 

యేడువుడి. 

యాకోబు 5:4 => ఇదిగో మీ చేలు కోసిన పనివారికియయ్క, మీరు మోసముగా బిగపటిట్న కూలి 

మొఱఱ్పెటుట్చునన్ది. మీ కోతవారి కేకలు సైనయ్ములకు అధిపతియగు పర్భువు యొకక్ చెవులలో 

చొచిచ్యునన్వి. 
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2 రాజులు 4:1 => అంతట పర్వకత్ల శిషుయ్లలో ఒకని భారయ్ నీ దాసుడైన నా పెనిమిటి చనిపోయెను; 

అతడు యెహోవా యందు భకిత్గలవాడై యుండెనని నీకు తెలిసేయునన్ది; ఇపుప్డు అపుప్లవాడు నా 

యిదద్రు కుమారులు తనకు దాసులుగా ఉండుటకై వారిని పటుట్కొనిపోవుటకు వచిచ్యునాన్డని 

ఎలీషాకు మొఱఱ్పెటట్గా 

నెహెమాయ్ 5:4 => మరికొందరు రాజు గారికి పనున్ చెలిల్ంచుటకై మా భూములమీదను మా 

దార్క్షతోటలమీదను మేము అపుప్ చేసితివిు. 

నెహెమాయ్ 5:5 => మా పార్ణము మా సహోదరుల పార్ణము వంటిది కాదా? మా పిలల్లు వారి 

పిలల్లను పోలిన వారు కారా? మా కుమారులను మా కుమారెత్లను దాసులగుటకై అపప్గింపవలసి 

వచెచ్ను; ఇపప్టికిని మా కుమారెత్లలో కొందరు దాసతవ్ములో నునాన్రు, మా భూములును మా 

దార్క్షతోటలును అనుయ్లవశమున నుండగా వారిని విడిపించుటకు మాకు శకిత్ చాలకునన్దని చెపప్గా 

యెషయా 24:2 => పర్జలకు కలిగినటుట్ యాజకులకు కలుగును దాసులకు కలిగినటుల్ 

యజమానులకు కలుగును దాసీలకు కలిగినటుల్ వారి యజమానురాండర్కు కలుగును కొనువారికి 

కలిగినటుల్ అముమ్వారికి కలుగును అపిప్చుచ్వారికి కలిగినటుల్ అపుప్ పుచుచ్కొనువారికి కలుగును 

వడిడ్కిచుచ్వారికి కలిగినటుల్ వడిడ్కి తీసుకొనువారికి కలుగును.  

మతత్యి 18:25 => అపుప్ తీరుచ్టకు వానియొదద్ ఏమియు లేనందున, వాని యజమానుడు వానిని, 

వాని భారయ్ను, పిలల్లను వానికి కలిగినది యావతుత్ను అమిమ్, అపుప్ తీరచ్వలెనని ఆజాఞ్పించెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 15:6 => ఏలయనగా నీ దేవుడైన యెహోవా నీతో చెపిప్యునన్టుల్ నినున్ 

ఆశీరవ్దించును గనుక నీవు అనేక జనములకు అపిప్చెచ్దవు గాని అపుప్చేయవు; అనేక జనములను 

ఏలుదువు గాని వారు నినున్ ఏలరు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:12 => యెహోవా నీ దేశముమీద వరష్ము దాని కాలమందు 

కురిపించుటకును నీవు చేయు కారయ్మంతటిని ఆశీరవ్దించుటకును, ఆకాశమను తన మంచి ధననిధిని 

తెరచును. నీవు అనేక జనములకు అపిప్చెచ్దవు కాని అపుప్చేయవు 

కీరత్నలు 37:21 => భకిత్హీనులు అపుప్చేసి తీరచ్కయుందురు నీతిమంతులు దాకిష్ణయ్ము కలిగి 

ధరమ్మితుత్రు. 
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వచనము 11 

హృదయశుదిధ్ని పేర్మించుచు దయగల మాటలు పలుకువానికి రాజు సేన్హితుడగును. 

యోబు 4:8 => నేను చూచినంతవరకు అకర్మమును దునిన్ కీడును వితుత్వారు దానినే కోయుదురు. 

హోషేయ 8:7 => వారు గాలిని వితిత్యునాన్రు గనుక పర్ళయ వాయువు వారికి కోతయగును; 

వితిత్నది పైరుకాదు, మొలక కాదు, పంట యెతిత్నది అది పంటకు వచిచ్నయెడల అనుయ్లు దాని 

తినివేతురు. 

హోషేయ 10:13 => నీ పర్వరత్ననాధారము చేసికొని నీ బలాఢుయ్లను నముమ్కొని నీవు చెడుతనపు 

పంటకై దునిన్తివి గనుక మీరు పాపమను కోత కోసియునాన్రు. అబదధ్మునకు ఫలము 

పొందియునాన్రు.  

గలతీయులకు 6:7 => మోసపోకుడి, దేవుడు వెకిక్రింపబడడు; మనుషుయ్డు ఏమి వితుత్నో ఆ పంటనే 

కోయును. 

గలతీయులకు 6:8 => ఏలాగనగా తన శరీరేచఛ్లనుబటిట్ వితుత్వాడు తన శరీరమునుండి క్షయమను 

పంట కోయును, ఆతమ్నుబటిట్ వితుత్వాడు ఆతమ్నుండి నితయ్జీవమను పంట కోయును. 

సామెతలు 14:3 => మూఢుల నోట బెతత్మువంటి గరవ్మునన్ది. జాఞ్నుల పెదవులు వారిని 

కాపాడును. 

కీరత్నలు 125:3 => నీతిమంతులు పాపము చేయుటకు తమ చేతులు చాపకుండునటుల్ భకిత్హీనుల 

రాజదండము నీతిమంతుల సావ్సథ్య్ముమీద నుండదు.  

యెషయా 9:4 => మిదాయ్ను దినమున జరిగినటుల్ వాని బరువుకాడిని నీవు విరిచియునాన్వు వాని 

మెడను కటుట్కఱఱ్ను వాని తోలువాని కొరడాలను విరిచియునాన్వు.  

యెషయా 10:5 => అషూష్రీయులకు శర్మ వారు నా కోపమునకు సాధనమైన దండము నా దుడుడ్కఱఱ్ 

నా ఉగర్త వారిచేతిలో ఉనన్ది. 

యెషయా 14:29 => ఫిలిషిత్యా, నినున్ కొటిట్న దండము తుతుత్నియలుగా విరువబడెనని అంతగా 

సంతోషింపకుము సరప్బీజమునుండి మిడునాగు పుటుట్ను దాని ఫలము ఎగురు సరప్ము. 
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యెషయా 30:31 => యెహోవా దండముతో అషూష్రును కొటట్గా అది ఆయన సవ్రము విని 

భీతినొందును. 

నాయ్యాధిపతులు 15:6 => ఫిలిషీత్యులు ఇది ఎవడు చేసినదని చెపుప్కొనుచు, తిమాన్యుని అలుల్డైన 

సమోస్ను భారయ్ను ఆమె తండిర్ తీసికొని అతని సేన్హితునికిచెచ్ను గనుక అతడే చేసియుండెనని చెపిప్రి. 

కాబటిట్ ఫిలిషీత్యులు ఆమెను ఆమె తండిర్ని అగిన్తో కాలిచ్రి. 

యోబు 15:31 => వారు మాయను నముమ్కొనకుందురు గాక; వారు మోసపోయినవారు మాయయే 

వారికి ఫలమగును. 

కీరత్నలు 9:15 => తాము తర్వివ్న గుంటలో జనములు మునిగిపోయిరి. తాము ఒడిడ్న వలలో వారి 

కాలు చికుక్బడియునన్ది. 

సామెతలు 1:31 => కాబటిట్ వారు తమ పర్వరత్నకు తగిన ఫలము ననుభవించెదరు తమకు 

వెకక్సమగువరకు తమ ఆలోచనలను అనుసరించెదరు 

సామెతలు 6:14 => వాని హృదయము అతిమూరఖ్ సవ్భావము గలది వాడెలల్పుప్డు కీడు కలిప్ంచుచు 

జగడములు పుటిట్ంచును. 

సామెతలు 11:18 => భకిత్హీనుని సంపాదన వానిని మోసము చేయును నీతిని వితుత్వాడు 

శాశవ్తమైన బహుమానము నొందును. 

సామెతలు 21:6 => అబదధ్ములాడి ధనము సంపాదించుకొనుట ఊపిరితో సాటి, దానిని కోరువారు 

మరణమును కోరుకొందురు. 

సామెతలు 30:8 => వయ్రథ్మైనవాటిని ఆబదధ్ములను నాకు దూరముగా నుంచుము పేదరికమునైనను 

ఐశవ్రయ్మునైనను నాకు దయచేయకుము తగినంత ఆహారము నాకు అనుగర్హింపుము. 

1 కొరిందీయులకు 6:9 => అనాయ్యసుథ్లు దేవుని రాజయ్మునకు వారసులు కానేరరని మీకు 

తెలియదా? మోసపోకుడి; జారులైనను విగర్హారాధకులైనను వయ్భిచారులైనను ఆడంగితనము 

గలవారైనను పురుష సంయోగులైనను 

వచనము 12 

Page  of 1744 2507



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   !"త$

యెహోవా చూపులు జాఞ్నము గలవానిని కాపాడును. విశావ్సఘాతకుల మాటలు ఆయన వయ్రథ్ము 

చేయును. 

సామెతలు 11:25 => ఔదారయ్ము గలవారు పుషిట్ నొందుదురు. నీళుల్ పోయువారికి నీళుల్ 

పోయబడును 

సామెతలు 19:17 => బీదలను కనికరించువాడు యెహోవాకు అపిప్చుచ్వాడు వాని ఉపకారమునకు 

ఆయన పర్తుయ్పకారము చేయును. 

సామెతలు 21:13 => దరిదుర్ల మొఱఱ్ వినక చెవి మూసికొనువాడు తాను మొఱఱ్ పెటుట్నపుప్డు 

అంగీకరింపబడడు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 15:7 => నీ దేవుడైన యెహోవా నీకిచుచ్చునన్ దేశమందు నీ పురములలో 

ఎకక్డనైనను నీ సహోదరులలో ఒక బీదవాడు ఉండినయెడల బీదవాడైన నీ సహోదరుని 

కరుణింపకుండ నీ హృదయమును కఠినపరచుకొనకూడదు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 15:8 => నీ చెయియ్ ముడుచుకొనక వానికొరకు అవశయ్ముగా చెయియ్ చాచి, 

వాని అకక్రచొపుప్న ఆ యకక్రకు చాలినంత అవశయ్ముగా వానికి అపిప్యయ్వలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 15:9 => విడుదల సంవతస్రమైన యేడవ సంవతస్రము సమీపమైనదని 

చెడ డ్తలంపు నీ మనసుస్లో పుటట్క యుండునటుల్ జాగర్తత్పడుము. బీదవాడైన నీ సహోదరునియెడల 

కటాక్షము చూపక నీవు వానికేమియు ఇయయ్కపోయినయెడల వాడొకవేళ నినున్గూరిచ్ యెహోవాకు 

మొఱఱ్పెటుట్ను; అది నీకు పాపమగును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 15:10 => నీవు నిశచ్యముగా వానికియయ్వలెను. వానికిచిచ్నందుకు 

మనసుస్లో విచారపడకూడదు. ఇందువలన నీ దేవుడైన యెహోవా నీ కారయ్ములనిన్టిలోను నీవు చేయు 

పర్యతన్ములనిన్టిలోను నినున్ ఆశీరవ్దించును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 15:11 => బీదలు దేశములో ఉండకమానరు. అందుచేత నేను నీ 

దేశములోనునన్ నీ సహోదరులగు దీనులకును బీదలకును అవశయ్ముగా నీ చెయియ్ చాపవలెనని 

నీకాజాఞ్పించుచునాన్ను. 
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దివ్తీయోపదేశకాండము 28:56 => నీ గార్మములలో నీ శతుర్వులు నినున్ ఇరుకుపరచుటవలనను 

ముటట్డివేయుటవలనను ఏమియు లేకపోవుటచేత మీలో మృదుతవ్మును  

యోబు 31:16 => బీదలు ఇచఛ్యించినదానిని నేను బిగబటిట్నయెడలను విధవరాండర్ కనున్లు 

కీష్ణింపజేసినయెడలను 

యోబు 31:17 => తలిదండుర్లు లేనివారిని నా అనన్ములో కొంచెమైనను తిననియయ్క నేను 

ఒంటరిగా భోజనము చేసినయెడలను 

యోబు 31:18 => ఎవడైనను వసత్రహీనుడై చచుచ్ట నేను చూడగను బీదలకు వసత్రము లేకపోవుట 

నేను చూడగను 

యోబు 31:19 => వారి దేహములు ననున్ దీవింపకపోయినయెడలను వారు నా గొఱఱ్లబొచుచ్చేత 

వేడిమి పొందకపోయినయెడలను 

యోబు 31:20 => గుమమ్ములో నాకు సహాయము దొరకునని తండిర్లేనివారిని నేను అనాయ్యము 

చేసినయెడలను 

కీరత్నలు 41:1 => బీదలను కటాకిష్ంచువాడు ధనుయ్డు ఆపతాక్లమందు యెహోవా వానిని 

తపిప్ంచును. 

కీరత్నలు 41:2 => యెహోవా వానిని కాపాడి బర్దికించును భూమిమీద వాడు ధనుయ్డగును వాని 

శతుర్వుల యిచఛ్కు నీవు వానిని అపప్గింపవు.  

కీరత్నలు 41:3 => రోగశయయ్మీద యెహోవా వానిని ఆదరించును రోగము కలుగగా నీవే వానిని 

సవ్సథ్పరచుదువు. 

కీరత్నలు 112:9 => వాడు దాతృతవ్ము కలిగి బీదలకిచుచ్ను వాని నీతి నితయ్ము నిలుచును వాని 

కొముమ్ ఘనతనొంది హెచిచ్ంపబడును.  

పర్సంగి 11:1 => నీ ఆహారమును నీళల్మీద వేయుము,చాలా దినములైన తరువాత అది నీకు 

కనబడును. 

పర్సంగి 11:2 => ఏడుగురికిని ఎనమండుగురికిని భాగము పంచిపెటుట్ము, భూమిమీద ఏమి కీడు 

జరుగునో నీవెరుగవు. 
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యెషయా 32:8 => ఘనులు ఘనకారయ్ములు కలిప్ంచుదురు వారు ఘనకారయ్ములనుబటిట్ 

నిలుచుదురు. 

యెషయా 58:7 => నీ ఆహారము ఆకలిగొనినవారికి పెటుట్టయు నీ రకత్సంబంధికి ముఖము 

తపిప్ంపకుండుటయు దికుక్మాలిన బీదలను నీ యింట చేరుచ్కొనుటయు  

యెషయా 58:8 => వసత్రహీనుడు నీకు కనబడినపుప్డు వానికి వసత్రములిచుచ్టయు ఇదియే గదా 

నాకిషట్మైన ఉపవాసము? ఆలాగున నీవు చేసినయెడల నీ వెలుగు వేకువచుకక్వలె ఉదయించును 

సవ్సథ్త నీకు శీఘర్ముగా లభించును నీ నీతి నీ ముందర నడచును యెహోవా మహిమ నీ సైనయ్పు 

వెనుకటి భాగమును కావలికాయును.  

యెషయా 58:9 => అపుప్డు నీవు పిలువగా యెహోవా ఉతత్రమిచుచ్ను నీవు మొఱఱ్పెటట్గా ఆయన 

నేనునాన్ననును. ఇతరులను బాధించుటయు వేర్లుపెటిట్ చూపి తిరసక్రించుటయు చెడ డ్దానినిబటిట్ 

మాటలాడుటయు నీవు మాని  

యెషయా 58:10 => ఆశించినదానిని ఆకలిగొనిన వానికిచిచ్ శర్మపడినవానిని తృపిత్పరచినయెడల 

చీకటిలో నీ వెలుగు పర్కాశించును అంధకారము నీకు మధాయ్హన్మువలె నుండును.  

యెషయా 58:11 => యెహోవా నినున్ నితయ్ము నడిపించును కాష్మకాలమున ఆయన నినున్ 

తృపిత్పరచి నీ యెముకలను బలపరచును నీవు నీరుకటిట్న తోటవలెను ఎపుప్డును ఉబుకుచుండు నీటి 

ఊటవలెను ఉండెదవు.  

యెషయా 58:12 => పూరవ్కాలమునుండి పాడైపోయిన సథ్లములను నీ జనులు కటెట్దరు 

అనేకతరముల కిర్ందట పాడైపోయిన పునాదులను నీవు మరల కటెట్దవు విరుగబడినదానిని 

బాగుచేయువాడవనియు దేశములో నివసించునటుల్గా తోర్వలు సిదధ్పరచువాడవనియు నీకు పేరు 

పెటట్బడును. ఆయన నీతియే ఆయనకు ఆధారమాయెను. 

మతత్యి 20:15 => నాకిషట్ము వచిచ్నటుట్ నా సొంత సొముమ్తో చేయుట నాయ్యము కాదా? నేను 

మంచివాడనైనందున నీకు కడుపుమంటగా ఉనన్దా అని చెపెప్ను. 
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మతత్యి 25:34 => అపుప్డు రాజు తన కుడివైపున ఉనన్వారిని చూచి నా తండిర్చేత 

ఆశీరవ్దింపబడిన వారలారా, రండి; లోకము పుటిట్నది మొదలుకొని మీకొరకు సిదధ్పరచబడిన 

రాజయ్మును సవ్తంతిర్ంచుకొనుడి. 

మతత్యి 25:35 => నేను ఆకలిగొంటిని, మీరు నాకు భోజనము పెటిట్తిరి; దపిప్గొంటిని, నాకు 

దాహమిచిచ్తిరి, పరదేశినై యుంటిని ననున్ చేరుచ్కొంటిరి; 

మతత్యి 25:36 => దిగంబరినై యుంటిని, నాకు బటట్లిచిచ్తిరి; రోగినైయుంటిని, ననున్ 

చూడవచిచ్తిరి; చెరసాలలో ఉంటిని నాయొదద్కు వచిచ్తిరని చెపుప్ను 

మతత్యి 25:37 => అందుకు నీతిమంతులు పర్భువా, యెపుప్డు నీవు ఆకలిగొని యుండుట చూచి 

నీకాహారమిచిచ్తివిు? నీవు దపిప్గొని యుండుట చూచి యెపుప్డు దాహమిచిచ్తివిు? 

మతత్యి 25:38 => ఎపుప్డు పరదేశివై యుండుట చూచి నినున్ చేరుచ్కొంటిమి? దిగంబరివై 

యుండుట చూచి బటట్లిచిచ్తివిు? 

మతత్యి 25:39 => ఎపుప్డు రోగివై యుండుటయైనను, చెరసాలలో ఉండుటయైనను, చూచి, 

నీయొదద్కు వచిచ్తిమని ఆయనను అడిగెదరు. 

మతత్యి 25:40 => అందుకు రాజు మికిక్లి అలుప్లైన యీ నా సహోదరులలో ఒకనికి మీరు చేసితిరి 

గనుక నాకు చేసితిరని నిశచ్యముగా మీతో చెపుప్చునాన్నని వారితో అనును. 

మారుక్ 7:22 => నరహతయ్లును వయ్భిచారములును లోభములును చెడుతనములును కృతిర్మమును 

కామవికారమును మతస్రమును దేవదూషణయు అహంభావమును అవివేకమును వచుచ్ను. 

లూకా 6:35 => మీరైతే ఎటిట్ వారినిగూరిచ్ యైనను నిరాశ చేసికొనక మీ శతుర్వులను పేర్మించుడి, 

మేలు చేయుడి, అపుప్ ఇయుయ్డి; అపుప్డు మీ ఫలము గొపప్దై యుండును, మీరు సరోవ్నన్తుని 

కుమారులై యుందురు. ఆయన, కృతజఞ్తలేనివారియెడలను దుషు ట్లయెడలను ఉపకారియై యునాన్డు. 

లూకా 6:36 => కాబటిట్ మీ తండిర్ కనికరము గలవాడై యునన్టుట్ మీరును కనికరము గలవారై 

యుండుడి. 

లూకా 6:37 => తీరుప్ తీరచ్కుడి, అపుప్డు మిముమ్నుగూరిచ్ తీరుప్ తీరచ్బడదు; నేరము మోపకుడి, 

అపుప్డు మీ మీద నేరము మోపబడదు; 
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లూకా 6:38 => క్షమించుడి, అపుప్డు మీరు క్షమింపబడుదురు; ఇయుయ్డి, అపుప్డు మీకియయ్బడును; 

అణచి, కుదిలించి, దిగజారునటుల్ నిండు కొలతను మనుషుయ్లు మీ ఒడిలో కొలుతురు. మీరు ఏ 

కొలతతో కొలుతురో ఆ కొలతతోనే మీకు మరల కొలువబడునని చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 20:35 => మీరును ఈలాగు పర్యాసపడి బలహీనులను 

సంరకిష్ంపవలెననియు పుచుచ్కొనుటకంటె ఇచుచ్ట ధనయ్ము అని పర్భువైన యేసు చెపిప్న మాటలు 

జాఞ్పకము చేసికొనవలెననియు అనిన్ విషయములలో మీకు మాదిరి చూపితినని చెపెప్ను. 

2 కొరిందీయులకు 8:1 => సహోదరులారా, మాసిదోనియ సంఘములకు అనుగర్హింపబడియునన్ 

దేవుని కృపనుగూరిచ్ మీకు తెలియజేయుచునాన్ము. 

2 కొరిందీయులకు 8:2 => ఏలాగనగా, వారు బహు శర్మవలన పరీకిష్ంపబడగా, అతయ్ధికముగా 

సంతోషించిరి. మరియు వారు నిరుపేదలైనను వారి దాతృతవ్ము బహుగా విసత్రించెను. 

2 కొరిందీయులకు 9:6 => కొంచెముగా వితుత్వాడు కొంచెముగా పంటకోయును, సమృదిధ్గా 

వితుత్వాడు సమృదిధ్గా పంటకోయును అని యీ విషయమై చెపప్వచుచ్ను. 

2 కొరిందీయులకు 9:7 => సణుగుకొనకయు బలవంతముగా కాకయు పర్తివాడును తన 

హృదయములో నిశచ్యించుకొనిన పర్కారము ఇయయ్వలెను; దేవుడు ఉతాస్హముగా ఇచుచ్వానిని 

పేర్మించును. 

2 కొరిందీయులకు 9:8 => మరియు అనిన్టియందు ఎలల్పుప్డును మీలో మీరు సరవ్సమృదిధ్ గలవారై 

ఉతత్మమైన పర్తికారయ్ము చేయుటకు దేవుడు మీయెడల సమసత్ విధములైన కృపను 

విసత్రింపచేయగలడు. 

2 కొరిందీయులకు 9:9 => ఇందువిషయమై అతడు వెదజలిల్ దరిదుర్లకిచెచ్ను అతని నీతి 

నిరంతరము నిలుచును అని వార్యబడియునన్ది. 

2 కొరిందీయులకు 9:10 => వితుత్వానికి వితత్నమును తినుటకు ఆహారమును దయచేయు దేవుడు 

మీకు వితత్నము దయచేసి విసత్రింపచేసి, మీరు పర్తి విషయములో పూరౌణ్దారయ్భాగయ్ము 

గలవారగునటుల్, మీ నీతిఫలములు వృదిధ్పొందించును. 
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2 కొరిందీయులకు 9:11 => ఇటిట్, ఔదారయ్మువలన మాదావ్రా దేవునికి కృతజఞ్తాసుత్తులు 

చెలిల్ంపబడును. 

1 తిమోతి 6:18 => వారు వాసత్వమైన జీవమును సంపాదించుకొను నిమితత్ము, రాబోవు 

కాలమునకు మంచి పునాది తమకొరకు వేసికొనుచు, మేలు చేయువారును,  

1 తిమోతి 6:19 => సత కిర్యలు అను ధనము గలవారును, ఔదారయ్ము గలవారును, తమ 

ధనములో ఇతరులకు పాలిచుచ్వారునై యుండవలెనని వారికి ఆజాఞ్పించుము. 

హెబీర్యులకు 6:10 => మీరు చేసిన కారయ్మును, మీరు పరిశుదుధ్లకు ఉపచారము చేసి యింకను 

ఉపచారము చేయుచుండుటచేత తన నామమునుబటిట్ చూపిన పేర్మను మరచుటకు, దేవుడు 

అనాయ్యసుథ్డు కాడు. 

హెబీర్యులకు 13:16 => ఉపకారమును ధరమ్మును చేయ మరచిపోకుడి, అటిట్ యాగములు 

దేవునికిషట్మైనవి. 

1 పేతురు 4:9 => సణుగుకొనకుండ ఒకనికి ఒకడు ఆతిథయ్ము చేయుడి. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 15:10 => నీవు నిశచ్యముగా వానికియయ్వలెను. వానికిచిచ్నందుకు 

మనసుస్లో విచారపడకూడదు. ఇందువలన నీ దేవుడైన యెహోవా నీ కారయ్ములనిన్టిలోను నీవు చేయు 

పర్యతన్ములనిన్టిలోను నినున్ ఆశీరవ్దించును. 

సామెతలు 3:10 => అపుప్డు నీ కొటల్లో ధానయ్ము సమృదిధ్గా నుండును నీ గానుగులలోనుండి కొర్తత్ 

దార్కాష్రసము పైకి పొరలి పారును. 

సామెతలు 23:6 => ఎదుటివాని మేలు ఓరచ్లేనివానితో కలిసి భోజనము చేయకుము వాని రుచిగల 

పదారథ్ముల నాశింపకుము. 

సామెతలు 28:27 => బీదలకిచుచ్వానికి లేమి కలుగదు కనున్లు మూసికొనువానికి బహు 

శాపములు కలుగును. 

సామెతలు 31:20 => దీనులకు తన చెయియ్ చాపును దరిదుర్లకు తన చేతులు చాపును 

యెహెజేక్లు 18:16 => ఎవనినైనను బాధపెటట్కయు, తాకటుట్ ఉంచుకొనకయు, బలాతాక్రముచేత 

నషట్పరచకయు, ఆకలి గలవానికి ఆహారమిచిచ్ దిగంబరికి బటట్యిచిచ్ 
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మతత్యి 25:35 => నేను ఆకలిగొంటిని, మీరు నాకు భోజనము పెటిట్తిరి; దపిప్గొంటిని, నాకు 

దాహమిచిచ్తిరి, పరదేశినై యుంటిని ననున్ చేరుచ్కొంటిరి; 

లూకా 6:30 => నినన్డుగు పర్తివానికిని ఇముమ్; నీ సొతుత్ ఎతిత్కొనిపోవు వానియొదద్ దాని మరల 

అడుగవదుద్. 

లూకా 6:38 => క్షమించుడి, అపుప్డు మీరు క్షమింపబడుదురు; ఇయుయ్డి, అపుప్డు మీకియయ్బడును; 

అణచి, కుదిలించి, దిగజారునటుల్ నిండు కొలతను మనుషుయ్లు మీ ఒడిలో కొలుతురు. మీరు ఏ 

కొలతతో కొలుతురో ఆ కొలతతోనే మీకు మరల కొలువబడునని చెపెప్ను. 

రోమీయులకు 12:8 => బోధించువాడైతే బోధించుటలోను, హెచచ్రించువాడైతే హెచచ్రించుటలోను 

పనికలిగి యుందము. పంచిపెటుట్వాడు శుదధ్మనసుస్తోను, పైవిచారణ చేయువాడు జాగర్తత్తోను, 

కరుణించువాడు సంతోషముతోను పని జరిగింపవలెను. 

2 కొరిందీయులకు 9:7 => సణుగుకొనకయు బలవంతముగా కాకయు పర్తివాడును తన 

హృదయములో నిశచ్యించుకొనిన పర్కారము ఇయయ్వలెను; దేవుడు ఉతాస్హముగా ఇచుచ్వానిని 

పేర్మించును. 

వచనము 13 

సోమరి బయట సింహమునన్ది వీధులలో నేను చంపబడుదుననును. 

సామెతలు 21:24 => అహంకారియైన గరివ్షుఠ్నికి అపహాసకుడని పేరు అటిట్వాడు అమిత 

గరవ్ముతో పర్వరిత్ంచును. 

సామెతలు 26:20 => కటెట్లు లేనియెడల అగిన్ ఆరిపోవును కొండెగాడు లేనియెడల జగడము 

చలాల్రును. 

సామెతలు 26:21 => వేడిబూడిదెకు బొగుగ్లు అగిన్కి కటెట్లు కలహములు పుటిట్ంచుటకు 

కలహపిర్యుడు. 

ఆదికాండము 21:9 => అపుప్డు అబార్హామునకు ఐగుపీత్యురాలైన హాగరు కనిన కుమారుడు 

పరిహసించుట శారా చూచి 

Page  of 1751 2507



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   !"త$

ఆదికాండము 21:10 => ఈ దాసిని దీని కుమారుని వెళల్గొటుట్ము; ఈ దాసి కుమారుడు నా 

కుమారుడైన ఇసాస్కుతో వారసుడై యుండడని అబార్హాముతో అనెను. 

నెహెమాయ్ 4:1 => మేము గోడ కటుట్చునన్ సమాచారము విని సనబ్లల్టు మిగుల కోపగించి రౌదుర్డై 

యూదులను ఎగతాళిచేసి 

నెహెమాయ్ 4:2 => షోమోర్ను దండువారి యెదుటను తన సేన్హితుల యెదుటను ఇటల్నెను 

దురబ్లులైన యీ యూదులు ఏమి చేయుదురు? తమంతట తామే యీ పని ముగింతురా? బలులు 

అరిప్ంచి బలపరచుకొందురా? ఒక దినమందే ముగింతురా? కాలచ్బడిన చెతత్ను కుపప్లుగా పడిన 

రాళల్ను మరల బలమైనవిగా చేయుదురా? 

నెహెమాయ్ 4:3 => మరియు అమోమ్నీయుడైన టోబీయా అతనియొదద్ను ఉండివారు కటిట్నదానిపైకి 

ఒక నకక్ యెగిరినటట్యిన వారి రాతిగోడ పడిపోవుననెను. 

నెహెమాయ్ 13:28 => పర్ధానయాజకుడును ఎలాయ్షీబు కుమారుడునైన యోయాదా కుమారులలో 

ఒకడు హోరోనీయుడైన సనబ్లల్టునకు అలుల్డాయెను. దానినిబటిట్ నేను అతని నాయొదద్నుండి 

తరిమితిని. 

కీరత్నలు 101:5 => తమ పొరుగువారిని చాటున దూషించువారిని నేను సంహరించెదను అహంకార 

దృషిట్గలవారిని గరివ్ంచిన హృదయము గలవారిని నేను సహింపను 

మతత్యి 18:17 => అతడు వారి మాటయు విననియెడల ఆ సంగతి సంఘమునకు తెలియజెపుప్ము; 

అతడు సంఘపు మాటయు విననియెడల అతనిని నీకు అనుయ్నిగాను సుంకరిగాను ఎంచుకొనుము. 

1 కొరిందీయులకు 5:5 => నా ఆతమ్యు మన పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ బలముతో కూడి వచిచ్నపుప్డు, 

అటిట్ వానిని సాతానునకు అపప్గింపవలెను. 

1 కొరిందీయులకు 5:6 => మీరు అతిశయపడుట మంచిదికాదు. పులిసిన పిండి కొంచెమైనను 

ముదద్ంతయు పులియజేయునని మీరెరుగరా? 

1 కొరిందీయులకు 5:13 => మీరు లోపటివారికి తీరుప్ తీరుచ్వారు గనుక ఆ దురామ్రుగ్ని మీలోనుండి 

వెలివేయుడి. 
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లేవీయకాండము 14:40 => యాజకుని సెలవుచొపుప్న ఆ పొడగల రాళల్ను ఊడదీసి 

ఊరివెలుపలనునన్ అపవితర్సథ్లమున పారవేయవలెను. 

నాయ్యాధిపతులు 9:55 => అబీమెలెకు చనిపోయెనని ఇశార్యేలీయులు తెలిసికొనినపుప్డు 

ఎవరిచోటికి వారు పోయిరి. 

కీరత్నలు 15:3 => అటిట్వాడు నాలుకతో కొండెములాడడు, తన చెలికానికి కీడు చేయడు తన 

పొరుగువానిమీద నింద మోపడు 

సామెతలు 6:19 => లేనివాటిని పలుకు అబదధ్సాకిష్యు అనన్దముమ్లలో జగడములు 

పుటిట్ంచువాడును. 

సామెతలు 18:3 => భకిత్హీనుడు రాగానే తిరసాక్రము వచుచ్ను అవమానము రాగానే నింద 

వచుచ్ను.  

సామెతలు 24:9 => మూరు ఖ్ని యోచన పాపము అపహాసకులు నరులకు హేయులు. 

సామెతలు 28:25 => పేరాస గలవాడు కలహమును రేపును యెహోవాయందు నమమ్కముంచువాడు 

వరిధ్లుల్ను. 

యోహాను 9:34 => అందుకు వారు నీవు కేవలము పాపివై పుటిట్నవాడవు, నీవు మాకు బోధింప 

వచిచ్తివా అని వానితో చెపిప్ వాని వెలివేసిరి. 

వచనము 14 

వేశయ్ నోరు లోతైన గొయియ్ యెహోవా శాపము నొందినవాడు దానిలో పడును. 

సామెతలు 16:13 => నీతిగల పెదవులు రాజులకు సంతోషకరములు యథారథ్వాదులు వారికి 

పిర్యులు. 

కీరత్నలు 101:6 => నాయొదద్ నివసించునటుల్ దేశములో నమమ్కసుథ్లైన వారిని నేను 

కనిపెటుట్చునాన్ను నిరోద్షమారగ్మందు నడచువారు నాకు పరిచారకులగుదురు. 

మతత్యి 5:8 => హృదయశుదిధ్ గలవారు ధనుయ్లు; వారు దేవుని చూచెదరు. 
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కీరత్నలు 45:2 => నరులకంటె నీవు అతిసుందరుడవై యునాన్వు నీ పెదవులమీద దయారసము 

పోయబడియునన్ది కావున దేవుడు నితయ్ము నినున్ ఆశీరవ్దించును.  

లూకా 4:22 => అపుప్డందరును ఆయనను గూరిచ్ సాక్షయ్మిచుచ్చు, ఆయన నోటనుండి వచిచ్న 

దయగల మాటలకాశచ్రయ్పడి ఈయన యోసేపు కుమారుడు కాడా? అని చెపుప్కొనుచుండగా 

ఆదికాండము 41:39 => మరియు ఫరో దేవుడు ఇదంతయు నీకు తెలియపరచెను గనుక నీవలె 

వివేకజాఞ్నములు గలవారెవరును లేరు. 

ఆదికాండము 41:40 => నీవు నా యింటికి అధికారివై యుండవలెను, నా పర్జలందరు నీకు 

విధేయులై యుందురు; సింహాసన విషయములో మాతర్మే నేను నీకంటె పైవాడనై యుందునని 

యోసేపుతో చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 41:41 => మరియు ఫరోచూడుము, ఐగుపుత్ దేశమంతటి మీద నినున్ 

నియమించియునాన్నని యోసేపుతో చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 41:42 => మరియు ఫరో తనచేతినునన్ తన ఉంగరము తీసి యోసేపుచేతిని పెటిట్, 

సనన్పు నారబటట్లు అతనికి తొడిగించి, అతని మెడకు బంగారు గొలుసు వేసి 

ఆదికాండము 41:43 => తన రెండవ రథముమీద అతని నెకిక్ంచెను. అపుప్డు వందనము చేయుడని 

అతని ముందర జనులు కేకలువేసిరి. అటుల్ ఐగుపుత్ దేశమంతటిమీద అతని నియమించెను. 

ఆదికాండము 41:44 => మరియు ఫరో యోసేపుతో ఫరోను నేనే; అయినను నీ సెలవు లేక ఐగుపుత్ 

దేశమందంతటను ఏ మనుషుయ్డును తనచేతినైనను కాలినైనను ఎతత్కూడదని చెపెప్ను.  

ఆదికాండము 41:45 => మరియు ఫరో యోసేపునకు జపన్తప్నేహు అను పేరు పెటిట్, అతనికి ఓను 

యొకక్ యాజకుడైన పోతీఫెర కుమారెత్యగు ఆసెనతు నిచిచ్ పెండిల్చేసెను. 

ఆదికాండము 41:46 => యోసేపు బయలుదేరి ఐగుపుత్ దేశమందంతట సంచరించెను. యోసేపు 

ఐగుపుత్ రాజైన ఫరో యెదుట నిలిచినపుప్డు ముపప్ది సంవతస్రములవాడై యుండెను. అపుప్డు 

యోసేపు ఫరో యెదుటనుండి వెళి ల్ ఐగుపుత్ దేశమందంతట సంచారము చేసెను. 

ఆదికాండము 41:47 => సమృదిధ్గా పంటపండిన యేడు సంవతస్రములలో భూమి బహు విరివిగా 

పండెను. 
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ఆదికాండము 41:48 => ఐగుపుత్ దేశమందునన్ యేడు సంవతస్రముల ఆహారమంతయు అతడు 

సమకూరిచ్, ఆ యా పటట్ణములలో దాని నిలువచేసెను. ఏ పటట్ణము చుటుట్నుండు పొలముయొకక్ 

ధానయ్ము ఆ పటట్ణమందే నిలువచేసెను. 

ఆదికాండము 41:49 => యోసేపు సముదర్పు ఇసుకవలె అతి విసాత్రముగా ధానయ్ము పోగుచేసెను. 

కొలుచుట అసాధయ్ మాయెను గనుక కొలుచుట మానివేసెను. 

ఆదికాండము 41:50 => కరవు సంవతస్రములు రాకమునుపు యోసేపు కిదద్రు కుమారులు పుటిట్రి. 

ఓను యొకక్ యాజకుడైన పోతీఫెర కుమారెత్యగు ఆసెనతు అతనికి వారిని కనెను. 

ఆదికాండము 41:51 => అపుప్డు యోసేపు దేవుడు నా సమసత్ బాధను నా తండిర్యింటి 

వారినందరిని నేను మరచిపోవునటుల్ చేసెనని చెపిప్ తన జేయ్షఠ్కుమారునికి మనషేష్ అను పేరు పెటెట్ను. 

ఆదికాండము 41:52 => తరువాత అతడు నాకు బాధ కలిగిన దేశమందు దేవుడు ననున్ 

అభివృదిధ్పొందించెనని చెపిప్, రెండవవానికి ఎఫార్యిము అను పేరు పెటెట్ను. 

ఆదికాండము 41:53 => ఐగుపుత్ దేశమందు సమృదిధ్గా పంటపండిన సంవతస్రములు గడచిన 

తరువాత 

ఆదికాండము 41:54 => యోసేపు చెపిప్న పర్కారము ఏడు కరవు సంవతస్రములు ఆరంభమాయెను 

గాని ఐగుపుత్ దేశమందంతటను ఆహారముండెను. 

ఆదికాండము 41:55 => ఐగుపుత్ దేశమందంతటను కరవు వచిచ్నపుప్డు ఆ దేశసుథ్లు ఆహారము 

కోసము ఫరోతో మొరపెటుట్కొనిరి, అపుప్డు ఫరో మీరు యోసేపు నొదద్కు వెళి ల్ అతడు మీతో చెపుప్నటుల్ 

చేయుడని ఐగుపీత్యులందరితో చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 41:56 => కరవు ఆ దేశమందంతటను ఉండెను గనుక యోసేపు కొటల్నిన్యు 

విపిప్ంచి ఐగుపీత్యులకు ధానయ్మమమ్కము చేసెను. ఐగుపుత్ దేశమందు ఆ కరవు భారముగా ఉండెను; 

ఆదికాండము 41:57 => మరియు ఆ కరవు పర్తి దేశమందు భారమైనందున సమసత్ దేశసుథ్లు 

యోసేపు నొదద్ ధానయ్ము కొనుటకు ఐగుపుత్నకు వచిచ్రి. 
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ఎజార్ 7:6 => ఈ ఎజార్ ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన యెహోవా అనుగర్హించిన మోషే యొకక్ 

ధరమ్శాసత్రమందు పర్వీణతగల శాసిత్ మరియు అతని దేవుడైన యెహోవా హసత్ము అతనికి తోడుగా 

ఉనన్ందున అతడు ఏ మనవి చేసినను రాజు అనుగర్హించును. 

ఎజార్ 7:7 => మరియు రాజైన అరత్హషసత్ ఏలుబడియందు ఏడవ సంవతస్రమున ఇశార్యేలీయులు 

కొందరును యాజకులు కొందరును లేవీయులును గాయకులును దావ్రపాలకులును నెతీనీయులును 

బయలుదేరి యెరూషలేము పటట్ణమునకు వచిచ్రి. 

ఎజార్ 7:8 => రాజు ఏలుబడియందు ఏడవ సంవతస్రము అయిదవ మాసమున ఎజార్ 

యెరూషలేమునకు వచెచ్ను. 

ఎజార్ 7:9 => మొదటి నెల మొదటి దినమందు అతడు బబులోను దేశమునుండి బయలుదేరి, తన 

దేవుని కరుణాహసత్ము తనకు తోడుగానునన్ందున అయిదవ నెల మొదటి దినమున యెరూషలేమునకు 

చేరెను. 

ఎజార్ 7:10 => ఎజార్ యెహోవా ధరమ్శాసత్రమును పరిశోధించి దాని చొపుప్న నడచుకొనుటకును, 

ఇశార్యేలీయులకు దాని కటట్డలను విధులను నేరుప్టకును దృఢనిశచ్యము చేసికొనెను. 

ఎజార్ 7:11 => యెహోవా ఆజఞ్ల వాకయ్ములయందును, ఆయన ఇశార్యేలీయులకు విధించిన 

కటట్డలయందును శాసిత్యు యాజకుడునైన ఎజార్కు రాజైన అరత్హషసత్ యిచిచ్న తాకీదు నకలు 

నెహెమాయ్ 2:4 => అపుప్డు రాజు ఏమి కావలసి నీవు మనవి చేయుచునాన్వని ననన్డుగగా, నేను 

ఆకాశమందలి దేవునికి పార్రథ్న చేసి 

నెహెమాయ్ 2:5 => రాజుతో నీ సముఖమందు నేను దయపొందినయెడల, నా పితరుల 

సమాధులుండు పటట్ణమును తిరిగి కటుట్నటుల్గా ననున్ యూదా దేశమునకు పంపుడని 

వేడుకొనుచునాన్నని నేను మనవి చేసితిని. 

నెహెమాయ్ 2:6 => అందుకు రాజు రాణి తనయొదద్ కూరుచ్నియుండగా నీ పర్యాణము 

ఎనిన్దినములు పటుట్ను? నీవు ఎపుప్డు తిరిగి వచెచ్దవని అడిగెను. నేను ఇంత కాలమని చెపిప్నపుప్డు 

రాజు ననున్ పంపుటకు చితత్ము గలవాడాయెను. 
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ఎసేత్రు 10:3 => యూదుడైన మొరెద్కై రాజైన అహషేవ్రోషునకు పర్ధానమంతిర్గా నుండి, 

తనవారందరితో సమాధానముగా మాటలాడుచు, తన జనులయొకక్ కేష్మమును విచారించువాడును 

యూదులలో గొపప్వాడునై తన దేశసుథ్లలో చాలామందికి ఇషు ట్డుగా ఉండెను. 

దానియేలు 2:46 => అంతట రాజగు నెబుకదెన్జరు దానియేలునకు సాషాఠ్ంగ నమసాక్రము చేసి 

అతని పూజించి, నైవేదయ్ ధూపములు అతనికి సమరిప్ంప ఆజాఞ్పించెను. 

దానియేలు 2:47 => మరియు రాజు ఈ మరమ్మును బయలుపరచుటకు నీవు సమరుథ్డవైతివే; నీ 

దేవుడు దేవతలకు దేవుడును రాజులకు పర్భువును మరమ్ములు బయలుపరచువాడునై యునాన్డని 

దానియేలునకు పర్తుయ్తత్రమిచెచ్ను. 

దానియేలు 2:48 => అపుప్డు రాజు దానియేలును బహుగా హెచిచ్ంచి, అనేక గొపప్ దానములిచిచ్, 

అతనిని బబులోను సంసాథ్నమంతటిమీద అధిపతినిగాను బబులోను జాఞ్నులందరిలో పర్ధానునిగాను 

నియమించెను. 

దానియేలు 2:49 => అంతట దానియేలు రాజునొదద్ మనవి చేసికొనగా రాజు షదర్కు మేషాకు 

అబేదెన్గోయను వారిని బబులోను సంసాథ్నము మీద విచారణకరత్లనుగా నియమించెను; అయితే 

దానియేలు రాజుసనిన్ధిని ఉండెను. 

దానియేలు 3:30 => అంతట నుండి రాజు షదర్కు, మేషాకు, అబేదెన్గోయను వారిని బబులోను 

సంసాథ్నములో హెచిచ్ంచెను. 

దానియేలు 6:20 => అతడు గుహ దగగ్రకు రాగానే, దుఃఖ సవ్రముతో దానియేలును పిలిచి జీవము 

గల దేవుని సేవకుడవైన దానియేలూ, నితయ్ము నీవు సేవించుచునన్ నీ దేవుడు నినున్ రకిష్ంపగలిగెనా? 

అని యతనిని అడిగెను. 

దానియేలు 6:21 => అందుకు దానియేలు రాజు చిరకాలము జీవించును గాక. 

దానియేలు 6:22 => నేను నా దేవుని దృషిట్కి నిరోద్షినిగా కనబడితిని గనుక ఆయన తన 

దూతనంపించి, సింహములు నాకు ఏహానియు చేయకుండ వాటి నోళుల్ మూయించెను. రాజా, నీ 

దృషిట్కి నేను నేరము చేసినవాడను కాను గదా అనెను. 
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దానియేలు 6:23 => రాజు ఇందునుగూరిచ్ యతి సంతోషభరితుడై దానియేలును గుహలోనుండి పైకి 

తీయుడని ఆజఞ్ ఇయయ్గా బంటౌర్తులు దానియేలును బయటికి తీసిరి. అతడు తన దేవునియందు 

భకిత్గలవాడైనందున అతనికి ఏ హానియు కలుగలేదు. 

1 రాజులు 4:5 => నాతాను కుమారుడైన అజరాయ్ అధికారులమీద ఉండెను; నాతాను కుమారుడైన 

జాబూదు రాజు సముఖములోని మితుర్డును మంతిర్యునై యుండెను; 

సామెతలు 14:35 => బుదిధ్గల సేవకుడు రాజులకిషు ట్డు అవమానకరముగా నడచువానిమీద రాజు 

కోపించును 

వచనము 15 

బాలుని హృదయములో మూఢతవ్ము సావ్భావికముగా పుటుట్ను శికాష్దండము దానిని వానిలోనుండి 

తోలివేయును. 

2 దినవృతాత్ంతములు 16:9 => తనయెడల యథారథ్హృదయము గలవారిని బలపరచుటకై 

యెహోవా కనుదృషిట్ లోకమందంతట సంచారము చేయుచునన్ది; యీ విషయమందు నీవు మతితపిప్ 

పర్వరిత్ంచితివి గనుక ఇది మొదలుకొని నీకు యుదధ్ములే కలుగును. 

యెషయా 59:19 => పడమటి దికుక్ననునన్వారు యెహోవా నామమునకు భయపడుదురు 

సూరోయ్దయ దికుక్ననునన్వారు ఆయన మహిమకు భయపడుదురు యెహోవా పుటిట్ంచు గాలికి 

కొటుట్కొనిపోవు పర్వాహజలమువలె ఆయన వచుచ్ను.  

యెషయా 59:20 => సీయోనునొదద్కును యాకోబులో తిరుగుబాటు చేయుట మాని మళుల్కొనిన 

వారియొదద్కును విమోచకుడు వచుచ్ను ఇదే యెహోవా వాకుక్.  

యెషయా 59:21 => నేను వారితో చేయు నిబంధన యిది నీ మీదనునన్ నా ఆతమ్యు నేను నీ 

నోటనుంచిన మాటలును నీ నోటనుండియు నీ పిలల్ల నోటనుండియు నీ పిలల్ల పిలల్ల నోటనుండియు 

ఈ కాలము మొదలుకొని యెలల్పుప్డును తొలగిపోవు అని యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డు.  

మతత్యి 16:16 => అందుకు సీమోను పేతురు నీవు సజీవుడగు దేవుని కుమారుడవైన కీర్సుత్వని 

చెపెప్ను. 
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మతత్యి 16:17 => అందుకు యేసు సీమోను బర యోనా, నీవు ధనుయ్డవు, పరలోకమందునన్ నా 

తండిర్ ఈ సంగతి నీకు బయలుపరచెనేకాని నరులు నీకు బయలుపరచలేదు. 

మతత్యి 16:18 => మరియు నీవు పేతురువు? ఈ బండమీద నా సంఘమును కటుట్దును, 

పాతాళలోక దావ్రములు దాని యెదుట నిలువనేరవని నేను నీతో చెపుప్చునాన్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:39 => దేవునివలన కలిగినదాయెనా మీరు వారిని వయ్రథ్పరచలేరు; 

మీరొకవేళ దేవునితో పోరాడువారవుదురు సుమీ. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 12:23 => అతడు దేవుని మహిమపరచనందున వెంటనే పర్భువు దూత 

అతని మొతెత్ను గనుక పురుగులు పడి పార్ణము విడిచెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 12:24 => దేవుని వాకయ్ము పర్బలమై వాయ్పించుచుండెను. 

పర్కటన 11:3 => నేను నా యిదద్రు సాకుష్లకు అధికారము ఇచెచ్దను; వారు గోనెపటట్ ధరించుకొని 

వెయియ్నిన్ రెండువందల అరువది దినములు పర్వచింతురు. 

పర్కటన 11:4 => వీరు భూలోకమునకు పర్భువైన వాని యెదుట నిలుచుచునన్ రెండు ఒలీవచెటుల్ను 

దీపసత్ంభములునై యునాన్రు. 

పర్కటన 11:5 => ఎవడైనను వారికి హానిచేయ నుదేద్శించినయెడల వారి నోటనుండి అగిన్ బయలు 

వెడలి వారి శతుర్వులను దహించివేయును గనుక ఎవడైనను వారికి హానిచేయ నుదేద్శించినయెడల 

ఆలాగున వాడు చంపబడవలెను. 

పర్కటన 11:6 => తాము పర్వచింపు దినములు వరష్ము కురువకుండ ఆకాశమును మూయుటకు 

వారికి అధికారము కలదు. మరియు వారికిషట్మైనపుప్డెలల్ నీళుల్ రకత్ముగా చేయుటకును, 

నానావిధములైన తెగుళల్తో భూమిని బాధించుటకును వారికి అధికారము కలదు. 

పర్కటన 11:7 => వారు సాక్షయ్ము చెపుప్ట ముగింపగానే అగాధములోనుండి వచుచ్ కూర్రమృగము 

వారితో యుదధ్ము చేసి జయించి వారిని చంపును. 

పర్కటన 11:8 => వారి శవములు ఆ మహాపటట్ణపు సంతవీధిలో పడియుండును; వానికి ఉపమాన 

రూపముగా సొదొమ అనియు ఐగుపుత్ అనియు పేరు; అచచ్ట వారి పర్భువు కూడ సిలువవేయబడెను. 
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పర్కటన 11:9 => మరియు పర్జలకును, వంశములకును, ఆ యా భాషలు మాటలాడువారికిని, 

జనములకును సంబంధించినవారు మూడు దినములనన్ర వారి శవములను చూచుచు వారి 

శవములను సమాధిలో పెటట్నియయ్రు. 

పర్కటన 11:10 => ఈ యిదద్రు పర్వకత్లు భూనివాసులను బాధించినందున భూనివాసులు వారి గతి 

చూచి సంతోషించుచు, ఉతస్హించుచు, ఒకనికొకడు కటన్ములు పంపుకొందురు. 

పర్కటన 11:11 => అయితే ఆ మూడుదినములనన్రయైన పిమమ్ట దేవునియొదద్నుండి జీవాతమ్ వచిచ్ 

వారిలో పర్వేశించెను గనుక వారు పాదములు ఊని నిలిచిరి; వారిని చూచిన వారికి మిగుల భయము 

కలిగెను.  

పర్కటన 12:14 => అందువలన ఆమె అరణయ్ములో ఉనన్ తన చోటికి ఎగురునటుల్ గొపప్ పకిష్రాజు 

రెకక్లు రెండు ఆమెకు ఇయయ్బడెను. అచచ్ట ఆ సరప్ముఖమును చూడకుండ ఆమె ఒక కాలము 

కాలములు అరధ్కాలము పోషింపబడెను 

పర్కటన 12:15 => కావున ఆ సతరీ, పర్వాహమునకు కొటుట్కొని పోవలెనని ఆ సరప్ము తన నోటినుండి 

నీళుల్ నదీపర్వాహముగా ఆమె వెనుక వెళల్గర్కెక్ను గాని 

పర్కటన 12:16 => భూమి ఆ సతరీకి సహకారియై తన నోరు తెరచి ఆ ఘటసరప్ము, తన నోటనుండి 

గర్కిక్న పర్వాహమును మింగివేసెను. 

పర్కటన 12:17 => అందుచేత ఆ ఘటసరప్ము ఆగర్హము తెచుచ్కొని, దేవుని అజఞ్లు గైకొనుచు 

యేసునుగూరిచ్ సాక్షయ్మిచుచ్చు ఉనన్వారైన ఆమె సంతానములో శేషించినవారితో యుదధ్ము చేయుటకై 

బయలువెడలి సముదర్తీరమున నిలిచెను 

యోబు 5:12 => వంచకులు తమ పనాన్గములను నెరవేరచ్ నేరకుండ ఆయన వారి ఉపాయములను 

భంగపరచును 

యోబు 5:13 => జాఞ్నులను వారి కృతిర్మములోనే ఆయన పటుట్కొనును కపటుల ఆలోచనను 

తలకిర్ందుచేయును 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:9 => సీమోనను ఒక మనుషుయ్డు లోగడ ఆ పటట్ణములో గారడీచేయుచు, 

తానెవడో యొక గొపప్వాడని చెపుప్కొనుచు, సమరయ జనులను విభార్ంతిపరచుచుండెను. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:10 => కొదిద్వాడు మొదలుకొని గొపప్వాని మటుట్కు అందరు దేవుని 

మహాశకిత్ యనబడినవాడు ఇతడే అని చెపుప్కొనుచు అతని లక్షయ్పెటిట్రి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:11 => అతడు బహుకాలము గారడీలు చేయుచు వారిని 

విభార్ంతిపరచినందున వారతని లక్షయ్పెటిట్రి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:12 => అయితే ఫిలిపుప్ దేవుని రాజయ్మును గూరిచ్యు యేసుకీర్సుత్ 

నామమును గూరిచ్యు సువారత్ పర్కటించుచుండగా వారతని నమిమ్, పురుషులును సతరీలును బాపిత్సమ్ము 

పొందిరి.  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:8 => అయితే ఎలుమ ఆ అధిపతిని విశావ్సమునుండి తొలగింపవలెనని 

యతన్ముచేసి వారిని ఎదిరించెను; ఎలుమ అను పేరునకు గారడీవాడని అరథ్ము. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:9 => అందుకు పౌలు అనబడిన సౌలు పరిశుదాధ్తమ్తో నిండినవాడై 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:10 => అతని తేరిచూచి సమసత్ కపటముతోను సమసత్ దురామ్రగ్ముతోను 

నిండినవాడా, అపవాది కుమారుడా, సమసత్ నీతికి విరోధీ, నీవు పర్భువు యొకక్ తినన్ని మారగ్ములు 

చెడగొటుట్ట మానవా?  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:11 => ఇదిగో పర్భువు తనచెయియ్ నీమీద ఎతిత్యునాన్డు; నీవు 

కొంతకాలము గుర్డిడ్వాడవై సూరుయ్ని చూడకుందువని చెపెప్ను. వెంటనే మబుబ్ను చీకటియు అతని 

కమెమ్ను గనుక అతడు తిరుగుచు ఎవరైన చెయియ్పటుట్కొని నడిపింతురా అని వెదకుచుండెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:12 => అంతట ఆ అధిపతి జరిగినదానిని చూచి పర్భువు బోధకు 

ఆశచ్రయ్పడి విశవ్సించెను. 

2 దెసస్లోనీకయులకు 2:8 => అపుప్డా ధరమ్విరోధి బయలుపరచబడును. పర్భువైన యేసు తన నోటి 

యూపిరిచేత వానిని సంహరించి తన ఆగమన పర్కాశముచేత నాశనము చేయును. 

2 తిమోతి 3:8 => యనేన్, యంబేర్ అనువారు మోషేను ఎదిరించినటుట్ వీరును చెడిన మనసుస్ కలిగి 

విశావ్స విషయములో భర్షు ట్లై సతయ్మును ఎదిరింతురు. 

2 తిమోతి 3:9 => అయినను వారి అవివేకమేలాగు తేటపడెనో ఆలాగే వీరిది కూడ అందరికి 

తేటపడును గనుక వీరు ఇకముందుకు సాగరు. 
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యిరిమ్యా 5:3 => యెహోవా, యథారథ్తమీదనే గదా నీవు దృషిట్ యుంచుచునాన్వు? నీవు వారిని 

కొటిట్తివిగాని వారికి దుఃఖము కలుగలేదు; వారిని కీష్ణింపజేసియునాన్వు గాని వారు శిక్షకు 

లోబడనొలల్కునాన్రు. రాతికంటె తమ ముఖములను కఠినముగా చేసికొనియునాన్రు, మళుల్టకు 

సమమ్తింపరు. 

వచనము 16 

లాభము నొందవలెనని దరిదుర్లకు అనాయ్యము చేయువానికిని ధనవంతుల కిచుచ్వానికిని నషట్మే 

కలుగును. 

సామెతలు 15:19 => సోమరి మారగ్ము ముళల్కంచె యథారథ్వంతుల తోర్వ రాజమారగ్ము. 

సామెతలు 26:13 => సోమరి దారిలో సింహమునన్దనును వీధిలో సింహమునన్దనును. 

సామెతలు 26:14 => ఉతకమీద తలుపు తిరుగును తన పడకమీద సోమరి తిరుగును. 

సామెతలు 26:15 => సోమరి పాతర్లో తన చెయియ్ ముంచును నోటియొదద్కు దాని తిరిగి యెతుత్ట 

కషట్మనుకొనును. 

సామెతలు 26:16 => హేతువులు చూపగల యేడుగురికంటె సోమరి తన దృషిట్కి తానే 

జాఞ్నిననుకొనును 

సంఖాయ్కాండము 13:32 => మరియు వారు తాము సంచరించి చూచిన దేశమునుగూరిచ్ 

ఇశార్యేలీయులతో చెడ డ్ సమాచారము చెపిప్ మేము సంచరించి చూచిన దేశము తన నివాసులను 

భకిష్ంచు దేశము; దానిలో మాకు కనబడిన జనులందరు ఉనన్త దేహులు. 

సంఖాయ్కాండము 13:33 => అకక్డ నెఫీలీయుల సంబంధులైన అనాకు వంశపు నెఫీలీయులను 

చూచితివిు; మా దృషిఠ్కి మేము మిడతలవలె ఉంటిమి, వారి దృషిఠ్కిని అటే ల్ ఉంటిమనిరి. 

నాయ్యాధిపతులు 5:15 => ఇశాశ్ఖారీయులైన అధిపతులు దెబోరాతో కలిసి వచిచ్రి. 

ఇశాశ్ఖారీయులును బారాకును అతివేగమున లోయలోనికి చొరబడిరి రూబేనీయుల కాలువలయొదద్ 

జనులకు గొపప్ హృదయాలోచనలు కలిగెను.  
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1 రాజులు 13:24 => అతడు బయలుదేరి మారగ్మున పోవుచుండగా ఒక సింహము అతనికి 

ఎదురుపడి అతని చంపెను. అతని కళేబరము మారగ్మందు పడియుండగా గాడిద దాని దగగ్ర 

నిలిచియుండెను, సింహమును శవముదగగ్ర నిలిచియుండెను. 

సామెతలు 6:6 => సోమరీ, చీమల యొదద్కు వెళుల్ము వాటి నడతలు కనిపెటిట్ జాఞ్నము 

తెచుచ్కొనుము. 

సామెతలు 12:24 => శర్దధ్గా పని చేయువారు ఏలుబడి చేయుదురు సోమరులు వెటిట్పనులు 

చేయవలసి వచుచ్ను. 

సామెతలు 21:25 => సోమరివాని చేతులు పనిచేయనొలల్వు వాని యిచఛ్ వాని చంపును. 

సామెతలు 24:31 => ఇదిగో దానియందంతట ముండల్ తుపప్లు బలిసియుండెను. దూలగొండుల్ 

దాని కపిప్యుండెను దాని రాతి గోడ పడియుండెను. 

పర్సంగి 11:4 => గాలిని గురుతు పటుట్వాడు వితత్డు, మేఘములను కనిపెటుట్వాడు కోయడు. 

పరమగీతము 5:3 => నేను వసత్రము తీసివేసితిని నేను మరల దాని ధరింపనేల? నా పాదములు 

కడుగుకొంటిని నేను మరల వాటిని మురికి చేయనేల?  

హగగ్యి 1:2 => సమయమింక రాలేదు, యెహోవా మందిరమును కటిట్ంచుటకు సమయమింక 

రాలేదని యీ జనులు చెపుప్చునాన్రే. 

వచనము 17 

చెవి యొగిగ్ జాఞ్నుల ఉపదేశము ఆలకింపుము నేను కలుగజేయు తెలివిని పొందుటకు మనసుస్నిముమ్. 

సామెతలు 2:16 => మరియు అది జారసతరీనుండి మృదువుగా మాటలాడు పరసతరీనుండి నినున్ 

రకిష్ంచును. 

సామెతలు 2:17 => అటిట్ సతరీ తన యౌవనకాలపు పిర్యుని విడుచునది తన దేవుని నిబంధనను 

మరచునది. 

సామెతలు 2:18 => దాని యిలుల్ మృతుయ్వునొదద్కు దారితీయును అది నడచు తోర్వలు పేర్తలయొదద్కు 

చేరును 
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సామెతలు 2:19 => దానియొదద్కు పోవువారిలో ఎవరును తిరిగి రారు జీవమారగ్ములు వారికి 

దకక్వు. నా మాటలు వినినయెడల 

సామెతలు 5:3 => జారసతరీ పెదవులనుండి తేనె కారును దాని నోటి మాటలు నూనెకంటెను 

నునుపైనవి 

సామెతలు 5:4 => దానివలన కలుగు ఫలము ముసిణిపండంత చేదు అది రెండంచులుగల 

కతిత్యంత పదునుగలది, 

సామెతలు 5:5 => దాని నడతలు మరణమునకు దిగుటకు దారితీయును దాని అడుగులు 

పాతాళమునకు చకక్గా చేరును 

సామెతలు 5:6 => అది జీవమారగ్మును ఏమాతర్మును విచారింపదు దానికి తెలియకుండనే దాని 

పాదములు ఇటు అటు తిరుగును. 

సామెతలు 5:7 => కుమారులారా, నా మాట ఆలకింపుడి నేను చెపుప్ ఉపదేశమునుండి తొలగకుడి. 

సామెతలు 5:8 => జారసతరీ యుండు ఛాయకు పోక నీ మారగ్ము దానికి దూరముగా చేసికొనుము 

దాని యింటి వాకిటి దగగ్రకు వెళల్కుము. 

సామెతలు 5:9 => వెళి ల్నయెడల పరులకు నీ యౌవనబలమును కూర్రులకు నీ జీవితకాలమును 

ఇచిచ్వేతువు 

సామెతలు 5:10 => నీ ఆసిత్వలన పరులు తృపిత్పొందుదురు నీ కషాట్రిజ్తము అనుయ్ల యిలుల్ చేరును. 

సామెతలు 5:11 => తుదకు నీ మాంసమును నీ శరీరమును కీష్ణించినపుప్డు 

సామెతలు 5:12 => అయోయ్, ఉపదేశము నేనెటుల్ తోర్సివేసితిని? నా హృదయము గదిద్ంపు నెటుల్ 

తృణీకరించెను? 

సామెతలు 5:13 => నా బోధకుల మాట నేను వినకపోతిని నా ఉపదేశకులకు నేను చెవియొగగ్లేదు 

సామెతలు 5:14 => నేను సమాజ సంఘముల మధయ్ నుండినను పర్తివిధమైన దౌషట్య్మునకు 

లోబడుటకు కొంచెమే యెడమాయెను అని నీవు చెపుప్కొనుచు మూలుగుచు నుందువు.  

సామెతలు 5:15 => నీ సొంత కుండలోని నీళుల్ పానము చేయుము నీ సొంత బావిలో ఉబుకు 

జలము తార్గుము. 
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సామెతలు 5:16 => నీ ఊటలు బయటికి చెదరిపోదగునా? వీధులలో అవి నీటి కాలువగా 

పారదగునా? 

సామెతలు 5:17 => అనుయ్లు నీతోకూడ వాటి ననుభవింపకుండ అవి నీకే యుండవలెను గదా. 

సామెతలు 5:18 => నీ ఊట దీవెన నొందును. నీ యౌవనకాలపు భారయ్యందు సంతోషింపుము. 

సామెతలు 5:19 => ఆమె అతిపిర్యమైన లేడి, అందమైన దుపిప్ ఆమె రొముమ్లవలన నీవు ఎలల్పుప్డు 

తృపిత్నొందుచుండుము. ఆమె పేర్మచేత నితయ్ము బదుధ్డవై యుండుము. 

సామెతలు 5:20 => నా కుమారుడా, జార సతరీయందు నీవేల బదుధ్డవై యుందువు? పర సతరీ రొముమ్ 

నీవేల కౌగలించుకొందువు?  

సామెతలు 5:21 => నరుని మారగ్ములను యెహోవా యెరుగును వాని నడతలనిన్టిని ఆయన 

గురిత్ంచును. 

సామెతలు 5:22 => దుషు ట్ని దోషములు వానిని చికుక్లబెటుట్ను వాడు తన పాపపాశములవలన 

బంధింపబడును. 

సామెతలు 5:23 => శిక్ష లేకయే అటిట్వాడు నాశనమగును అతిమూరు ఖ్డై వాడు తోర్వ తపిప్పోవును. 

సామెతలు 6:24 => చెడు సతరీయొదద్కు పోకుండను పర సతరీ పలుకు ఇచచ్కపు మాటలకు 

లోబడకుండను అవి నినున్ కాపాడును. 

సామెతలు 6:25 => దాని చకక్దనమునందు నీ హృదయములో ఆశపడకుము అది తన 

కనురెపప్లను చికిలించి నినున్ లోపరచుకొననియయ్కుము. 

సామెతలు 6:26 => వేశాయ్ సాంగతయ్ము చేయువానికి రొటెట్తునక మాతర్ము మిగిలియుండును. 

మగనాలు మికిక్లి విలువగల పార్ణమును వేటాడును. 

సామెతలు 6:27 => ఒకడు తన ఒడిలో అగిన్ నుంచుకొనినయెడల వాని వసత్రములు కాలకుండునా? 

సామెతలు 6:28 => ఒకడు నిపుప్లమీద నడిచినయెడల వాని పాదములు కమలకుండునా? 

సామెతలు 6:29 => తన పొరుగువాని భారయ్ను కూడువాడు ఆ పర్కారమే నాశనమగును ఆమెను 

ముటుట్వాడు శిక్ష తపిప్ంచుకొనడు. 
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సామెతలు 7:5 => అవి నీవు జార సతరీ యొదద్కు పోకుండను ఇచచ్కములాడు పర సతరీకి లోబడకుండను 

నినున్ కాపాడును. 

సామెతలు 7:6 => నా యింటి కిటికీలోనుండి నా అలిల్క కిటికీలోనుండి నేను పారజూడగా జాఞ్నము 

లేనివారి మధయ్ను 

సామెతలు 7:7 => యౌవనుల మధయ్ను బుదిధ్లేని పడుచువాడొకడు నాకు కనబడెను. 

సామెతలు 7:8 => సందెవేళ పొర్దుద్ గుర్ంకిన తరువాత చిమమ్చీకటిగల రాతిర్వేళ 

సామెతలు 7:9 => వాడు జారసతరీ సందుదగగ్రనునన్ వీధిలో తిరుగుచుండెను దాని యింటి మారగ్మున 

నడుచుచుండెను. 

సామెతలు 7:10 => అంతట వేశాయ్వేషము వేసికొనిన కపటముగల సతరీ ఒకతె వానిని ఎదురొక్న 

వచెచ్ను. 

సామెతలు 7:11 => అది బొబబ్లు పెటుట్నది, సేవ్చఛ్గా తిరుగునది, దాని పాదములు దాని యింట 

నిలువవు. 

సామెతలు 7:12 => ఒకపుప్డు ఇంటి యెదుటను ఒకపుప్డు సంత వీధులలోను అది యుండును. 

పర్తి సందు దగగ్రను అది పొంచియుండును. 

సామెతలు 7:13 => అది వానిని పటుట్కొని ముదుద్పెటుట్కొనెను సిగుగ్మాలిన ముఖము పెటుట్కొని 

యిటల్నెను 

సామెతలు 7:14 => సమాధానబలులను నేను అరిప్ంపవలసియుంటిని నేడు నా మొర్కుక్బళుల్ 

చెలిల్ంచియునాన్ను 

సామెతలు 7:15 => కాబటిట్ నేను నినున్ కలిసికొనవలెనని రాగా నినున్ ఎదురొక్నవలెనని 

బయలుదేరగా నీవే కనబడితివి 

సామెతలు 7:16 => నా మంచముమీద రతన్కంబళల్ను ఐగుపుత్నుండి వచుచ్ విచితర్పు పనిగల 

నారదుపప్టల్ను నేను పరచియునాన్ను. 

సామెతలు 7:17 => నా పరుపుమీద బోళము అగరు కారపుచెకక్ చలిల్యునాన్ను. 
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సామెతలు 7:18 => ఉదయము వరకు వలపుదీర తృపిత్పొందుదము రముమ్ పరసప్ర మోహముచేత 

చాలా సంతుషిట్ నొందుదము రముమ్. 

సామెతలు 7:19 => పురుషుడు ఇంట లేడు దూరపర్యాణము వెళి ల్యునాన్డు 

సామెతలు 7:20 => అతడు సొముమ్సంచిచేత పటుట్కొనిపోయెను. పునన్మనాటివరకు ఇంటికి తిరిగి 

రాడు అనెను 

సామెతలు 7:21 => అది తన అధికమైన లాలన మాటలచేత వానిని లోపరచుకొనెను తాను పలికిన 

యిచచ్కపు మాటలచేత వాని నీడుచ్కొని పోయెను. 

సామెతలు 7:22 => వెంటనే పశువు వధకు పోవునటుల్ను పరులచే జికిక్నవాడు సంకెళల్లోనికి 

పోవునటుల్ను 

సామెతలు 7:23 => తనకు పార్ణహానికరమైనదని యెరుగక ఉరియొదద్కు పకిష్ తవ్రపడునటుల్ను వాని 

గుండెను అంబు చీలుచ్వరకు వాడు దానివెంట పోయెను. 

సామెతలు 7:24 => నా కుమారులారా, చెవియొగుగ్డి నా నోటి మాటల నాలకింపుడి 

సామెతలు 7:25 => జార సతరీ మారగ్ములతటుట్ నీ మనసుస్ తొలగనియయ్కుము దారి తపిప్ అది నడచు 

తోర్వలలోనికి పోకుము.  

సామెతలు 7:26 => అది గాయపరచి పడదోర్సినవారు అనేకులు అది చంపినవారు 

లెకక్లేనంతమంది 

సామెతలు 7:27 => దాని యిలుల్ పాతాళమునకు పోవు మారగ్ము ఆ మారగ్ము మరణశాలలకు 

దిగిపోవును. 

సామెతలు 23:27 => వేశయ్ లోతైన గొయియ్ పర సతరీ యిరుకైన గుంట. 

నాయ్యాధిపతులు 16:20 => ఆమె సమోస్నూ, ఫిలిషీత్యులు నీమీద పడుచునాన్రనగా అతడు 

నిదర్మేలుకొని యెపప్టియటుల్ నేను బయలుదేరి విడజిముమ్కొందుననుకొనెను. అయితే యెహోవా 

తనను ఎడబాసెనని అతనికి తెలియలేదు. 

నాయ్యాధిపతులు 16:21 => అపుప్డు ఫిలిషీత్యులు అతని పటుట్కొని అతని కనున్లను ఊడదీసి 

గాజాకు అతని తీసికొనివచిచ్ యితత్డి సంకెళల్చేత అతని బంధించిరి. 
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నెహెమాయ్ 13:26 => ఇటిట్ కారయ్ములు జరిగించి ఇశార్యేలీయుల రాజైన సొలొమోను పాపము 

చేయలేదా? అనేక జనములలో అతనివంటి రాజు లేకపోయినను, అతడు తన దేవునిచేత 

పేర్మింపబడినవాడై ఇశార్యేలీయులందరిమీద రాజుగా నియమింపబడినను, అనయ్సతరీలు అతనిచేత 

సహా పాపము చేయించలేదా? 

పర్సంగి 7:26 => మరణముకంటె ఎకుక్వ దుఃఖము కలిగించునది ఒకటి నాకు కనబడెను; అది 

వలల వంటిదై, ఉరులవంటి మనసుస్ను బంధకములవంటి చేతులును కలిగిన సతరీ; దేవుని దృషిట్కి 

మంచివారైనవారు దానిని తపిప్ంచుకొందురు గాని పాపాతుమ్లు దానివలన పటట్బడుదురు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 32:19 => యెహోవా దానిని చూచెను. తన కూమారులమీదను 

కుమారెత్లమీదను కోర్ధపడెను వారిని అసహియ్ంచుకొనెను. 

కీరత్నలు 81:12 => కాబటిట్ వారు తమ సవ్కీయాలోచనలనుబటిట్ నడుచుకొనునటుల్ వారి 

హృదయకాఠినయ్మునకు నేను వారినపప్గించితిని. 

ఆదికాండము 39:8 => అయితే అతడు ఒపప్క నా యజమానుడు తనకు కలిగినదంతయు 

నాచేతికపప్గించెను గదా, నా వశమున తన యింటిలో ఏమి ఉనన్దో అతడెరుగడు; ఈ యింటిలో 

నాకంటె పైవాడు ఎవడును లేడు. 

ఆదికాండము 39:10 => దినదినము ఆమె యోసేపుతో మాటలాడుచుండెను గాని అతడు ఆమెతో 

శయనించుటకైనను ఆమెతో నుండుటకైనను ఆమె మాట వినన్వాడు కాడు. 

నాయ్యాధిపతులు 16:4 => పిమమ్ట అతడు శోరేకు లోయలోనునన్ దెలీలా అను సతరీని మోహింపగా 

నాయ్యాధిపతులు 16:6 => కాబటిట్ దెలీలా నీ మహాబలము దేనిలోనునన్దో నినున్ దేనిచేత కటిట్ 

బాధింపవచుచ్నో నాకు దయచేసి తెలుపుమని సమోస్నుతో ననగా 

1 రాజులు 11:1 => మోయాబీయులు ఎదోమీయులు అమోమ్నీయులు సీదోనీయులు హితీత్యులు 

అను జనులు మీ హృదయములను తమ దేవతలతటుట్ తిర్పుప్దురు గనుక వారితో సహవాసము 

చేయకూడదనియు, వారిని మీతో సహవాసము చేయనియయ్కూడదనియు యెహోవా ఇశార్యేలీయులకు 

సెలవిచిచ్యునాన్డు. అయితే రాజైన సొలొమోను ఫరో కుమారెత్నుగాక ఆ జనులలో ఇంక అనేకమంది 

పరసతరీలను మోహించి 
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1 రాజులు 21:25 => తన భారయ్యైన యెజెబెలు పేర్రేపణచేత యెహోవా దృషిట్కి కీడుచేయ తనున్ 

తాను అముమ్కొనిన అహాబువంటి వాడు ఎవవ్డును లేడు. 

యోబు 31:9 => నేను హృదయమున పరసతరీని మోహించినయెడల నా పొరుగువాని దావ్రమున నేను 

పొంచియునన్యెడల 

సామెతలు 5:20 => నా కుమారుడా, జార సతరీయందు నీవేల బదుధ్డవై యుందువు? పర సతరీ రొముమ్ 

నీవేల కౌగలించుకొందువు?  

సామెతలు 23:28 => దోచుకొనువాడు పొంచియుండునటుల్ అది పొంచియుండును అది 

బహుమందిని విశావ్సఘాతకులనుగా చేయును. 

వచనము 18 

నీ అంతరంగమందు వాటిని నిలుపుకొనుట ఎంతో మంచిది పోకుండ అవి నీ పెదవులమీద 

ఉండనిముమ్. 

యోబు 14:4 => పాపసహితునిలోనుండి పాపరహితుడు పుటట్గలిగిన ఎంత మేలు? ఆలాగున 

ఎవడును పుటట్నేరడు. 

కీరత్నలు 51:5 => నేను పాపములో పుటిట్నవాడను పాపములోనే నా తలిల్ ననున్ గరభ్మున ధరించెను. 

యోహాను 3:6 => శరీరమూలముగా జనిమ్ంచినది శరీరమును ఆతమ్మూలముగా జనిమ్ంచినది 

ఆతమ్యునైయునన్ది. 

ఎఫెసీయులకు 2:3 => వారితో కలిసి మనమందరమును శరీరము యొకక్యు మనసుస్ యొకక్యు 

కోరికలను నెరవేరుచ్కొనుచు, మన శరీరాశలను అనుసరించి మునుపు పర్వరిత్ంచుచు, కడమ 

వారివలెనే సవ్భావసిదధ్ముగా దైవోగర్తకు పాతుర్లమై యుంటిమి. 

సామెతలు 13:24 => బెతత్ము వాడనివాడు తన కుమారునికి విరోధి కుమారుని పేర్మించువాడు 

వానిని శికిష్ంచును. 

సామెతలు 19:18 => బుదిధ్ వచుచ్నని నీ కుమారుని శికిష్ంపుము అయితే వాడు చావవలెనని 

కోరవదుద్. 
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సామెతలు 23:13 => నీ బాలురను శికిష్ంచుట మానుకొనకుము బెతత్ముతో వాని కొటిట్నయెడల 

వాడు చావకుండును 

సామెతలు 23:14 => బెతత్ముతో వాని కొటిట్నయెడల పాతాళమునకు పోకుండ వాని ఆతమ్ను నీవు 

తపిప్ంచెదవు. 

సామెతలు 29:15 => బెతత్మును గదిద్ంపును జాఞ్నము కలుగజేయును అదుపులేని బాలుడు తన తలిల్కి 

అవమానము తెచుచ్ను. 

సామెతలు 29:17 => నీ కుమారుని శికిష్ంచినయెడల అతడు నినున్ సంతోషపరచును నీ మనసుస్కు 

ఆనందము కలుగజేయును 

హెబీర్యులకు 12:10 => వారు కొనిన్దినములమటుట్కు తమకిషట్ము వచిచ్నటుట్ మనలను శికిష్ంచిరి 

గాని మనము తన పరిశుదధ్తలో పాలుపొందవలెనని మన మేలుకొరకే ఆయన శికిష్ంచుచునాన్డు. 

హెబీర్యులకు 12:11 => మరియు పర్సుత్తమందు సమసత్ శిక్షయు దుఃఖకరముగా కనబడునేగాని 

సంతోషకరముగా కనబడదు. అయినను దానియందు అభాయ్సము కలిగినవారికి అది నీతియను 

సమాధానకరమైన ఫలమిచుచ్ను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 21:18 => ఒకని కుమారుడు మొండివాడై తిరుగబడి తండిర్మాట గాని 

తలిల్మాటగాని వినకయుండి, వారు అతని శికిష్ంచిన తరువాతయును అతడు వారికి విధేయుడు 

కాకపోయినయెడల 

1 రాజులు 1:6 => అతని తండిర్ నీవు ఈలాగున ఏల చేయుచునాన్వని అతనిచేత ఎపుప్డును 

విచారించి అతనికి నొపిప్ కలుగజేయలేదు. చూచుటకు అతడు బహు సౌందరయ్ము గలవాడు, 

అబాష్లోము తరువాత పుటిట్నవాడు. 

2 రాజులు 2:23 => అకక్డనుండి అతడు బేతేలునకు ఎకిక్వెళె ల్ను అతడు తోర్వను పోవుచుండగా 

బాలురు పటట్ణములోనుండి వచిచ్ బోడివాడా ఎకిక్పొముమ్, బోడివాడా ఎకిక్పొమమ్ని అతని 

అపహాసయ్ము చేయగా 

కీరత్నలు 58:3 => తలిల్కడుపున పుటిట్నది మొదలుకొని భకిత్హీనులు విపరీత బుదిధ్ కలిగియుందురు 

పుటిట్నతోడనే అబదధ్ములాడుచు తపిప్పోవుదురు. 
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సామెతలు 20:11 => బాలుడు సహితము తన నడవడి శుదధ్మైనదో కాదో యథారథ్మైనదో కాదో తన 

చేషట్లవలన తెలియజేయును. 

సామెతలు 20:30 => గాయములు చేయు దెబబ్లు అంతరంగములలో చొచిచ్ చెడుతనమును 

తొలగించును. 

పర్సంగి 1 1 : 1 0 = > లేతవయసుస్ను నడిపార్యమును గతించిపోవునవి గనుక 

నీహృదయములోనుండి వాయ్కులమును తొలగించుకొనుము , నీ దేహమును చెరుపుదాని 

తొలగించుకొనుము. 

మతత్యి 15:19 => దురాలోచనలు నరహతయ్లు వయ్భిచారములు వేశాయ్గమనములు దొంగతనములు 

అబదధ్సాక్షయ్ములు దేవదూషణలు హృదయములో నుండియే వచుచ్ను 

మారుక్ 7:22 => నరహతయ్లును వయ్భిచారములును లోభములును చెడుతనములును కృతిర్మమును 

కామవికారమును మతస్రమును దేవదూషణయు అహంభావమును అవివేకమును వచుచ్ను. 

ఎఫెసీయులకు 6:4 => తండుర్లారా, మీ పిలల్లకు కోపము రేపక పర్భువు యొకక్ శిక్షలోను 

బోధలోను వారిని పెంచుడి. 

హెబీర్యులకు 12:7 => శికాష్ఫలము పొందుటకై మీరు సహించుచునాన్రు; దేవుడు కుమారులనుగా 

మిముమ్ను చూచుచునాన్డు. తండిర్ శికిష్ంపని కుమారుడెవడు? 

పర్కటన 3:19 => నేను పేర్మించువారినందరిని గదిద్ంచి శికిష్ంచుచునాన్ను గనుక నీవు ఆసకిత్ కలిగి 

మారుమనసుస్ పొందుము. 

వచనము 19 

నీవు యెహోవాను ఆశర్యించునటుల్ నీకు నీకే గదా నేను ఈ దినమున వీటిని ఉపదేశించియునాన్ను? 

సామెతలు 22:22 => దరిదుర్డని దరిదుర్ని దోచుకొనవదుద్ గుమమ్మునొదద్ దీనులను బాధపరచవదుద్. 

సామెతలు 22:23 => యెహోవా వారి పక్షమున వాయ్జెయ్మాడును ఆయన వారిని దోచుకొనువారి 

పార్ణమును దోచుకొనును.  
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సామెతలు 14:31 => దరిదుర్ని బాధించువాడు వాని సృషిట్కరత్ను నిందించువాడు బీదను 

కనికరించువాడు ఆయనను ఘనపరచువాడు. 

సామెతలు 28:3 => బీదలను బాధించు దరిదుర్డు ఆహారవసుత్వులను ఉండనియయ్క కొటుట్కొనిపోవు 

వానతో సమానుడు. 

యోబు 20:19 => వారు బీదలను ముంచి విడిచిపెటిట్నవారు వారు బలాతాక్రముచేత ఒక యింటిని 

ఆకర్మించుకొనినను దానిని కటిట్ పూరిత్చేయరు. 

యోబు 20:20 => వారు ఎడతెగక ఆశించినవారు తమ యిషట్వసుత్వులలో ఒకదానిచేతనైనను 

తముమ్ను తాము రకిష్ంచుకొనజాలరు. 

యోబు 20:21 => వారు మింగివేయనిది ఒకటియు లేదు గనుక వారి కేష్మసిథ్తి నిలువదు. 

యోబు 20:22 => వారికి సంపాదయ్ము పూరణ్ముగా కలిగిన సమయమున వారు ఇబబ్ంది పడుదురు 

దురవసథ్లోనుండు వారందరి చెయియ్ వారిమీదికి వచుచ్ను. 

యోబు 20:23 => వారు కడుపు నింపుకొననైయుండగా దేవుడు వారిమీద తన కోపాగిన్ 

కురిపించును వారు తినుచుండగా దాని కురిపించును. 

యోబు 20:24 => ఇనుప ఆయుధము తపిప్ంచుకొనుటకై వారు పారిపోగా ఇతత్డివిలుల్ వారి 

దేహములగుండ బాణములను పోవిడుచును. 

యోబు 20:25 => అది దేహమును చీలిచ్ వారి శరీరములోనుండి వచుచ్ను అది బయట తీయగా 

వారి శరీరములోనుండి పైతయ్పు తితిత్ వచుచ్ను, మరణభయము వారిమీదికి వచుచ్ను. 

యోబు 20:26 => వారి ధననిధులు అంధకారపూరణ్ములగును ఊదనకక్రలేని అగిన్ వారిని 

మింగివేయును వారి గుడారములో మిగిలినదానిని అది కాలిచ్వేయును. 

యోబు 20:27 => ఆకాశము వారి దోషమును బయలుపరచును భూమి వారిమీదికి లేచును. 

యోబు 20:28 => వారి యింటికివచిచ్న ఆరజ్న కనబడకపోవును దేవుని కోపదినమున వారి ఆసిత్ 

నాశనమగును. 

యోబు 20:29 => ఇది దేవునివలన దుషు ట్లైన నరులకు పార్పిత్ంచు భాగము దేవునివలన వారికి 

నియమింపబడిన సావ్సథ్య్ము ఇదే. 
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కీరత్నలు 12:5 => బాధపడువారికి చేయబడిన బలాతాక్రమునుబటిట్యు దరిదుర్ల 

నిటూ ట్రుప్లనుబటిట్యు నేనిపుప్డే లేచెదను రక్షణను కోరుకొనువారికి నేను రక్షణ కలుగజేసెదను అని 

యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డు. 

మీకా 2:2 => వారు భూములు ఆశించి పటుట్కొందురు, ఇండుల్ ఆశించి ఆకర్మించుకొందురు, ఒక 

మనిషిని వాని కుటుంబమును ఇంటివానిని వాని సావ్సథ్య్మును అనాయ్యముగా ఆకర్మింతురు. 

మీకా 2:3 => కాబటిట్ యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా--గొపప్ అపాయకాలము వచుచ్చునన్ది. దాని 

కిర్ందనుండి తమ మెడలను తపిప్ంచుకొనలేకుండునంతగాను, గరవ్ముగా నడువ లేకుండునంతగాను 

ఈ వంశమునకు కీడుచేయ నుదేద్శించుచునాన్ను. 

జెకరాయ్ 7 :9 => సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా ఈలాగు ఆజఞ్ ఇచిచ్యునాన్డు 

సతయ్ముననుసరించి తీరుప్ తీరుచ్డి, ఒకరియందొకరు కరుణావాతస్లయ్ములు కనుపరచుకొనుడి. 

జెకరాయ్ 7:10 => విధవరాండర్ను తండిర్లేనివారిని పరదేశులను దరిదుర్లను బాధపెటట్కుడి, మీ 

హృదయమందు సహోదరులలో ఎవరికిని కీడు చేయదలచకుడి. 

జెకరాయ్ 7:11 => అయితే వారు ఆలకింపనొలల్క మూరు ఖ్లై వినకుండ చెవులు మూసికొనిరి. 

జెకరాయ్ 7:12 => ధరమ్శాసత్రమును, పూరివ్కులైన పర్వకత్ల దావ్రా సైనయ్ములకు అధిపతియగు 

యెహోవా తన ఆతమ్ పేర్రేపణచేత తెలియజేసిన మాటలను, తాము వినకుండునటుల్ హృదయములను 

కురువిందమువలె కఠినపరచుకొనిరి గనుక సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవాయొదద్నుండి 

మహోగర్త వారిమీదికి వచెచ్ను. 

జెకరాయ్ 7:13 => కావున సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా నేను 

పిలిచినపుప్డు వారు ఆలకింపకపోయిరి గనుక వారు పిలిచినపుప్డు నేను ఆలకింపను. 

జెకరాయ్ 7:14 => మరియు వారెరుగని అనయ్జనులలో నేను వారిని చెదరగొటుట్దును. వారు తమ 

దేశమును విడిచినమీదట అందులో ఎవరును సంచరింపకుండ అది పాడగును; ఈలాగున వారు 

మనోహరమైన తమ దేశమునకు నాశనము కలుగజేసియునాన్రు. 

యాకోబు 2:13 => కనికరము చూపనివాడు కనికరములేని తీరుప్ పొందును; కనికరము తీరుప్ను 

మించి అతిశయపడును. 
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యాకోబు 5:1 => ఇదిగో ధనవంతులారా, మీమీదికి వచెచ్డి ఉపదర్వములనుగూరిచ్ పర్లాపించి 

యేడువుడి. 

యాకోబు 5:2 => మీ ధనము చెడిపోయెను; మీ వసత్రములు చిమమ్టలు కొటిట్నవాయెను. 

యాకోబు 5:3 => మీ బంగారమును మీ వెండియు తుపుప్పటిట్నవి; వాటి తుపుప్ మీమీద సాక్షయ్ముగా 

ఉండి అగిన్వలె మీ శరీరములను తినివేయును; అంతయ్దినములయందు ధనము కూరుచ్ కొంటిరి. 

యాకోబు 5:4 => ఇదిగో మీ చేలు కోసిన పనివారికియయ్క, మీరు మోసముగా బిగపటిట్న కూలి 

మొఱఱ్పెటుట్చునన్ది. మీ కోతవారి కేకలు సైనయ్ములకు అధిపతియగు పర్భువు యొకక్ చెవులలో 

చొచిచ్యునన్వి. 

యాకోబు 5:5 => మీరు భూమిమీద సుఖముగా జీవించి భోగాసకుత్లై వధ దినమునందు మీ 

హృదయములను పోషించుకొంటిరి. 

లూకా 6:33 => మీకు మేలు చేయువారికే మేలు చేసినయెడల మీకేమి మెపుప్కలుగును? పాపులును 

ఆలాగే చేతురు గదా 

లూకా 6:34 => మీరెవరియొదద్ మరల పుచుచ్కొనవలెనని నిరీకిష్ంతురో వారికే అపుప్ ఇచిచ్నయెడల 

మీకేమి మెపుప్ కలుగును? పాపులును తామిచిచ్నంత మరల పుచుచ్కొనవలెనని పాపులకు అపుప్ 

ఇచెచ్దరు గదా. 

లూకా 6:35 => మీరైతే ఎటిట్ వారినిగూరిచ్ యైనను నిరాశ చేసికొనక మీ శతుర్వులను పేర్మించుడి, 

మేలు చేయుడి, అపుప్ ఇయుయ్డి; అపుప్డు మీ ఫలము గొపప్దై యుండును, మీరు సరోవ్నన్తుని 

కుమారులై యుందురు. ఆయన, కృతజఞ్తలేనివారియెడలను దుషు ట్లయెడలను ఉపకారియై యునాన్డు. 

లూకా 14:12 => మరియు ఆయన తనున్ పిలిచినవానితో ఇటల్నెను నీవు పగటి విందైనను రాతిర్ 

విందైనను చేయునపుప్డు, నీ సేన్హితులనైనను నీ సహోదరులనైనను నీ బంధువులనైనను 

ధనవంతులగు నీ పొరుగువారినైనను పిలువవదుద్; వారు ఒకవేళ నినున్ మరల పిలుతురు గనుక నీకు 

పర్తుయ్పకారము కలుగును. 

లూకా 14:13 => అయితే నీవు విందు చేయునపుప్డు బీదలను అంగహీనులను కుంటివాండర్ను 

గుర్డిడ్వాండర్ను పిలువుము. 
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లూకా 14:14 => నీకు పర్తుయ్పకారము చేయుటకు వారికేమియు లేదు గనుక నీవు 

ధనుయ్డవగుదువు; నీతిమంతుల పునరుతాథ్నమందు నీవు పర్తుయ్పకారము పొందుదువని చెపెప్ను. 

లూకా 16:24 => తండిర్వైన అబార్హామా, నాయందు కనికరపడి, తన వేర్లికొనను--నీళల్లోముంచి 

నా నాలుకను చలాల్రుచ్టకు లాజరును పంపుము; నేను ఈ అగిన్జావ్లలో యాతనపడు చునాన్నని 

కేకలువేసి చెపెప్ను 

లేవీయకాండము 25:14 => నీవు నీ పొరుగువానికి వెలకు ఇచిచ్న దేని విషయములోకాని నీ 

పొరుగువాని దగగ్ర నీవు కొనిన దేని విషయములో కాని మీరు ఒకరినొకరు బాధింపకూడదు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 24:14 => నీ సహోదరులలోనేమి నీ దేశమందలి నీ గార్మములలోనునన్ 

పరదేశులలోనేమి దీనదరిదుర్డైన కూలివానిని బాధింపకూడదు. ఏనాటి కూలి ఆనాడియయ్వలెను. 

యోబు 24:4 => వారు మారగ్ములోనుండి దరిదుర్లను తొలగించివేయుదురు దేశములోని బీదలు 

ఎవరికిని తెలియకుండ దాగవలసి వచెచ్ను. 

కీరత్నలు 10:9 => గుహలోని సింహమువలె వారు చాటైన సథ్లములలో పొంచియుందురు 

బాధపడువారిని పటుట్కొన పొంచియుందురు బాధపడువారిని తమ వలలోనికి లాగి పటుట్కొందురు. 

సామెతలు 17:18 => తన పొరుగువానికి జామీను ఉండి పూటపడువాడు తెలివిమాలినవాడు. 

సామెతలు 22:7 => ఐశవ్రయ్వంతుడు బీదలమీద పర్భుతవ్ము చేయును అపుప్చేయువాడు 

అపిప్చిచ్నవానికి దాసుడు. 

సామెతలు 30:14 => దేశములో ఉండకుండ వారు దరిదుర్లను మింగునటుల్ను మనుషుయ్లలో 

ఉండకుండ బీదలను నశింపజేయునటుల్ను ఖడగ్మువంటి పళుల్ను కతుత్లవంటి దవడపళుల్ను గల వారి 

తరము కలదు. 

హబకూక్కు 2:6 => తనదికాని దాని నాకర్మించి యభివృదిధ్ నొందినవానికి శర్మ; తాకటుట్సొముమ్ను 

విసాత్రముగా పటుట్కొనువానికి శర్మ; వాడు ఎనాన్ళుల్ నిలుచును అని చెపుప్కొనుచు వీరందరు 

ఇతనినిబటిట్ ఉపమానరీతిగా అపహాసయ్పు సామెత ఎతుత్దురు గదా. 
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1 తిమోతి 6:9 => ధనవంతులగుటకు అపేకిష్ంచువారు శోధనలోను, ఉరిలోను, అవివేక 

యుకత్ములును హానికరములునైన అనేక దురాశలలోను పడుదురు. అటిట్వి మనుషుయ్లను నషట్ములోను 

నాశనములోను ముంచివేయును. 

యాకోబు 2:6 => అయితే మీరు దరిదుర్లను అవమానపరచుదురు. ధనవంతులు మీమీద 

కఠినముగా అధికారము చూపుదురు; మిముమ్ను నాయ్యసభలకు ఈడుచ్చునన్వారు వీరే గదా? 

వచనము 20 

నినున్ పంపువారికి నీవు సతయ్వాకయ్ములతో పర్తుయ్తత్రమిచుచ్నటుల్ సతయ్పర్మాణము నీకు 

తెలియజేయుటకై 

సామెతలు 2:2 => జాఞ్నమునకు నీ చెవియొగిగ్ హృదయపూరవ్కముగా వివేచన నభయ్సించినయెడల 

సామెతలు 2:3 => తెలివికై మొఱఱ్పెటిట్నయెడల వివేచనకై మనవిచేసినయెడల 

సామెతలు 2:4 => వెండిని వెదకినటుల్ దాని వెదకినయెడల దాచబడిన ధనమును వెదకినటుల్ దాని 

వెదకినయెడల 

సామెతలు 2:5 => యెహోవాయందు భయభకుత్లు కలిగియుండుట యెటిట్దో నీవు గర్హించెదవు 

దేవుని గూరిచ్న విజాఞ్నము నీకు లభించును. 

సామెతలు 5:1 => నా కుమారుడా, నా జాఞ్నోపదేశము ఆలకింపుము వివేకముగల నా బోధకు చెవి 

యొగుగ్ము 

సామెతలు 5:2 => అపుప్డు నీవు బుదిధ్కలిగి నడచుకొందువు తెలివినిబటిట్ నీ పెదవులు మాటలాడును. 

సామెతలు 1:3 => నీతి నాయ్య యథారథ్తల ననుసరించుటయందు బుదిధ్ కుశలత ఇచుచ్ ఉపదేశము 

నొందుటకును 

సామెతలు 3:1 => నా కుమారుడా, నా ఉపదేశమును మరువకుము నా ఆజఞ్లను 

హృదయపూరవ్కముగా గైకొనుము. 

సామెతలు 4:4 => ఆయన నాకు బోధించుచు నాతో ఇటల్నెను నీ హృదయము పటుట్దలతో నా 

మాటలను పటుట్కొననిముమ్ నా ఆజఞ్లను గైకొనినయెడల నీవు బర్తుకుదువు. 
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సామెతలు 4:5 => జాఞ్నము సంపాదించుకొనుము బుదిధ్ సంపాదించుకొనుము నా నోటి మాటలను 

మరువకుము. వాటినుండి తొలగిపోకుము. 

సామెతలు 4:6 => జాఞ్నమును విడువక యుండినయెడల అది నినున్ కాపాడును దాని 

పేర్మించినయెడల అది నినున్ రకిష్ంచును. 

సామెతలు 4:7 => జాఞ్నము సంపాదించుకొనుటయే జాఞ్నమునకు ముఖాయ్ంశము. నీ సంపాదన 

అంతయు ఇచిచ్ బుదిధ్ సంపాదించుకొనుము. 

సామెతలు 4:8 => దాని గొపప్ చేసినయెడల అది నినున్ హెచిచ్ంచును. దాని కౌగిలించినయెడల అది 

నీకు ఘనతను తెచుచ్ను. 

సామెతలు 8:33 => ఉపదేశమును నిరాకరింపక దానినవలంబించి జాఞ్నులై యుండుడి. 

సామెతలు 8:34 => అనుదినము నా గడపయొదద్ కనిపెటుట్కొని నా దావ్రబంధములయొదద్ కాచుకొని 

నా ఉపదేశము వినువారు ధనుయ్లు. 

యెషయా 55:3 => చెవియొగిగ్ నాయొదద్కు రండి మీరు వినినయెడల మీరు బర్దుకుదురు నేను మీతో 

నితయ్నిబంధన చేసెదను దావీదునకు చూపిన శాశవ్తకృపను మీకు చూపుదును.  

మతత్యి 17:5 => అతడు ఇంకను మాటలాడుచుండగా ఇదిగో పర్కాశమానమైన యొక మేఘము 

వారిని కముమ్కొనెను; ఇదిగో ఈయన నా పిర్యకుమారుడు, ఈయనయందు నేనానందించుచునాన్ను, 

ఈయన మాట వినుడని యొక శబద్ము ఆ మేఘములోనుండి పుటెట్ను 

సామెతలు 23:12 => ఉపదేశముమీద మనసుస్ నుంచుము తెలివిగల మాటలకు చెవి యొగుగ్ము. 

కీరత్నలు 90:12 => మాకు జాఞ్నహృదయము కలుగునటుల్గా చేయుము మా దినములు లెకిక్ంచుటకు 

మాకు నేరుప్ము. 

పర్సంగి 7:25 => వివేచించుటకును పరిశోధించుటకును , జాఞ్నాభాయ్సము చేయుటకై 

సంగతులయొకక్ హేతువులను తెలిసికొనుటకును, భకిత్హీనత బుదిధ్హీనత అనియు బుదిధ్హీనత 

వెఱి ఱ్తనమనియు గర్హించుటకును, రూఢి చేసికొని నా మనసుస్ నిలిపితిని. 
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పర్సంగి 8:9 => సూరుయ్ని కిర్ంద జరుగు పర్తి పనినిగూరిచ్ నేను మనసిస్చిచ్ యోచన చేయుచుండగా 

ఇదంతయు నాకు తెలిసెను. మరియు ఒకడు మరియొకనిపైన అధికారియై తనకు హాని తెచుచ్కొనుట 

కలదు. 

పర్సంగి 8:16 => జాఞ్నాభాయ్సము చేయుటకును దివారాతుర్లు కనున్లు నిదర్ కానకుండ మనుషుయ్లు 

జరిగించు వాయ్పారములను చూచుటకును నా మనసుస్ నేను నిలుపగా 

నిరగ్మకాండము 7:23 => జరిగిన దానిని మనసుస్న పెటట్క ఫరో తిరిగి తన యింటికి వెళె ల్ను. 

కీరత్నలు 31:2 => నాకు నీ చెవియొగిగ్ ననున్ తవ్రగా విడిపించుము ననున్ రకిష్ంచుటకు నాకు ఆశర్య 

శైలముగాను పార్కారముగల యిలుల్గాను ఉండుము.  

కీరత్నలు 49:3 => నా హృదయధాయ్నము పూరణ్వివేకమును గూరిచ్నదై యుండును. 

సామెతలు 4:1 => కుమారులారా, తండిర్ యుపదేశము వినుడి మీరు వివేకము నొందునటుల్ 

ఆలకించుడి 

సామెతలు 5:7 => కుమారులారా, నా మాట ఆలకింపుడి నేను చెపుప్ ఉపదేశమునుండి తొలగకుడి. 

సామెతలు 10:17 => ఉపదేశము నంగీకరించువాడు జీవమారగ్ములో ఉనాన్డు గదిద్ంపునకు 

లోబడనివాడు తోర్వ తపుప్ను. 

సామెతలు 16:23 => జాఞ్నుని హృదయము వాని నోటికి తెలివి కలిగించును వాని పెదవులకు విదయ్ 

విసత్రింపజేయును. 

పర్సంగి 10:12 => జాఞ్నుని నోటిమాటలు ఇంపుగా ఉనన్వి, అయితే బుదిధ్హీనుని నోరు వానినే 

మింగివేయును. 

పర్సంగి 12:10 => పర్సంగి యింపైన మాటలు చెపుప్టకు పూనుకొనెను, సతయ్మునుగూరిచ్న 

మాటలు యథారథ్భావముతో వార్యుటకు పూనుకొనెను. 

మతత్యి 13:52 => ఆయన అందువలన పరలోకరాజయ్ములో శిషుయ్డుగాచేరిన పర్తి శాసిత్యు తన 

ధననిధిలోనుండి కొర్తత్ పదారథ్ములను పాత పదారథ్ములను వెలుపలికి తెచుచ్ ఇంటి యజమానుని 

పోలియునాన్డని వారితో చెపెప్ను. 

Page  of 1778 2507



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   !"త$

లూకా 6:45 => సజజ్నుడు, తన హృదయమను మంచి ధననిధిలోనుండి సదివ్షయములను బయటికి 

తెచుచ్ను; దురజ్నుడు చెడ డ్ ధననిధిలోనుండి దురివ్షయములను బయటికి తెచుచ్ను. హృదయము 

నిండియుండు దానినిబటిట్ యొకని నోరు మాటలాడును. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 18:26 => పిర్సిక్లల్ అకులయు విని, అతని చేరుచ్కొని దేవుని మారగ్ము మరి 

పూరిత్గా అతనికి విశదపరచిరి. 

కొలొసస్యులకు 4:6 => పర్తి మనుషుయ్నికి ఏలాగు పర్తుయ్తత్రమియయ్వలెనో అది మీరు 

తెలిసికొనుటకై మీ సంభాషణ ఉపుప్ వేసినటుట్ ఎలల్పుప్డు రుచిగలదిగాను కృపాసహితముగాను 

ఉండనియుయ్డి. 

వచనము 21 

ఆలోచనయు తెలివియుగల శేర్షఠ్మైన సామెతలు నేను నీకొరకు రచించితిని. 

సామెతలు 2:10 => జాఞ్నము నీ హృదయమున జొచుచ్ను తెలివి నీకు మనోహరముగా నుండును 

సామెతలు 3:17 => దాని మారగ్ములు రమయ్మారగ్ములు దాని తోర్వలనిన్యు కేష్మకరములు. 

సామెతలు 24:13 => నా కుమారుడా, తేనె తార్గుము అది రుచిగలది గదా తేనెపటుట్ తినుము అది నీ 

నాలుకకు తీపియే గదా. 

సామెతలు 24:14 => నీ ఆతమ్కు జాఞ్నము అటిట్దని తెలిసికొనుము అది నీకు దొరికినయెడల 

ముందుకు నీకు మంచిగతి కలుగును నీ ఆశ భంగము కానేరదు. 

కీరత్నలు 19:10 => అవి బంగారుకంటెను విసాత్రమైన మేలిమి బంగారుకంటెను కోరదగినవి 

తేనెకంటెను జుంటితేనె ధారలకంటెను మధురమైనవి. 

కీరత్నలు 119:103 => నీ వాకయ్ములు నా జిహవ్కు ఎంతో మధురములు అవి నా నోటికి తేనెకంటె 

తీపిగా నునన్వి. 

కీరత్నలు 119:111 => నీ శాసనములు నాకు హృదయానందకరములు అవి నాకు నితయ్సావ్సథ్య్మని 

భావించుచునాన్ను. 
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కీరత్నలు 119:162 => విసాత్రమైన దోపుసొముమ్ సంపాదించినవానివలె నీవిచిచ్న మాటనుబటిట్ నేను 

సంతోషించుచునాన్ను. 

యిరిమ్యా 15:16 => నీ మాటలు నాకు దొరకగా నేను వాటిని భుజించితిని; సైనయ్ములకధిపతివగు 

యెహోవా, దేవా, నీ పేరు నాకు పెటట్బడెను గనుక నీ మాటలు నాకు సంతోషమును నా 

హృదయమునకు ఆనందమును కలుగజేయుచునన్వి. 

యోబు 32:18 => నా మనసుస్నిండ మాటలునన్వి నా అంతరంగముననునన్ ఆతమ్ ననున్ 

బలవంతము చేయుచునన్ది. 

యోబు 32:19 => నా మనసుస్ తెరువబడని దార్కాష్రసపు తితిత్వలె నునన్ది కొర్తత్ తితుత్లవలె అది 

పగిలిపోవుటకు సిదధ్ముగా నునన్ది. 

యోహాను 7:38 => నాయందు విశావ్సముంచువాడెవడో లేఖనము చెపిప్నటుట్ వాని కడుపులోనుండి 

జీవజల నదులు పారునని బిగగ్రగా చెపెప్ను. 

సామెతలు 8:6 => నేను శేర్షఠ్మైన సంగతులను చెపెప్దను వినుడి నా పెదవులు యథారథ్మైన 

మాటలు పలుకును  

సామెతలు 10:13 => వివేకుని పెదవులయందు జాఞ్నము కనబడును బుదిధ్హీనుని వీపునకు బెతత్మే 

తగును. 

సామెతలు 10:21 => నీతిమంతుని పెదవులు అనేకులకు ఉపదేశించును బుదిధ్ లేకపోవుటచేత 

మూఢులు చనిపోవుదురు. 

సామెతలు 15:7 => జాఞ్నుల పెదవులు తెలివిని వెదజలుల్ను బుదిధ్హీనుల మనసుస్ సిథ్రమైనది కాదు 

సామెతలు 16:21 => జాఞ్న హృదయుడు వివేకి యనబడును రుచిగల మాటలు పలుకుటవలన విదయ్ 

యెకుక్వగును. 

సామెతలు 25:11 => సమయోచితముగా పలుకబడిన మాట చితర్మైన వెండి పళె ల్ములలో 

నుంచబడిన బంగారు పండల్వంటిది. 

కీరత్నలు 119:13 => నీ నోట నీవు సెలవిచిచ్న నాయ్యవిధులనిన్టిని నా పెదవులతో వివరించుదును. 
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కీరత్నలు 119:171 => నీవు నీ కటట్డలను నాకు బోధించుచునాన్వు నా పెదవులు నీ సోత్తర్ము 

నుచచ్రించును 

మలాకీ 2:7 => యాజకులు సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా దూతలు గనుక జనులు 

వారినోట ధరమ్శాసత్రవిధులను నేరుచ్కొందురు, వారు జాఞ్నమునుబటిట్ బోధింపవలెను. 

హెబీర్యులకు 13:15 => కాబటిట్ ఆయన దావ్రా మనము దేవునికి ఎలల్పుప్డును సుత్తియాగము 

చేయుదము, అనగా ఆయన నామమును ఒపుప్కొనుచు, జిహావ్ఫలము అరిప్ంచుదము. 

సామెతలు 16:23 => జాఞ్నుని హృదయము వాని నోటికి తెలివి కలిగించును వాని పెదవులకు విదయ్ 

విసత్రింపజేయును. 

సామెతలు 18:20 => ఒకని నోటి ఫలముచేత వాని కడుపు నిండును తన పెదవుల ఆదాయముచేత 

వాడు తృపిత్పొందును. 

సామెతలు 19:8 => బుదిధ్ సంపాదించుకొనువాడు తన పార్ణమునకు ఉపకారి వివేచనను లక్షయ్ము 

చేయువాడు మేలుపొందును. 

పర్సంగి 10:12 => జాఞ్నుని నోటిమాటలు ఇంపుగా ఉనన్వి, అయితే బుదిధ్హీనుని నోరు వానినే 

మింగివేయును. 

మతత్యి 13:52 => ఆయన అందువలన పరలోకరాజయ్ములో శిషుయ్డుగాచేరిన పర్తి శాసిత్యు తన 

ధననిధిలోనుండి కొర్తత్ పదారథ్ములను పాత పదారథ్ములను వెలుపలికి తెచుచ్ ఇంటి యజమానుని 

పోలియునాన్డని వారితో చెపెప్ను. 

లూకా 6:45 => సజజ్నుడు, తన హృదయమను మంచి ధననిధిలోనుండి సదివ్షయములను బయటికి 

తెచుచ్ను; దురజ్నుడు చెడ డ్ ధననిధిలోనుండి దురివ్షయములను బయటికి తెచుచ్ను. హృదయము 

నిండియుండు దానినిబటిట్ యొకని నోరు మాటలాడును. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 18:26 => పిర్సిక్లల్ అకులయు విని, అతని చేరుచ్కొని దేవుని మారగ్ము మరి 

పూరిత్గా అతనికి విశదపరచిరి. 
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కొలొసస్యులకు 4:6 => పర్తి మనుషుయ్నికి ఏలాగు పర్తుయ్తత్రమియయ్వలెనో అది మీరు 

తెలిసికొనుటకై మీ సంభాషణ ఉపుప్ వేసినటుట్ ఎలల్పుప్డు రుచిగలదిగాను కృపాసహితముగాను 

ఉండనియుయ్డి. 

వచనము 22 

దరిదుర్డని దరిదుర్ని దోచుకొనవదుద్ గుమమ్మునొదద్ దీనులను బాధపరచవదుద్. 

సామెతలు 3:5 => నీ సవ్బుదిధ్ని ఆధారము చేసికొనక నీ పూరణ్హృదయముతో యెహోవాయందు 

నమమ్కముంచుము 

కీరత్నలు 62:8 => జనులారా, యెలల్పుప్డు ఆయనయందు నమిమ్కయుంచుడి ఆయన సనిన్ధిని మీ 

హృదయములు కుమమ్రించుడి దేవుడు మనకు ఆశర్యము.(సెలా.) 

యెషయా 12:2 => ఇదిగో నా రక్షణకు కారణభూతుడగు దేవుడు, నేను భయపడక ఆయనను 

నముమ్కొనుచునాన్ను యెహోవా యెహోవాయే నాకు బలము ఆయనే నా కీరత్నకాసప్దము ఆయన నాకు 

రక్షణాధారమాయెను 

యెషయా 26:4 => యెహోవా యెహోవాయే నితాయ్శర్యదురగ్ము యుగయుగములు యెహోవాను 

నముమ్కొనుడి. 

యిరిమ్యా 17:7 => యెహోవాను నముమ్కొనువాడు ధనుయ్డు, యెహోవా వానికి ఆశర్యముగా 

ఉండును. 

1 పేతురు 1:21 => మీరు క్షయ బీజమునుండి కాక, శాశవ్తమగు జీవముగల దేవుని 

వాకయ్మూలముగా అక్షయ బీజమునుండి పుటిట్ంపబడినవారు గనుక నిషక్పటమైన సహోదర పేర్మ 

కలుగునటుల్,  

దివ్తీయోపదేశకాండము 4:5 => నా దేవుడైన యెహోవా నాకాజాఞ్పించినటుల్ మీరు 

సావ్ధీనపరచుకొనబోవు దేశమున మీరాచరింపవలసిన కటట్డలను విధులను మీకు నేరిప్తిని. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 11:2 => నీ దేవుడైన యెహోవా చేసిన శిక్షను ఆయన మహిమను ఆయన 

బాహుబలమును ఆయన చాపిన చేతిని 
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సామెతలు 16:20 => ఉపదేశమునకు చెవి యొగుగ్వాడు మేలునొందును యెహోవాను 

ఆశర్యించువాడు ధనుయ్డు. 

వచనము 23 

యెహోవా వారి పక్షమున వాయ్జెయ్మాడును ఆయన వారిని దోచుకొనువారి పార్ణమును దోచుకొనును.  

సామెతలు 8:6 => నేను శేర్షఠ్మైన సంగతులను చెపెప్దను వినుడి నా పెదవులు యథారథ్మైన 

మాటలు పలుకును  

కీరత్నలు 12:6 => యెహోవా మాటలు పవితర్మైనవి అవి మటిట్మూసలో ఏడు మారులు కరగి ఊదిన 

వెండియంత పవితర్ములు. 

హోషేయ 8:12 => నేను అతని కొరకు నా ధరమ్శాసత్రమును పరిపూరణ్ముగా వార్యించి 

నియమించినను వాటిని అతడు అనయ్ములుగా ఎంచెను. 

2 తిమోతి 3:15 => నీవు నేరుచ్కొని రూఢియని తెలిసికొనన్వి యెవరివలన నేరుచ్కొంటివో ఆ సంగతి 

తెలిసికొని, వాటియందు నిలుకడగా ఉండుము. 

2 తిమోతి 3:16 => దైవజనుడు సనన్దుధ్డై పర్తి సతాక్రయ్మునకు పూరణ్ముగా సిదధ్పడి యుండునటుల్ 

దైవావేశమువలన కలిగిన పర్తి లేఖనము ఉపదేశించుటకును,  

2 తిమోతి 3:17 => ఖండించుటకును, తపుప్ దిదుద్టకును, నీతియందు శిక్షచేయుటకును 

పర్యోజనకరమైయునన్ది. 

2 పేతురు 1:19 => మరియు ఇంతకంటె సిథ్రమైన పర్వచన వాకయ్ము మనకునన్ది. తెలల్వారి 

వేకువచుకక్ మీ హృదయములలో ఉదయించువరకు ఆ వాకయ్ము చీకటిగల చోటున వెలుగిచుచ్ 

దీపమైనటుట్నన్ది; దానియందు మీరు లక్షయ్ముంచినయెడల మీకు మేలు. 

2 పేతురు 1:20 => ఒకడు తన ఊహనుబటిట్ చెపుప్టవలన లేఖనములో ఏ పర్వచనమును పుటట్దని 

మొదట గర్హించుకొనవలెను. 

2 పేతురు 1:21 => ఏలయనగా పర్వచనము ఎపుప్డును మనుషుయ్ని ఇచఛ్నుబటిట్ కలుగలేదు గాని 

మనుషుయ్లు పరిశుదాధ్తమ్వలన పేర్రేపింపబడినవారై దేవుని మూలముగ పలికిరి. 
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దివ్తీయోపదేశకాండము 4:5 => నా దేవుడైన యెహోవా నాకాజాఞ్పించినటుల్ మీరు 

సావ్ధీనపరచుకొనబోవు దేశమున మీరాచరింపవలసిన కటట్డలను విధులను మీకు నేరిప్తిని. 

యోబు 36:4 => నా మాటలు ఏమాతర్మును అబదధ్ములు కావు పూరణ్జాఞ్ని యొకడు నీ యెదుట 

నునాన్డు.  

కీరత్నలు 49:3 => నా హృదయధాయ్నము పూరణ్వివేకమును గూరిచ్నదై యుండును. 

సామెతలు 4:2 => నేను మీకు సదుపదేశము చేసెదను నా బోధను తోర్సివేయకుడి. 

సామెతలు 16:20 => ఉపదేశమునకు చెవి యొగుగ్వాడు మేలునొందును యెహోవాను 

ఆశర్యించువాడు ధనుయ్డు. 

వచనము 24 

కోపచితుత్నితో సహవాసము చేయకుము కోర్ధము గలవానితో పరిచయము కలిగియుండకుము  

లూకా 1:3 => గనుక నీకు ఉపదేశింపబడిన సంగతులు నిశచ్యముగా జరిగినవని నీవు 

తెలిసికొనుటకు వాటిననిన్టిని మొదటనుండి తరచి పరిషాక్రముగా తెలిసికొనియునన్ నేనును నీ పేరట  

లూకా 1:4 => వాటినిగూరిచ్ వరుసగా రచించుట యుకత్మని యెంచితిని. 

యోహాను 20:31 => యేసు దేవుని కుమారుడైన కీర్సుత్ అని మీరు నముమ్నటుల్ను, నమిమ్ ఆయన 

నామమందు జీవము పొందునటుల్ను ఇవి వార్యబడెను. 

1 యోహాను 5:13 => ఆయననుబటిట్ మనకు కలిగిన ధైరయ్మేదనగా, ఆయన చితాత్నుసారముగా 

మనమేది అడిగినను ఆయన మన మనవి ఆలకించుననునదియే. 

1 పేతురు 3:15 => నిరమ్లమైన మనసాస్కిష్ కలిగినవారై, మీలో ఉనన్ నిరీక్షణనుగూరిచ్ మిముమ్ను 

హేతువు అడుగు పర్తివానికిని సాతివ్కముతోను భయముతోను సమాధానము చెపుప్టకు ఎలల్పుప్డు 

సిదధ్ముగా ఉండి, మీ హృదయములయందు కీర్సుత్ను పర్భువుగా పర్తిషిఠ్ంచుడి; 

యోబు 36:4 => నా మాటలు ఏమాతర్మును అబదధ్ములు కావు పూరణ్జాఞ్ని యొకడు నీ యెదుట 

నునాన్డు.  

కీరత్నలు 49:3 => నా హృదయధాయ్నము పూరణ్వివేకమును గూరిచ్నదై యుండును. 
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సామెతలు 4:2 => నేను మీకు సదుపదేశము చేసెదను నా బోధను తోర్సివేయకుడి. 

సామెతలు 8:6 => నేను శేర్షఠ్మైన సంగతులను చెపెప్దను వినుడి నా పెదవులు యథారథ్మైన 

మాటలు పలుకును  

సామెతలు 18:20 => ఒకని నోటి ఫలముచేత వాని కడుపు నిండును తన పెదవుల ఆదాయముచేత 

వాడు తృపిత్పొందును. 

దానియేలు 11:2 => ఇపుప్డు సతయ్మును నీకు తెలియజేయుచునాన్ను; ఏమనగా ఇంక ముగుగ్రు 

రాజులు పారసీకముమీద రాజయ్ము చేసిన పిమమ్ట అందరికంటె అధికైశవ్రయ్ము కలిగిన నాలుగవ 

రాజొకడు వచుచ్ను. అతడు తనకునన్ సంపతుత్చేత బలవంతుడై అందరిని గేర్కేయుల రాజయ్మునకు 

విరోధముగా రేపును.  

వచనము 25 

నీవు వాని మారగ్ములను అనుసరించి నీ పార్ణమునకు ఉరి తెచుచ్కొందువేమో. 

సామెతలు 23:10 => పురాతనమైన పొలిమేర రాతిని తీసివేయకుము తలిదండుర్లు లేనివారి 

పొలములోనికి నీవు చొరబడకూడదు 

సామెతలు 23:11 => వారి విమోచకుడు బలవంతుడు ఆయన వారి పక్షమున నీతో వాయ్జెయ్మాడును. 

యెహెజేక్లు 22:29 => మరియు సామానయ్ జనులు బలాతాక్రము చేయుచు దొంగిలించుదురు, 

వారు దీనులను దరిదుర్లను హింసించుదురు, అనాయ్యముగా వారు పరదేశులను బాధించుదురు. 

సామెతలు 22:16 => లాభము నొందవలెనని దరిదుర్లకు అనాయ్యము చేయువానికిని ధనవంతుల 

కిచుచ్వానికిని నషట్మే కలుగును. 

నిరగ్మకాండము 23:6 => దరిదుర్ని వాయ్జెయ్ములో నాయ్యము విడిచి తీరుప్ తీరచ్కూడదు 

యోబు 29:12 => ఏలయనగా మొఱఱ్పెటిట్న దీనులను తండిర్లేనివారిని సహాయములేనివారిని నేను 

విడిపించితిని. 

యోబు 29:13 => నశించుటకు సిదధ్మైయునన్వారి దీవెన నామీదికి వచెచ్ను విధవరాండర్ 

హృదయమును సంతోషపెటిట్తిని  
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యోబు 29:14 => నేను నీతిని వసత్రముగా ధరించుకొని యుంటిని గనుక అది ననున్ ధరించెను నా 

నాయ్యపర్వరత్న నాకు వసత్రమును పాగాయు ఆయెను. 

యోబు 29:15 => గుర్డిడ్వారికి నేను కనున్లైతిని కుంటివారికి పాదములైతిని. 

యోబు 29:16 => దరిదుర్లకు తండిర్గా ఉంటిని ఎరుగనివారి వాయ్జెయ్మును నేను శర్దధ్గా 

విచారించితిని. 

యోబు 31:16 => బీదలు ఇచఛ్యించినదానిని నేను బిగబటిట్నయెడలను విధవరాండర్ కనున్లు 

కీష్ణింపజేసినయెడలను 

యోబు 31:21 => నా భుజశలయ్ము దాని గూటినుండి పడును గాక నా బాహువు ఎముకలోనికి 

విరుగును గాక. 

జెకరాయ్ 7:10 => విధవరాండర్ను తండిర్లేనివారిని పరదేశులను దరిదుర్లను బాధపెటట్కుడి, మీ 

హృదయమందు సహోదరులలో ఎవరికిని కీడు చేయదలచకుడి. 

మలాకీ 3:5 => తీరుప్ తీరుచ్టకై నేను మీయొదద్కు రాగా, చిలల్ంగివాండర్ మీదను వయ్భిచారుల మీదను 

అపర్మాణికుల మీదను, నాకు భయపడక వారి కూలి విషయములో కూలివారిని విధవరాండర్ను 

తండిర్లేనివారిని బాధపెటిట్ పరదేశులకు అనాయ్యము చేయువారి మీదను దృఢముగా సాక్షయ్ము 

పలుకుదునని సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డు. 

నిరగ్మకాండము 3:9 => ఇశార్యేలీయుల మొర నిజముగా నాయొదద్కు చేరినది, ఐగుపీత్యులు 

వారిని పెటుట్చునన్ హింస చూచితిని. 

నిరగ్మకాండము 21:26 => ఒకడు తన దాసుని కనైన్నను తన దాసి కనైన్నను పోగొటిట్నయెడల ఆ 

కంటి హానినిబటిట్ వారిని సవ్తంతుర్నిగా పోనియయ్వలెను. 

నిరగ్మకాండము 22:23 => వారు నీచేత ఏ విధముగానైనను బాధనొంది నాకు మొఱ పెటిట్నయెడల 

నేను నిశచ్యముగా వారి మొఱను విందును. 

లేవీయకాండము 19:13 => నీ పొరుగువాని హింసింపకూడదు, వాని దోచుకొనకూడదు, కూలివాని 

కూలి మరునాటివరకు నీయొదద్ ఉంచుకొనకూడదు; 
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దివ్తీయోపదేశకాండము 1:17 => తీరుప్ తీరుచ్నపుప్డు అలుప్ల సంగతిగాని ఘనుల సంగతిగాని 

పక్షపాతములేకుండ వినవలెను; నాయ్యపు తీరుప్ దేవునిదే. కాబటిట్ మీరు మనుషుయ్ని ముఖము చూచి 

భయపడవదుద్. మీకు అసాధయ్మైన కఠిన వాయ్జెయ్మును నాయొదద్కు తీసికొనిరావలెను; నేను దానిని 

విచారించెదనని వారికాజాఞ్పించితిని. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 24:15 => సూరుయ్డు అసత్మింపకమునుపు వానికియయ్వలెను. వాడు 

బీదవాడు గనుక దానిమీద ఆశపెటుట్కొనియుండును. వాడు నినున్బటిట్ యెహోవాకు మొఱఱ్పెటుట్నేమో 

అది నీకు పాపమగును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 24:17 => పరదేశికేగాని తండిర్లేనివానికేగాని నాయ్యము తపిప్ తీరుప్ 

తీరచ్కూడదు. విధవరాలి వసత్రమును తాకటుట్గా తీసికొనకూడదు. 

యోబు 20:19 => వారు బీదలను ముంచి విడిచిపెటిట్నవారు వారు బలాతాక్రముచేత ఒక యింటిని 

ఆకర్మించుకొనినను దానిని కటిట్ పూరిత్చేయరు. 

యోబు 27:13 => దేవునివలన భకిత్హీనులకు నియమింపబడిన భాగము ఇది ఇది బాధించువారు 

సరవ్శకుత్నివలన పొందు సావ్సథ్య్ము 

యోబు 36:6 => భకిత్హీనుల పార్ణమును ఆయన కాపాడడు ఆయన దీనులకు నాయ్యము 

జరిగించును. 

కీరత్నలు 12:5 => బాధపడువారికి చేయబడిన బలాతాక్రమునుబటిట్యు దరిదుర్ల 

నిటూ ట్రుప్లనుబటిట్యు నేనిపుప్డే లేచెదను రక్షణను కోరుకొనువారికి నేను రక్షణ కలుగజేసెదను అని 

యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డు. 

కీరత్నలు 35:10 => అపుప్డు యెహోవా నీవంటివాడెవడు? మించిన బలముగలవారి చేతినుండి 

దీనులను దోచుకొనువారి చేతినుండి దీనులను దరిదుర్లను విడిపించువాడవు నీవే అని నా 

యెముకలనిన్యు చెపుప్కొనును.  

కీరత్నలు 103:6 => యెహోవా నీతికిర్యలను జరిగించుచు బాధింపబడు వారికందరికి నాయ్యము 

తీరుచ్ను 
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కీరత్నలు 109:31 => దరిదుర్ని పార్ణమును విమరశ్కు లోపరచువారి చేతిలోనుండి అతని 

రకిష్ంచుటకై యెహోవా అతని కుడిపర్కక్ను నిలుచుచునాన్డు. 

కీరత్నలు 140:12 => బాధింపబడువారి పక్షమున యెహోవా వాయ్జెయ్మాడుననియు దరిదుర్లకు 

ఆయన నాయ్యము తీరుచ్ననియు నేనెరుగుదును. 

కీరత్నలు 146:7 => బాధపరచబడువారికి ఆయన నాయ్యము తీరుచ్ను ఆకలిగొనినవారికి ఆహారము 

దయచేయును యెహోవా బంధింపబడినవారిని విడుదలచేయును. 

సామెతలు 3:31 => బలాతాక్రము చేయువాని చూచి మతస్రపడకుము వాడు చేయు కిర్యలను 

ఏమాతర్మును చేయగోరవదుద్ 

సామెతలు 10:15 => ధనవంతుని ఆసిత్ వానికి ఆశర్యపటట్ణము దరిదుర్ని పేదరికము వానికి 

నాశనకరము. 

సామెతలు 14:31 => దరిదుర్ని బాధించువాడు వాని సృషిట్కరత్ను నిందించువాడు బీదను 

కనికరించువాడు ఆయనను ఘనపరచువాడు. 

సామెతలు 21:7 => భకిత్హీనులు నాయ్యము చేయనొలల్రు వారు చేయు బలాతాక్రము వారిని 

కొటుట్కొనిపోవును. 

సామెతలు 22:7 => ఐశవ్రయ్వంతుడు బీదలమీద పర్భుతవ్ము చేయును అపుప్చేయువాడు 

అపిప్చిచ్నవానికి దాసుడు. 

సామెతలు 24:7 => మూరు ఖ్నికి జాఞ్నము అందదు గుమమ్మునొదద్ అటిట్వారు మౌనులై యుందురు. 

యెషయా 3:13 => వారు నీ తోర్వల జాడను చెరిపివేయుదురు. యెహోవా వాదించుటకు 

నిలువబడియునాన్డు జనములను విమరిశ్ంచుటకు లేచియునాన్డు 

విలాపవాకయ్ములు 3:35 => మహోనన్తుని సనిన్ధిని నరులకు నాయ్యము తొలగించుటయు 

యెహెజేక్లు 18:7 => ఎవనినైనను భాదపెటట్కయు, ఋణసుథ్నికి అతని తాకటుట్ను చెలిల్ంచి 

బలాతాక్రముచేత ఎవనికైనను నషట్ము కలుగజేయకయు నుండువాడై, ఆకలి గలవానికి ఆహారమిచిచ్ 

దిగంబరికి బటట్యిచిచ్ 
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యెహెజేక్లు 22:7 => నీలో తలిదండుర్లు అవమానమొందుదురు, నీ మధయ్నునన్ పరదేశులు 

దౌరజ్నయ్ము నొందుదురు, నీలో తండిర్లేని వారును విధవరాండుర్ను హింసింపబడుదురు, 

ఆమోసు 4:1 => షోమోర్ను పరవ్తముననునన్ బాషాను ఆవులారా, దరిదుర్లను బాధపెటుట్చు బీదలను 

నలుగగొటుట్ వారలారా మాకు పానము తెచిచ్ ఇయుయ్డని మీ యజమానులతో చెపుప్వారలారా, యీ 

మాట ఆలకించుడి. పర్భువైన యెహోవా తన పరిశుదధ్త తోడని చేసిన పర్మాణమేదనగా 

ఆమోసు 5:12 => మీ అపరాధములు విసాత్రములైనవనియు, మీ పాపములు ఘోరమైనవనియు 

నేనెరుగుదును. దరిదుర్లయొదద్ పంట మోపులను పుచుచ్కొనుచు మీరు వారిని అణగదొర్కుక్దురు గనుక 

మలుపురాళల్తో మీరు ఇండుల్ కటుట్కొనినను వాటిలో మీరు కాపురముండరు, శృంగారమైన 

దార్క్షతోటలు మీరు నాటినను ఆ పండల్రసము మీరు తార్గరు.  

1 దెసస్లోనీకయులకు 4:6 => ఈ విషయమందెవడును అతికర్మించి తన సహోదరునికి మోసము 

చేయకుండవలెను; ఎందుకనగా మేము పూరవ్ము మీతో చెపిప్ సాక్షయ్మిచిచ్న పర్కారము పర్భువు 

వీటనిన్టి విషయమై పర్తిదండన చేయువాడు. 

వచనము 26 

చేతిలో చెయియ్ వేయువారితోను అపుప్లకు పూటబడువారితోను చేరకుము. 

సామెతలు 23:11 => వారి విమోచకుడు బలవంతుడు ఆయన వారి పక్షమున నీతో వాయ్జెయ్మాడును. 

1 సమూయేలు 24:12 => నీకును నాకును మధయ్ యెహోవా నాయ్యము తీరుచ్ను. యెహోవా నా 

విషయమై పగతీరుచ్ను గాని నేను నినున్ చంపను. 

1 సమూయేలు 24:15 => యెహోవా నీకును నాకును మధయ్ నాయ్యాధిపతియై తీరుప్ తీరుచ్నుగాక; 

ఆయనే సంగతి విచారించి నా పక్షమున వాయ్జెయ్మాడి నీ వశము కాకుండ ననున్ నిరోద్షినిగా 

తీరుచ్నుగాక. 

1 సమూయేలు 25:39 => నాబాలు చనిపోయెనని దావీదు విని యెహోవా నాబాలు చేసిన కీడును 

అతని తలమీదికి రపిప్ంచెను గనుక తన దాసుడనైన నేను కీడు చేయకుండ ననున్ కాపాడి, 
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నాబాలువలన నేను పొందిన అవమానమును తీరిచ్న యెహోవాకు సోత్తర్ము కలుగును గాక అనెను. 

తరువాత దావీదు అబీగయీలును పెండిల్ చేసికొనవలెనని ఆమెతో మాటలాడ తగినవారిని పంపెను. 

కీరత్నలు 12:5 => బాధపడువారికి చేయబడిన బలాతాక్రమునుబటిట్యు దరిదుర్ల 

నిటూ ట్రుప్లనుబటిట్యు నేనిపుప్డే లేచెదను రక్షణను కోరుకొనువారికి నేను రక్షణ కలుగజేసెదను అని 

యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డు. 

కీరత్నలు 35:1 => యెహోవా, నాతో వాయ్జెయ్మాడు వారితో వాయ్జెయ్మాడుము నాతో పోరాడువారితో 

పోరాడుము. 

కీరత్నలు 35:10 => అపుప్డు యెహోవా నీవంటివాడెవడు? మించిన బలముగలవారి చేతినుండి 

దీనులను దోచుకొనువారి చేతినుండి దీనులను దరిదుర్లను విడిపించువాడవు నీవే అని నా 

యెముకలనిన్యు చెపుప్కొనును.  

కీరత్నలు 43:1 => దేవా, నాకు నాయ్యము తీరుచ్ము భకిత్లేని జనముతో నా పక్షమున 

వాయ్జెయ్మాడుము కపటము కలిగి దౌరజ్నయ్ము చేయువారిచేతిలోనుండి నీవు ననున్ విడిపించుదువు. 

కీరత్నలు 68:5 => తన పరిశుదాధ్లయమందుండు దేవుడు, తండిర్ లేనివారికి తండిర్యు 

విధవరాండర్కు నాయ్యకరత్యునై యునాన్డు  

కీరత్నలు 140:12 => బాధింపబడువారి పక్షమున యెహోవా వాయ్జెయ్మాడుననియు దరిదుర్లకు 

ఆయన నాయ్యము తీరుచ్ననియు నేనెరుగుదును. 

యిరిమ్యా 50:34 => వారి విమోచకుడు బలవంతుడు సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా అని 

ఆయనకు పేరు భూమికి విశార్ంతి కలుగజేయుటకును బబులోను నివాసులను కలవరపరచుటకును 

ఆయన బాగుగా వాదించి వారి వాయ్జెయ్మును కడ ముటిట్ంచును.  

యిరిమ్యా 51:36 => యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు ఆల కించుము, నీ వాయ్జెయ్మును నేను 

జరిగించుదును నీ నిమితత్ము నేనే పగతీరుచ్కొందును దాని సముదర్మును నేనెండకటుట్దును దాని 

ఊటను ఇంకిపోజేయుదును.  
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మీకా 7:9 => నేను యెహోవా దృషిట్కి పాపము చేసితిని గనుక ఆయన నా పక్షమున వాయ్జెయ్మాడి నా 

పక్షమున నాయ్యము తీరుచ్వరకు నేను ఆయన కోపాగిన్ని సహింతును; ఆయన ననున్ వెలుగులోనికి 

రపిప్ంచును, ఆయన నీతిని నేను చూచెదను. 

మలాకీ 3:5 => తీరుప్ తీరుచ్టకై నేను మీయొదద్కు రాగా, చిలల్ంగివాండర్ మీదను వయ్భిచారుల మీదను 

అపర్మాణికుల మీదను, నాకు భయపడక వారి కూలి విషయములో కూలివారిని విధవరాండర్ను 

తండిర్లేనివారిని బాధపెటిట్ పరదేశులకు అనాయ్యము చేయువారి మీదను దృఢముగా సాక్షయ్ము 

పలుకుదునని సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డు. 

యెషయా 33:1 => దోచుకొనబడకపోయినను దోచుకొనుచుండు నీకు శర్మ నినెన్వరు 

వంచింపకపోయినను వంచించుచుండు నీకు శర్మ నీవు దోచుకొనుట మానిన తరువాత నీవు 

దోచుకొనబడెదవు నీవు వంచించుట ముగించిన తరువాత జనులు నినున్ వంచించెదరు.  

హబకూక్కు 2:8 => బహు జనముల ఆసిత్ని నీవు కొలల్పెటిట్యునాన్వు గనుక శేషించిన జనులు 

దేశములకును పటట్ణములకును వాటిలోని నివాసులకును నీవు చేసిన నరహతయ్ను బటిట్యు 

బలాతాక్రమును బటిట్యు నినున్ కొలల్పెటుట్దురు. 

నిరగ్మకాండము 3:9 => ఇశార్యేలీయుల మొర నిజముగా నాయొదద్కు చేరినది, ఐగుపీత్యులు 

వారిని పెటుట్చునన్ హింస చూచితిని. 

నిరగ్మకాండము 9:20 => ఫరో సేవకులలో యెహోవా మాటకు భయపడినవాడు తన సేవకులను 

తన పశువులను ఇండల్లోనికి తవ్రగా రపిప్ంచెను. 

నిరగ్మకాండము 21:26 => ఒకడు తన దాసుని కనైన్నను తన దాసి కనైన్నను పోగొటిట్నయెడల ఆ 

కంటి హానినిబటిట్ వారిని సవ్తంతుర్నిగా పోనియయ్వలెను. 

నిరగ్మకాండము 22:23 => వారు నీచేత ఏ విధముగానైనను బాధనొంది నాకు మొఱ పెటిట్నయెడల 

నేను నిశచ్యముగా వారి మొఱను విందును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 1:17 => తీరుప్ తీరుచ్నపుప్డు అలుప్ల సంగతిగాని ఘనుల సంగతిగాని 

పక్షపాతములేకుండ వినవలెను; నాయ్యపు తీరుప్ దేవునిదే. కాబటిట్ మీరు మనుషుయ్ని ముఖము చూచి 
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భయపడవదుద్. మీకు అసాధయ్మైన కఠిన వాయ్జెయ్మును నాయొదద్కు తీసికొనిరావలెను; నేను దానిని 

విచారించెదనని వారికాజాఞ్పించితిని. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 24:15 => సూరుయ్డు అసత్మింపకమునుపు వానికియయ్వలెను. వాడు 

బీదవాడు గనుక దానిమీద ఆశపెటుట్కొనియుండును. వాడు నినున్బటిట్ యెహోవాకు మొఱఱ్పెటుట్నేమో 

అది నీకు పాపమగును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 24:17 => పరదేశికేగాని తండిర్లేనివానికేగాని నాయ్యము తపిప్ తీరుప్ 

తీరచ్కూడదు. విధవరాలి వసత్రమును తాకటుట్గా తీసికొనకూడదు. 

యోబు 20:19 => వారు బీదలను ముంచి విడిచిపెటిట్నవారు వారు బలాతాక్రముచేత ఒక యింటిని 

ఆకర్మించుకొనినను దానిని కటిట్ పూరిత్చేయరు. 

యోబు 27:13 => దేవునివలన భకిత్హీనులకు నియమింపబడిన భాగము ఇది ఇది బాధించువారు 

సరవ్శకుత్నివలన పొందు సావ్సథ్య్ము 

యోబు 36:6 => భకిత్హీనుల పార్ణమును ఆయన కాపాడడు ఆయన దీనులకు నాయ్యము 

జరిగించును. 

కీరత్నలు 103:6 => యెహోవా నీతికిర్యలను జరిగించుచు బాధింపబడు వారికందరికి నాయ్యము 

తీరుచ్ను 

కీరత్నలు 109:31 => దరిదుర్ని పార్ణమును విమరశ్కు లోపరచువారి చేతిలోనుండి అతని 

రకిష్ంచుటకై యెహోవా అతని కుడిపర్కక్ను నిలుచుచునాన్డు. 

కీరత్నలు 119:154 => నా పక్షమున వాయ్జెయ్మాడి ననున్ విమోచింపుము నీవిచిచ్న మాటచొపుప్న 

ననున్ బర్దికింపుము. 

కీరత్నలు 146:7 => బాధపరచబడువారికి ఆయన నాయ్యము తీరుచ్ను ఆకలిగొనినవారికి ఆహారము 

దయచేయును యెహోవా బంధింపబడినవారిని విడుదలచేయును. 

సామెతలు 10:15 => ధనవంతుని ఆసిత్ వానికి ఆశర్యపటట్ణము దరిదుర్ని పేదరికము వానికి 

నాశనకరము. 
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సామెతలు 14:31 => దరిదుర్ని బాధించువాడు వాని సృషిట్కరత్ను నిందించువాడు బీదను 

కనికరించువాడు ఆయనను ఘనపరచువాడు. 

సామెతలు 21:7 => భకిత్హీనులు నాయ్యము చేయనొలల్రు వారు చేయు బలాతాక్రము వారిని 

కొటుట్కొనిపోవును. 

సామెతలు 22:16 => లాభము నొందవలెనని దరిదుర్లకు అనాయ్యము చేయువానికిని ధనవంతుల 

కిచుచ్వానికిని నషట్మే కలుగును. 

యెషయా 3:13 => వారు నీ తోర్వల జాడను చెరిపివేయుదురు. యెహోవా వాదించుటకు 

నిలువబడియునాన్డు జనములను విమరిశ్ంచుటకు లేచియునాన్డు 

యెషయా 17:14 => సాయంకాలమున తలల్డిలుల్దురు ఉదయము కాకమునుపు లేకపోవుదురు ఇదే 

మముమ్ను దోచుకొనువారి భాగము, మా సొముమ్ దొంగిలువారికి పటుట్ గతి యిదే.  

యెషయా 51:22 => నీ పర్భువగు యెహోవా తన జనుల నిమితత్ము వాయ్జెయ్మాడు నీ దేవుడు 

ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు ఇదిగో తూలిపడజేయు పాతర్ను నా కోర్ధ పాతర్ను నీచేతిలోనుండి 

తీసివేసియునాన్ను నీవికను దానిలోనిది తార్గవు.  

యెహెజేక్లు 18:7 => ఎవనినైనను భాదపెటట్కయు, ఋణసుథ్నికి అతని తాకటుట్ను చెలిల్ంచి 

బలాతాక్రముచేత ఎవనికైనను నషట్ము కలుగజేయకయు నుండువాడై, ఆకలి గలవానికి ఆహారమిచిచ్ 

దిగంబరికి బటట్యిచిచ్ 

యెహెజేక్లు 22:7 => నీలో తలిదండుర్లు అవమానమొందుదురు, నీ మధయ్నునన్ పరదేశులు 

దౌరజ్నయ్ము నొందుదురు, నీలో తండిర్లేని వారును విధవరాండుర్ను హింసింపబడుదురు, 

ఆమోసు 4:1 => షోమోర్ను పరవ్తముననునన్ బాషాను ఆవులారా, దరిదుర్లను బాధపెటుట్చు బీదలను 

నలుగగొటుట్ వారలారా మాకు పానము తెచిచ్ ఇయుయ్డని మీ యజమానులతో చెపుప్వారలారా, యీ 

మాట ఆలకించుడి. పర్భువైన యెహోవా తన పరిశుదధ్త తోడని చేసిన పర్మాణమేదనగా 

జెకరాయ్ 7:10 => విధవరాండర్ను తండిర్లేనివారిని పరదేశులను దరిదుర్లను బాధపెటట్కుడి, మీ 

హృదయమందు సహోదరులలో ఎవరికిని కీడు చేయదలచకుడి. 
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ఫిలిపీప్యులకు 1:27 => నేను వచిచ్ మిముమ్ను చూచినను, రాకపోయినను, మీరు ఏ 

విషయములోను ఎదిరించువారికి బెదరక, అందరును ఒకక్ భావముతో సువారత్ విశావ్సపక్షమున 

పోరాడుచు, ఏకమనసుస్ గలవారై నిలిచియునాన్రని నేను మిముమ్నుగూరిచ్ వినులాగున, మీరు కీర్సుత్ 

సువారత్కు తగినటుల్గా పర్వరిత్ంచుడి.  

1 దెసస్లోనీకయులకు 4:6 => ఈ విషయమందెవడును అతికర్మించి తన సహోదరునికి మోసము 

చేయకుండవలెను; ఎందుకనగా మేము పూరవ్ము మీతో చెపిప్ సాక్షయ్మిచిచ్న పర్కారము పర్భువు 

వీటనిన్టి విషయమై పర్తిదండన చేయువాడు. 

వచనము 27 

చెలిల్ంచుటకు నీయొదద్ ఏమియు లేకపోగా వాడు నీ కిర్ందనుండి నీ పరుపు తీసికొనిపోనేల? 

సామెతలు 21:24 => అహంకారియైన గరివ్షుఠ్నికి అపహాసకుడని పేరు అటిట్వాడు అమిత 

గరవ్ముతో పర్వరిత్ంచును. 

సామెతలు 29:22 => కోపిషుఠ్డు కలహము రేపును ముంగోపి అధికమైన దుషిర్క్యలు చేయును. 

2 కొరిందీయులకు 6:14 => మీరు అవిశావ్సులతో జోడుగా ఉండకుడి. నీతికి దురీణ్తితో ఏమి 

సాంగతయ్ము? వెలుగునకు చీకటితో ఏమి పొతుత్? 

2 కొరిందీయులకు 6:15 => కీర్సుత్నకు బెలియాలుతో ఏమి సంబంధము? అవిశావ్సితో విశావ్సికి 

పాలెకక్డిది? 

2 కొరిందీయులకు 6:16 => దేవుని ఆలయమునకు విగర్హములతో ఏమి పొందిక? మనము 

జీవముగల దేవుని ఆలయమై యునాన్ము; అందుకు దేవుడీలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు. నేను వారిలో 

నివసించి సంచరింతును, నేను వారి దేవుడనైయుందును వారు నా పర్జలైయుందురు.  

2 కొరిందీయులకు 6:17 => కావున మీరు వారి మధయ్నుండి బయలువెడలి పర్తేయ్కముగా ఉండుడి; 

అపవితర్మైన దానిని ముటట్కుడని పర్భువు చెపుప్చునాన్డు. 

1 సమూయేలు 20:32 => అంతట యోనాతాను అతడెందుకు మరణ శిక్ష నొందవలెను? అతడు 

ఏమి చేసెనని సౌలు నడుగగా 
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కీరత్నలు 101:4 => మూరఖ్చితుత్డు నాయొదద్నుండి తొలగిపోవలెను దౌషట్య్మును నేననుసరింపను. 

సామెతలు 14:17 => తవ్రగా కోపపడువాడు మూఢతవ్ము చూపును. దురోయ్చనలు గలవాడు 

దేవ్షింపబడును. 

సామెతలు 14:29 => దీరఘ్శాంతము గలవాడు మహా వివేకి ముంగోపి మూఢతవ్మును 

బహుమానముగా పొందును. 

సామెతలు 18:6 => బుదిధ్హీనుని పెదవులు కలహమునకు సిదధ్ముగా నునన్వి. దెబబ్లు కావలెనని 

వాడు కేకలువేయును.  

సామెతలు 19:19 => మహా కోపియగువాడు దండన తపిప్ంచుకొనడు వాని తపిప్ంచినను వాడు 

మరల కోపించుచునే యుండును. 

సామెతలు 25 :28 => పార్కారము లేక పాడైన పురము ఎంతో తన మనసుస్ను 

అణచుకొనలేనివాడును అంతే. 

వచనము 28 

నీ పితరులు వేసిన పురాతనమైన పొలిమేర రాతిని నీవు తీసివేయకూడదు.  

సామెతలు 13:20 => జాఞ్నుల సహవాసము చేయువాడు జాఞ్నము గలవాడగును. మూరు ఖ్ల 

సహవాసము చేయువాడు చెడిపోవును. 

కీరత్నలు 106:35 => అనయ్జనులతో సహవాసము చేసి వారి కిర్యలు నేరుచ్కొనిరి. 

1 కొరిందీయులకు 15:33 => మోసపోకుడి. దుషట్సాంగతయ్ము మంచి నడవడిని చెరుపును. 

సామెతలు 14:29 => దీరఘ్శాంతము గలవాడు మహా వివేకి ముంగోపి మూఢతవ్మును 

బహుమానముగా పొందును. 

సామెతలు 18:6 => బుదిధ్హీనుని పెదవులు కలహమునకు సిదధ్ముగా నునన్వి. దెబబ్లు కావలెనని 

వాడు కేకలువేయును.  

సామెతలు 19:19 => మహా కోపియగువాడు దండన తపిప్ంచుకొనడు వాని తపిప్ంచినను వాడు 

మరల కోపించుచునే యుండును. 
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వచనము 29 

తన పనిలో నిపుణత గలవానిని చూచితివా? అలుప్లైనవారి యెదుట కాదు వాడు రాజుల యెదుటనే 

నిలుచును. 

సామెతలు 6:1 => నా కుమారుడా, నీ చెలికాని కొరకు పూటపడినయెడల పరుని చేతిలో నీవు నీ 

చేయి వేసినయెడల 

సామెతలు 6:2 => నీ నోటి మాటలవలన నీవు చికుక్బడియునాన్వు నీ నోటి మాటలవలన 

పటట్బడియునాన్వు 

సామెతలు 6:3 => నా కుమారుడా, నీ చెలికానిచేత చికుక్బడితివి. నీవు తవ్రపడి వెళి ల్ విడిచిపెటుట్మని 

నీ చెలికానిని బలవంతము చేయుము. 

సామెతలు 6:4 => ఈలాగు చేసి తపిప్ంచుకొనుము నీ కనున్లకు నిదర్యైనను నీ కనురెపప్లకు 

కునుకుపాటైనను రానియయ్కుము. 

సామెతలు 6:5 => వేటకాని చేతినుండి లేడి తపిప్ంచుకొనునటుల్ను ఎరుకువాని చేతినుండి పకిష్ 

తపిప్ంచుకొనునటుల్ను తపిప్ంచుకొనుము. 

సామెతలు 11:15 => ఎదుటివానికొరకు పూటబడినవాడు చెడిపోవును. పూటబడ నొపప్నివాడు 

నిరభ్యముగా నుండును. 

సామెతలు 17:18 => తన పొరుగువానికి జామీను ఉండి పూటపడువాడు తెలివిమాలినవాడు. 

సామెతలు 27:13 => ఎదుటివానికొరకు పూటబడినవాని వసత్రము పుచుచ్కొనుము పరులకొరకు 

పూటబడిన వానివలన కుదువపెటిట్ంచుము. 

యోబు 17:3 => ఏరాప్టు చేయుము దయచేసి నా నిమితత్ము నీ అంతట నీవే పూటపడుము మరి 

యెవడు నా నిమితత్ము పూటపడును? 

కీరత్నలు 112:5 => దయాళులును అపిప్చుచ్వారును భాగయ్వంతులు నాయ్యవిమరశ్లో వారి 

వాయ్జెయ్ము గెలుచును 
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కీరత్నలు 119:122 => మేలుకొరకు నీ సేవకునికి పూటపడుము గరివ్షుఠ్లు ననున్ బాధింపక 

యుందురు గాక. 

సామెతలు 20:16 => అనుయ్నికొరకు పూటబడిన వాని వసత్రమును పుచుచ్కొనుము పరులకొరకు 

వానినే కుదువ పెటిట్ంచుము 
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వచనము 1 

నీవు ఏలికతో భోజనము చేయ కూరుచ్ండినయెడల నీవెవరి సమక్షమున నునాన్వో బాగుగా 

యోచించుము. 

సామెతలు 20:16 => అనుయ్నికొరకు పూటబడిన వాని వసత్రమును పుచుచ్కొనుము పరులకొరకు 

వానినే కుదువ పెటిట్ంచుము 

నిరగ్మకాండము 22:26 => నీవు ఎపుప్డైనను నీ పొరుగువాని వసత్రమును కుదవగా తీసికొనినయెడల 

సూరుయ్డు అసత్మించు వేళకు అది వానికి మరల అపప్గించుము. 

నిరగ్మకాండము 22:27 => వాడు కపుప్కొనునది అదే. అది వాని దేహమునకు వసత్రము; వాడు మరి 

ఏమి కపుప్కొని పండుకొనును? నేను దయగలవాడను, వాడు నాకు మొఱపెటిట్నయెడల నేను 

విందును.  

2 రాజులు 4:1 => అంతట పర్వకత్ల శిషుయ్లలో ఒకని భారయ్ నీ దాసుడైన నా పెనిమిటి చనిపోయెను; 

అతడు యెహోవా యందు భకిత్గలవాడై యుండెనని నీకు తెలిసేయునన్ది; ఇపుప్డు అపుప్లవాడు నా 

యిదద్రు కుమారులు తనకు దాసులుగా ఉండుటకై వారిని పటుట్కొనిపోవుటకు వచిచ్యునాన్డని 

ఎలీషాకు మొఱఱ్పెటట్గా 

లేవీయకాండము 15:20 => ఆమె కడగా ఉనన్పుప్డు ఆమె దేనిమీద పండుకొనునో అది 

అపవితర్మగును; ఆమె దేనిమీద కూరుచ్ండునో అది అపవితర్మగును. 

కీరత్నలు 112:5 => దయాళులును అపిప్చుచ్వారును భాగయ్వంతులు నాయ్యవిమరశ్లో వారి 

వాయ్జెయ్ము గెలుచును 

కీరత్నలు 119:122 => మేలుకొరకు నీ సేవకునికి పూటపడుము గరివ్షుఠ్లు ననున్ బాధింపక 

యుందురు గాక. 

సామెతలు 11:15 => ఎదుటివానికొరకు పూటబడినవాడు చెడిపోవును. పూటబడ నొపప్నివాడు 

నిరభ్యముగా నుండును. 

సామెతలు 17:18 => తన పొరుగువానికి జామీను ఉండి పూటపడువాడు తెలివిమాలినవాడు. 
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సామెతలు 27:13 => ఎదుటివానికొరకు పూటబడినవాని వసత్రము పుచుచ్కొనుము పరులకొరకు 

పూటబడిన వానివలన కుదువపెటిట్ంచుము. 

వచనము 2 

నీవు తిండిపోతువైనయెడల నీ గొంతుకకు కతిత్ పెటుట్కొనుము. 

సామెతలు 23:10 => పురాతనమైన పొలిమేర రాతిని తీసివేయకుము తలిదండుర్లు లేనివారి 

పొలములోనికి నీవు చొరబడకూడదు 

దివ్తీయోపదేశకాండము 19:14 => నీవు సావ్ధీనపరచుకొనునటుల్ నీ దేవుడైన యెహోవా 

నీకిచుచ్చునన్ దేశములో నీకు కలుగు నీ సావ్సథ్య్ములో పూరివ్కులు నియమించిన నీ పొరుగువాని 

సరిహదుద్ రాతిని నీవు తీసివేయకూడదు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 27:17 => తన పొరుగువాని సరిహదుద్రాయిని తీసివేయు వాడు 

శాపగర్సుత్డని చెపప్గా పర్జలందరుఆమేన  అనవలెను. 

యోబు 24:2 => సరిహదుద్ రాళల్ను తీసివేయువారు కలరు వారు అకర్మముచేసి మందలను 

ఆకర్మించుకొని వాటిని మేపుదురు. 

సామెతలు 24:15 => భకిత్హీనుడా, నీతిమంతుని నివాసమునొదద్ పొంచియుండకుము వాని 

విశర్మసథ్లమును పాడుచేయకుము. 

హోషేయ 5:10 => యుదావారి అధిపతులు సరిహదుద్ రాళల్ను తీసివేయువారివలె నునాన్రు; నీళుల్ 

పర్వహించినటుల్ నేను వారిమీద నా ఉగర్తను కుమమ్రింతును. 

వచనము 3 

అతని రుచిగల పదారథ్ములను ఆశింపకుము అవి మోసపుచుచ్ ఆహారములు. 

సామెతలు 10:4 => బదధ్కముగా పనిచేయువాడు దరిదుర్డగును శర్దధ్గలవాడు ఐశవ్రయ్వంతుడగును. 

సామెతలు 12:24 => శర్దధ్గా పని చేయువారు ఏలుబడి చేయుదురు సోమరులు వెటిట్పనులు 

చేయవలసి వచుచ్ను. 

Page  of 1800 2507



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   !"త$

1 రాజులు 11:28 => అయితే యరొబాము అను ఇతడు మహా బలాఢుయ్డైయుండగా యౌవనుడగు 

ఇతడు పనియందు శర్దధ్గలవాడని సొలొమోను తెలిసికొని, యోసేపు సంతతివారు చేయవలసిన 

భారమైన పనిమీద అతనిని అధికారిగా నిరణ్యించెను. 

పర్సంగి 9:10 => చేయుటకు నీచేతికి వచిచ్న యే పనినైనను నీ శకిత్లోపము లేకుండ చేయుము; నీవు 

పోవు పాతాళమునందు పనియైనను ఉపాయమైనను తెలివియైనను జాఞ్నమైనను లేదు. 

మతత్యి 25:21 => అతని యజమానుడు భళా, నమమ్కమైన మంచి దాసుడా, నీవు ఈ కొంచెములో 

నమమ్కముగా ఉంటివి, నినున్ అనేకమైన వాటిమీద నియమించెదను, నీ యజమానుని సంతోషములో 

పాలుపొందుమని అతనితో చెపెప్ను 

మతత్యి 25:23 => అతని యజమానుడు భళా, నమమ్కమైన మంచి దాసుడా, నీవు ఈ కొంచెములో 

నమమ్కముగా ఉంటివి, నినున్ అనేకమైన వాటిమీద నియమించెదను, నీ యజమానుని సంతోషములో 

పాలు పొందుమని అతనితో చెపెప్ను 

రోమీయులకు 12:11 => ఆసకిత్ విషయములో మాందుయ్లు కాక, ఆతమ్యందు తీవర్తగలవారై 

పర్భువును సేవించుడి. 

2 తిమోతి 4:2 => వాకయ్మును పర్కటించుము; సమయమందును అసమయమందును 

పర్యాసపడుము; సంపూరణ్మైన దీరఘ్శాంతముతో ఉపదేశించుచు ఖండించుము గదిద్ంచుము బుదిధ్ 

చెపుప్ము. 

ఆదికాండము 24:33 => అతనికి భోజనము పెటిట్ంచెను గాని అతడు నేను వచిచ్న పనిచెపప్క 

మునుపు భోజనము చేయననగా లాబాను చెపుప్మనెను. 

ఆదికాండము 24:54 => అతడును అతనితోకూడ నునన్ మనుషుయ్లును అనన్పానములు పుచుచ్కొని 

అకక్డ ఆ రాతిర్యంతయు నుండిరి. ఉదయమున వారు లేచినపుప్డు అతడు నా యజమానునియొదద్కు 

ననున్ పంపించుడని చెపప్గా 

ఆదికాండము 39:4 => యోసేపు మీద అతనికి కటాక్షము కలిగెను గనుక అతనియొదద్ పరిచరయ్ 

చేయువాడాయెను. మరియు అతడు తన యింటిమీద విచారణకరత్గా అతని నియమించి తనకు 

కలిగినదంతయు అతనిచేతికపప్గించెను. 
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ఆదికాండము 41:40 => నీవు నా యింటికి అధికారివై యుండవలెను, నా పర్జలందరు నీకు 

విధేయులై యుందురు; సింహాసన విషయములో మాతర్మే నేను నీకంటె పైవాడనై యుందునని 

యోసేపుతో చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 41:41 => మరియు ఫరోచూడుము, ఐగుపుత్ దేశమంతటి మీద నినున్ 

నియమించియునాన్నని యోసేపుతో చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 41:46 => యోసేపు బయలుదేరి ఐగుపుత్ దేశమందంతట సంచరించెను. యోసేపు 

ఐగుపుత్ రాజైన ఫరో యెదుట నిలిచినపుప్డు ముపప్ది సంవతస్రములవాడై యుండెను. అపుప్డు 

యోసేపు ఫరో యెదుటనుండి వెళి ల్ ఐగుపుత్ దేశమందంతట సంచారము చేసెను. 

ఆదికాండము 47:6 => ఐగుపుత్ దేశము నీ యెదుట ఉనన్ది, ఈ దేశములోని మంచి పర్దేశమందు నీ 

తండిర్ని నీ సహోదరులను నివసింప చేయుము, గోషెను దేశములో వారు నివసింపవచుచ్ను, వారిలో 

ఎవరైన పర్జఞ్గలవారని నీకు తోచినయెడల నా మందలమీద వారిని అధిపతులగా నియమించుమని 

చెపెప్ను 

దివ్తీయోపదేశకాండము 1:38 => అతడు ఇశార్యేలీయులు దాని సావ్ధీనపరచుకొనచేయును గనుక 

అతని ధైరయ్పరచుము. 

యెహోషువ 10:9 => యెహోషువ గిలాగ్లునుండి ఆ రాతిర్ అంతయు నడచి వారిమీద హఠాతుత్గా 

పడెను. 

రూతు 2:7 => ఆమె నేను కోయువారి వెనుకకు పనల మధయ్ను ఏరుకొని కూరుచ్కొనుటకు దయచేసి 

నాకు సెలవిమమ్ని అడిగెను. ఆమె వచిచ్ ఉదయము మొదలుకొని యిదివరకు ఏరుకొను చుండెను, 

కొంతసేపు మాతర్ము ఆమె యింట కూరుచ్ండెనని వాడు చెపెప్ను. 

1 సమూయేలు 16:21 => దావీదు సౌలు దగగ్రకువచిచ్ అతని యెదుట నిలువబడగా అతనియందు 

సౌలునకు బహు ఇషట్ము పుటెట్ను, అతడు సౌలు ఆయుధములను మోయువాడాయెను. 

1 సమూయేలు 17:31 => దావీదు చెపిప్న మాటలు నలుగురికిని తెలియగా జనులు ఆ సంగతి 

సౌలుతో తెలియజెపిప్రి గనుక అతడు దావీదును పిలువనంపెను. 
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2 సమూయేలు 2:32 => జనులు అశాహేలును ఎతిత్కొనిపోయి బేతెల్హేములోనునన్ అతని తండిర్ 

సమాధియందు పాతిపెటిట్రి. తరువాత యోవాబును అతనివారును రాతిర్ అంతయు నడిచి తెలల్వారు 

సమయమున హెబోర్నునకు వచిచ్రి. 

సామెతలు 26:12 => తన దృషిట్కి జాఞ్నిననుకొనువానిని చూచితివా? వానిని గుణపరచుటకంటె 

మూరు ఖ్ని గుణపరచుట సుళువు. 

సామెతలు 27:18 => అంజూరపు చెటుట్ను పెంచువాడు దాని ఫలము తినును తన యజమానుని 

మనిన్ంచువాడు ఘనతనొందును. 

యిరిమ్యా 15:19 => కాబటిట్ యెహోవా ఈలాగు సెలవిచెచ్ను నీవు నాతటుట్ తిరిగినయెడల నీవు నా 

సనిన్ధిని నిలుచునటుల్ నేను నినున్ తిరిగి రపిప్ంతును. ఏవి నీచములో యేవి ఘనములో నీవు 

గురుతుపటిట్నయెడల నీవు నా నోటివలె ఉందువు; వారు నీతటుట్నకు తిరుగవలెను గాని నీవు వారి 

తటుట్నకు తిరుగకూడదు 

యిరిమ్యా 40:10 => నేనైతేనో నాయొదద్కు వచుచ్ కలీద్యుల యెదుట నిలుచుటకై మిసాప్లో 

కాపురముందును గాని మీరు దార్కాష్రసమును వేసవికాల ఫలములను తైలమును సమకూరుచ్కొని, మీ 

పాతర్లలో వాటిని పోసికొని మీరు సావ్ధీనపరచుకొనిన పటట్ణములలో కాపురముండుడి. 

దానియేలు 1:4 => తతవ్జాఞ్నము తెలిసినవారై రాజు నగరునందు నిలువదగిన కొందరు బాలురను 

రపిప్ంచి, కలీద్యుల విదయ్ను భాషను వారికి నేరుప్ము. 

దానియేలు 1:19 => రాజు వారితో మాటలాడగా వారందరిలో దానియేలు, హననాయ్, మిషాయేలు, 

అజరాయ్ వంటి వారెవరును కనబడలేదు గనుక వారే రాజు సముఖమున నిలిచిరి. 

దానియేలు 6:3 => ఈ దానియేలు అతిశేర్షఠ్మైన బుదిధ్గలవాడై పర్ధానులలోను అధిపతులలోను 

పర్ఖాయ్తి నొందియుండెను గనుక రాజయ్మంతటిమీద అతని నియమింపవలెనని రాజుదేద్శించెను. 

వచనము 4 

ఐశవ్రయ్ము పొంద పర్యాసపడకుము నీకు అటిట్ అభిపార్యము కలిగినను దాని విడిచిపెటుట్ము. 
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ఆదికాండము 43:32 => అతనికిని వారికిని అతనితో భోజనము చేయుచునన్ ఐగుపీత్యులకును వేరు 

వేరుగా వడిడ్ంచిరి. ఐగుపీత్యులు హెబీర్యులతో కలిసి భోజనము చేయరు; అది ఐగుపీత్యులకు 

హేయము. 

ఆదికాండము 43:33 => జేయ్షుఠ్డు మొదలుకొని కనిషుఠ్ని వరకు వారు అతని యెదుట తమ తమ 

యీడు చొపుప్న కూరుచ్ండిరి గనుక ఆ మనుషుయ్లు ఒకనివైపు ఒకడు చూచి ఆశచ్రయ్ పడిరి. 

ఆదికాండము 43:34 => మరియు అతడు తన యెదుటనుండి వారికి వంతులెతిత్ పంపెను. 

బెనాయ్మీను వంతు వారందరి వంతులకంటె అయిదంతలు గొపప్ది. వారు విందు ఆరగించి అతనితో 

కలిసి సంతుషిట్గా తార్గిరి. 

యూదా 1:12 => వీరు నిరభ్యముగా మీతో సుభోజనము చేయుచు, తముమ్నుతాము నిరభ్యముగా 

పోషించుకొనుచు, మీ పేర్మవిందులలో దొంగ మెటట్లుగా ఉనాన్రు. వీరు గాలిచేత ఇటు అటు 

కొటుట్కొనిపోవు నిరజ్ల మేఘములుగాను, కాయలు రాలి ఫలములు లేక, రెండు మారులు చచిచ్ వేళల్తో 

పెళల్గింపబడిన చెటుల్గాను, 

కీరత్నలు 141:4 => పాపము చేయువారితో కూడ నేను దురీన్తికారయ్ములలో చొరబడకుండునటుల్ నా 

మనసుస్ దుషాక్రయ్మునకు తిరుగనియయ్కుము వారి రుచిగల పదారథ్ములు నేను తినకయుందును గాక. 

పర్కటన 18:3 => ఏలయనగా సమసత్మైన జనములు మోహోదేర్కముతో కూడిన దాని వయ్భిచార 

మదయ్మును తార్గి పడిపోయిరి, భూరాజులు దానితో వయ్భిచరించిరి, భూలోకమందలి వరత్కులు దాని 

సుఖభోగములవలన ధనవంతులైరి. 

వచనము 5 

నీవు దానిమీద దృషిట్ నిలిపినతోడనే అది లేకపోవును నిశచ్యముగా అది రెకక్లు ధరించి 

యెగిరిపోవును. పకిష్రాజు ఆకాశమునకు ఎగిరిపోవునటుల్ అది ఎగిరి పోవును. 

మతత్యి 18:8 => కాగా నీ చెయియ్యైనను నీ పాదమైనను నినున్ అభయ్ంతరపరచినయెడల, దానిని 

నరికి నీయొదద్నుండి పారవేయుము; రెండుచేతులును రెండు పాదములును కలిగి నితాయ్గిన్లో 

పడవేయబడుటకంటె కుంటివాడవుగనో అంగహీనుడవుగనో జీవములో పర్వేశించుట నీకు మేలు. 
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మతత్యి 18:9 => నీ కనున్ నినున్ అభయ్ంతరపరచినయెడల దాని పెరికి నీయొదద్నుండి 

పారవేయుము; రెండు కనున్లు గలిగి అగిన్గల నరకములో పడవేయబడుటకంటె ఒక కనున్ గలిగి 

జీవములో పర్వేశించుట నీకు మేలు. 

1 కొరిందీయులకు 9:27 => గాలిని కొటిట్నటుట్ నేను పోటాల్డుటలేదు గాని ఒకవేళ ఇతరులకు 

పర్కటించిన తరువాత నేనే భర్షు ట్డనైపోదునేమో అని నా శరీరమును నలగగొటిట్, దానిని 

లోపరచుకొనుచునాన్ను. 

ఫిలిపీప్యులకు 3:19 => నాశనమే వారి అంతము, వారి కడుపే వారి దేవుడు; వారు తాము 

సిగుగ్పడవలసిన సంగతులయందు అతిశయపడుచునాన్రు, భూసంబంధమైన వాటియందే మనసుస్ 

నుంచుచునాన్రు. 

ఆదికాండము 27:14 => అతడు వెళి ల్ వాటిని తన తలిల్యొదద్కు తీసికొనివచెచ్ను. అతని తలిల్ అతని 

తండిర్ కిషట్మైన రుచిగల భోజయ్ములను సిదధ్పఱచెను. 

సామెతలు 12:27 => సోమరి వేటాడినను పటుట్కొనడు చురుకుగా నుండుట గొపప్ భాగయ్ము. 

వచనము 6 

ఎదుటివాని మేలు ఓరచ్లేనివానితో కలిసి భోజనము చేయకుము వాని రుచిగల పదారథ్ముల 

నాశింపకుము. 

సామెతలు 23:6 => ఎదుటివాని మేలు ఓరచ్లేనివానితో కలిసి భోజనము చేయకుము వాని రుచిగల 

పదారథ్ముల నాశింపకుము. 

కీరత్నలు 141:4 => పాపము చేయువారితో కూడ నేను దురీన్తికారయ్ములలో చొరబడకుండునటుల్ నా 

మనసుస్ దుషాక్రయ్మునకు తిరుగనియయ్కుము వారి రుచిగల పదారథ్ములు నేను తినకయుందును గాక. 

దానియేలు 1:8 => రాజు భుజించు భోజనమును పానముచేయు దార్కాష్రసమును పుచుచ్కొని తనున్ 

అపవితర్పరచుకొనకూడదని దానియేలు ఉదేద్శించి, తాను అపవితుర్డు కాకుండునటుల్ వాటిని 

పుచుచ్కొనకుండ సెలవిమమ్ని నపుంసకుల యధిపతిని వేడుకొనగా 
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లూకా 21:34 => మీ హృదయములు ఒకవేళ తిండివలనను మతుత్వలనను ఐహిక 

విచారములవలనను మందముగా ఉనన్ందున ఆ దినము అకసామ్తుత్గా మీ మీదికి ఉరివచిచ్నటుట్ 

రాకుండ మీ విషయమై మీరు జాగర్తత్గా ఉండుడి. 

ఎఫెసీయులకు 4:22 => కావున మునుపటి పర్వరత్న విషయములోనైతే, మోసకరమైన దురాశవలన 

చెడిపోవు మీ పార్చీనసవ్భావమును వదలుకొని 

ఆదికాండము 27:14 => అతడు వెళి ల్ వాటిని తన తలిల్యొదద్కు తీసికొనివచెచ్ను. అతని తలిల్ అతని 

తండిర్ కిషట్మైన రుచిగల భోజయ్ములను సిదధ్పఱచెను. 

సామెతలు 1:19 => ఆశాపాతకులందరి గతి అటిట్దే దానిని సీవ్కరించువారి పార్ణము అది తీయును. 

వచనము 7 

అటిట్వాడు తన ఆంతరయ్ములో లెకక్లు చూచుకొనువాడు తినుము తార్గుము అని అతడు నీతో చెపుప్నే 

గాని అది హృదయములోనుండి వచుచ్ మాట కాదు.  

సామెతలు 28:20 => నమమ్కమైనవానికి దీవెనలు మెండుగా కలుగును. ధనవంతుడగుటకు 

ఆతురపడువాడు శిక్షనొందకపోడు. 

యోహాను 6:27 => క్షయమైన ఆహారము కొరకు కషట్పడకుడి గాని నితయ్జీవము కలుగజేయు 

అక్షయమైన ఆహారము కొరకే కషట్పడుడి; మనుషయ్కుమారుడు దానిని మీకిచుచ్ను, ఇందుకై తండిర్యైన 

దేవుడు ఆయనకు ముదర్వేసియునాన్డని చెపెప్ను. 

1 తిమోతి 6:8 => కాగా అనన్వసత్రములు గలవారమై యుండి వాటితో తృపిత్పొంది యుందము. 

1 తిమోతి 6:9 => ధనవంతులగుటకు అపేకిష్ంచువారు శోధనలోను, ఉరిలోను, అవివేక 

యుకత్ములును హానికరములునైన అనేక దురాశలలోను పడుదురు. అటిట్వి మనుషుయ్లను నషట్ములోను 

నాశనములోను ముంచివేయును. 

1 తిమోతి 6:10 => ఎందుకనగా ధనాపేక్ష సమసత్మైన కీడులకు మూలము; కొందరు దానిని 

ఆశించి విశావ్సము నుండి తొలగిపోయి నానాబాధలతో తముమ్ను తామే పొడుచుకొనిరి. 
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సామెతలు 3:5 => నీ సవ్బుదిధ్ని ఆధారము చేసికొనక నీ పూరణ్హృదయముతో యెహోవాయందు 

నమమ్కముంచుము 

సామెతలు 26:12 => తన దృషిట్కి జాఞ్నిననుకొనువానిని చూచితివా? వానిని గుణపరచుటకంటె 

మూరు ఖ్ని గుణపరచుట సుళువు. 

యెషయా 5:21 => తమ దృషిట్కి తాము జాఞ్నులనియు తమ యెనిన్కలో తాము బుదిధ్మంతులనియు 

తలంచుకొనువారికి శర్మ. 

రోమీయులకు 11:25 => సహోదరులారా, మీ దృషిట్కి మీరే బుదిధ్మంతులమని అనుకొనకుండునటుల్ 

ఈ మరమ్ము మీరు తెలిసికొనగోరుచునాన్ను. అదేమనగా, అనయ్జనుల పర్వేశము సంపూరణ్మగువరకు 

ఇశార్యేలునకు కఠిన మనసుస్ కొంతమటుట్కు కలిగెను. 

రోమీయులకు 12:16 => ఏడుచ్వారితో ఏడువుడి; ఒకనితోనొకడు మనసుస్ కలిసియుండుడి. 

హెచుచ్వాటియందు మనసుస్ంచక తగుగ్వాటియందు ఆసకుత్లై యుండుడి . మీకు మీరే 

బుదిధ్మంతులమని అనుకొనవదుద్. 

ఆదికాండము 34:23 => వారి మందలు వారి ఆసిత్ వారి పశువులనిన్యు మనవగును గదా; 

ఎటల్యినను మనము వారి మాటకు ఒపుప్కొందము, అపుప్డు వారు మనలో నివసించెదరనగా 

సామెతలు 1:19 => ఆశాపాతకులందరి గతి అటిట్దే దానిని సీవ్కరించువారి పార్ణము అది తీయును. 

సామెతలు 20:21 => మొదట బహు తవ్రితముగా దొరికిన సావ్సథ్య్ము తుదకు దీవెన 

నొందకపోవును. 

సామెతలు 28:11 => ఐశవ్రయ్వంతుడు తన దృషిట్కి తానే జాఞ్ని వివేకముగల దరిదుర్డు వానిని 

పరిశోధించును. 

పర్సంగి 1:3 => సూరుయ్నికిర్ంద నరులు పడుచుండు పాటు అంతటివలన వారికి కలుగుచునన్ 

లాభమేమి? 

పర్సంగి 7:16 => అధికముగా నీతిమంతుడవై యుండకుము; అధికముగా జాఞ్నివి కాకుము; నినున్ 

నీవేల నాశనము చేసికొందువు? 

యెహెజేక్లు 28:4 => నీ ధనాగారములలోనికి వెండి బంగారములను తెచుచ్కొంటివి. 
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లూకా 12:15 => మరియు ఆయన వారితో మీరు ఏవిధమైన లోభమునకు ఎడమియయ్క 

జాగర్తత్పడుడి; ఒకని కలిమి విసత్రించుట వాని జీవమునకు మూలము కాదనెను. 

వచనము 8 

నీవు తినినను తినినదానిని కకిక్ వేయుదువు నీవు పలికిన యింపైన మాటలు వయ్రథ్ములగును. 

కీరత్నలు 119:36 => లోభముతటుట్ కాక నీ శాసనములతటుట్ నా హృదయము తిర్పుప్ము. 

కీరత్నలు 119:37 => వయ్రథ్మైనవాటిని చూడకుండ నా కనున్లు తిర్పిప్వేయుము నీ మారగ్ములలో 

నడుచుకొనుటకు ననున్ బర్దికింపుము. 

యిరిమ్యా 22:17 => అయితే నీ దృషిట్యు నీ కోరికయు అనాయ్యముగా లాభము 

సంపాదించుకొనుటయందే, నిరపదాధుల రకత్ము ఒలికించుటయందే నిలిచియునన్వి. అందుకొరకే 

నీవు జనులను బాధించుచునాన్వు, అందుకొరకే బలాతాక్రము చేయుచునాన్వు. 

1 యోహాను 2:16 => లోకములో ఉనన్దంతయు, అనగా శరీరాశయు నేతార్శయు 

జీవపుడంబమును తండిర్వలన పుటిట్నవి కావు; అవి లోకసంబంధమైనవే. 

ఆదికాండము 42:36 => అపుప్డు వారి తండిర్యైన యాకోబు వారిని చూచి మీరు ననున్ 

పుతర్హీనునిగా చేయుచునాన్రు; యోసేపు లేడు; షిమోయ్ను లేడు; మీరు బెనాయ్మీనును కూడ 

తీసికొనపోవుదురు; ఇవనిన్యు నాకు పర్తికూలముగా ఉనన్వని వారితో చెపెప్ను 

పర్సంగి 1:2 => వయ్రథ్ము వయ్రథ్మని పర్సంగి చెపుప్చునాన్డు, వయ్రథ్ము వయ్రథ్ము సమసత్ము వయ్రథ్మే. 

పర్సంగి 12:8 => సమసత్ము వయ్రథ్మని పర్సంగి చెపుప్చునాన్డు సమసత్ము వవ్రథ్ము. 

యెషయా 55:2 => ఆహారము కానిదానికొరకు మీరేల రూకలిచెచ్దరు? సంతుషిట్ కలుగజేయని 

దానికొరకు మీ కషాట్రిజ్తమును ఎందుకు వయ్యపరచెదరు? నా మాట జాగర్తత్గా ఆలకించి మంచి 

పదారథ్ము భుజించుడి మీ పార్ణము సారమైనదానియందు సుఖింపనియుయ్డి.  

1 కొరిందీయులకు 7:29 => సహోదరులారా, నేను చెపుప్నదేమనగా, కాలము సంకుచితమైయునన్ది 

గనుక ఇకమీదట భారయ్లు కలిగినవారు భారయ్లు లేనటుట్ను 
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1 కొరిందీయులకు 7:30 => ఏడుచ్వారు ఏడవ్నటుట్ను సంతోషపడువారు సంతోషపడనటుట్ను 

కొనువారు తాము కొనినది తమది కానటుట్ను 

1 కొరిందీయులకు 7:31 => ఈ లోకము అనుభవించువారు అమితముగా అనుభవింపనటుట్ను 

ఉండవలెను; ఏలయనగా ఈ లోకపు నటన గతించుచునన్ది. 

సామెతలు 27:24 => ధనము శాశవ్తము కాదు కిరీటము తరతరములు ఉండునా? 

యోబు 1:14 => ఎదుద్లు నాగలి దునున్చు గాడిదలు వాటి సమీపమున మేయుచునుండగా 

షెబాయీయులు వాటిమీద పడి వాటిని పటుట్కొనిపోయి 

యోబు 1:15 => ఖడగ్ముతో పనివారిని హతముచేసిరి. జరిగినది నీకు తెలియజేయుటకు నేనొకక్డనే 

తపిప్ంచుకొని వచిచ్యునాన్ననెను. 

యోబు 1:16 => అతడు ఇంక మాటలాడుచుండగా మరియొకడు వచిచ్ దేవుని అగిన్ ఆకాశమునుండి 

పడి గొఱఱ్లను పనివారిని రగులబెటిట్ కాలిచ్వేసెను; దానిని నీకు తెలియజేయుటకు నేనొకక్డనే 

తపిప్ంచుకొని వచిచ్యునాన్ననెను. 

యోబు 1:17 => అతడు ఇంక మాటలాడుచుండగా మరియొకడు వచిచ్ కలీద్యులు మూడు 

సమూహములుగా వచిచ్ ఒంటెలమీద పడి వాటిని కొనిపోయి ఖడగ్ముచేత పనివారిని చంపిరి; నీకు 

దానిని తెలియజేయుటకు నేనొకక్డనే తపిప్ంచుకొని వచిచ్యునాన్ననెను. 

కీరత్నలు 39:6 => మనుషుయ్లు వటిట్ నీడవంటివారై తిరుగులాడుదురు. వారు తొందరపడుట గాలికే 

గదా వారు ధనము కూరుచ్కొందురు గాని అది ఎవనికి చేజికుక్నో వారికి తెలియదు.  

పర్సంగి 5:13 => సూరుయ్ని కిర్ంద మనసుస్నకు ఆయాసకరమైనదొకటి జరుగుట నేను చూచితిని. 

అదేదనగా ఆసిత్గలవాడు తన ఆసిత్ని దాచిపెటుట్కొని తనకు నాశనము తెపిప్ంచుకొనును. 

పర్సంగి 5:14 => అయితే ఆ ఆసిత్ దురదృషట్మువలన నశించిపోవును; అతడు పుతుర్లు గలవాడైనను 

అతని చేతిలో ఏమియు లేకపోవును. 

మతత్యి 6:19 => భూమిమీద మీకొరకు ధనమును కూరుచ్కొనవదుద్; ఇకక్డ చిమెమ్టయు, తుపుప్ను 

తినివేయును, దొంగలు కనన్మువేసి దొంగిలెదరు. 
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1 తిమోతి 6:17 => ఇహమందు ధనవంతులైనవారు గరివ్షు ట్లు కాక, అసిథ్రమైన ధనమునందు 

నమిమ్కయుంచక, సుఖముగా అనుభవించుటకు సమసత్మును మనకు ధారాళముగ దయచేయు 

దేవునియందే నమిమ్కయుంచుడని ఆజాఞ్పించుము. 

యాకోబు 5:1 => ఇదిగో ధనవంతులారా, మీమీదికి వచెచ్డి ఉపదర్వములనుగూరిచ్ పర్లాపించి 

యేడువుడి. 

యాకోబు 5:2 => మీ ధనము చెడిపోయెను; మీ వసత్రములు చిమమ్టలు కొటిట్నవాయెను. 

ఆదికాండము 34:23 => వారి మందలు వారి ఆసిత్ వారి పశువులనిన్యు మనవగును గదా; 

ఎటల్యినను మనము వారి మాటకు ఒపుప్కొందము, అపుప్డు వారు మనలో నివసించెదరనగా 

1 రాజులు 14:26 => యెహోవా మందిరపు ఖజనాలోని పదారథ్ములను, రాజనగరుయొకక్ 

ఖజనాలోని పదారథ్ములను, ఎతిత్కొనిపోయెను, అతడు సమసత్మును ఎతిత్కొనిపోయెను; సొలొమోను 

చేయించిన బంగారపు డాళల్ను అతడు ఎతిత్కొనిపోయెను. 

2 రాజులు 20:13 => హిజిక్యా, దూతలు వచిచ్నమాట విని వారిని లోపలికి రపిప్ంచి, తన 

నగరునందేమి రాజయ్మందేమి కలిగిన సమసత్ వసుత్వులలో దేనిని మరుగుచేయక తన పదారథ్ములుగల 

కొటుట్ను, వెండి బంగారములను, గంధవరగ్ములను, పరిమళ తైలమును, ఆయుధశాలను, తన 

పదారథ్ములలోనునన్ సమసత్మును వారికి చూపించెను. 

యోబు 9:26 => రెలుల్పడవలు దాటిపోవునటుల్ అవి జరిగిపోవును ఎరమీదికి విసురున దిగు 

పకిష్రాజువలె అవి తవ్రపడిపోవును. 

యోబు 31:25 => నా ఆసిత్ గొపప్దని గాని నాచేతికి విసాత్రము సొతుత్ దొరికెనని గాని నేను 

సంతోషించినయెడలను 

యోబు 39:27 => పకిష్రాజు నీ ఆజఞ్కు లోబడి ఆకాశవీధి కెకుక్నా? తన గూడు ఎతత్యినచోటను 

కటుట్కొనునా? 

కీరత్నలు 49:6 => తమ ఆసిత్యే పార్పకమని నమిమ్ తమ ధనవిసాత్రతనుబటిట్ పొగడుకొనువారికి 

నేనేల భయపడవలెను?  
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కీరత్నలు 62:10 => బలాతాక్రమందు నమిమ్కయుంచకుడి దోచుకొనుటచేత గరవ్పడకుడి ధనము 

హెచిచ్నను దానిని లక్షయ్పెటట్కుడి. 

సామెతలు 4:25 => నీ కనున్లు ఇటు అటు చూడక సరిగాను నీ కనురెపప్లు నీ ముందర సూటిగాను 

చూడవలెను. 

సామెతలు 17:24 => జాఞ్నము వివేకము గలవాని యెదుటనే యునన్ది బుదిధ్హీనువి కనున్లు 

భూదిగంతములలో ఉండును. 

సామెతలు 27:20 => పాతాళమునకును అగాధ కూపమునకును తృపిత్ కానేరదు ఆలాగున నరుల 

దృషిట్ తృపిత్కానేరదు. 

సామెతలు 30:8 => వయ్రథ్మైనవాటిని ఆబదధ్ములను నాకు దూరముగా నుంచుము పేదరికమునైనను 

ఐశవ్రయ్మునైనను నాకు దయచేయకుము తగినంత ఆహారము నాకు అనుగర్హింపుము. 

పర్సంగి 1:3 => సూరుయ్నికిర్ంద నరులు పడుచుండు పాటు అంతటివలన వారికి కలుగుచునన్ 

లాభమేమి? 

పర్సంగి 2:10 => నా కనున్లు ఆశించిన వాటిలో దేనిని అవి చూడకుండ నేను అభయ్ంతరము 

చేయలేదు; మరియు నా హృదయము నా పనులనిన్టినిబటిట్ సంతోషింపగా సంతోషకరమైనదేదియు 

అనుభవించకుండ నేను నా హృదయమును నిరబ్ంధింపలేదు. ఇదే నా పనులనిన్టివలన నాకు దొరికిన 

భాగయ్ము. 

పర్సంగి 5:11 => ఆసిత్ యెకుక్వైనయెడల దాని భకిష్ంచువారును ఎకుక్వ అగుదురు; కనున్లార 

చూచుటయే గాక ఆసిత్పరునికి తన ఆసిత్వలని పర్యోజనమేమి? 

యెషయా 39:4 => నీ యింట వారేమేమి చూచిరని అతడడుగగా హిజిక్యా నా పదారథ్ములలో 

దేనిని మరుగుచేయక నా యింటనునన్ సమసత్మును నేను వారికి చూపించియునాన్ననెను. 

యిరిమ్యా 17:11 => నాయ్యవిరోధముగా ఆసిత్ సంపాదించుకొనువాడు తాను పెటట్ని గుడల్ను 

పొదుగు కౌజుపిటట్వలె నునాన్డు; సగము పార్యములో వాడు దానిని విడువవలసి వచుచ్ను; అటిట్వాడు 

కడపట వాటిని విడుచుచు అవివేకిగా కనబడును. 
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యిరిమ్యా 39:12 => ఈ ఆజఞ్ ఇచెచ్ను నీవు ఇతనికి హాని చేయక దగగ్రనుంచుకొని పరామరిశ్ంచి, 

ఇతడు నీతో చెపుప్నటుల్ చేయవలెను. 

యెహెజేక్లు 28:4 => నీ ధనాగారములలోనికి వెండి బంగారములను తెచుచ్కొంటివి. 

యోనా 4:6 => దేవుడైన యెహోవా సొరచెటొట్కటి ఏరప్రచి అతనికి కలిగిన శర్మ పోగొటుట్టకై అది 

పెరిగి యోనా తలకు పైగా నీడ యిచుచ్నటుల్ చేసెను; ఆ సొరచెటుట్ను చూచి యోనా బహు 

సంతోషించెను. 

మతత్యి 13:22 => ముండల్పొదలలో వితత్బడినవాడు వాకయ్ము వినువాడే గాని ఐహికవిచారమును 

ధనమోహమును ఆ వాకయ్మును అణచివేయును గనుక వాడు నిషఫ్లుడవును. 

మారుక్ 4:19 => వీరు వాకయ్ము విందురు గాని ఐహిక విచారములును, ధనమోసమును మరి 

ఇతరమైన అపేక్షలును లోపల చొచిచ్, వాకయ్మును అణచివేయుటవలన అది నిషఫ్లమగును. 

మారుక్ 10:24 => ఆయన మాటలకు శిషుయ్లు విసమ్యమొందిరి. అందుకు యేసు తిరిగి వారితో 

ఇటల్నెను పిలల్లారా, తమ ఆసిత్యందు నమిమ్కయుంచువారు దేవుని రాజయ్ములో పర్వేశించుట ఎంతో 

దురల్భము; 

లూకా 12:15 => మరియు ఆయన వారితో మీరు ఏవిధమైన లోభమునకు ఎడమియయ్క 

జాగర్తత్పడుడి; ఒకని కలిమి విసత్రించుట వాని జీవమునకు మూలము కాదనెను. 

లూకా 12:19 => నా పార్ణముతో పార్ణమా, అనేక సంవతస్రములకు, విసాత్రమైన ఆసిత్ నీకు 

స మ కూ రచ్ బ డి యు నన్ ది ; సు ఖిం చు ము , తి ను ము , తార్ గు ము , సం తో షిం చు మ ని 

చెపుప్కొందుననుకొనెను. 

లూకా 16:9 => అనాయ్యపు సిరివలన మీకు సేన్హితులను సంపాదించుకొనుడి; ఎందుకనగా ఆ సిరి 

మిముమ్ను వదిలిపోవునపుప్డు వారు నితయ్మైన నివాసములలో మిముమ్ను చేరుచ్కొందురని మీతో 

చెపుప్చునాన్ను 

కొలొసస్యులకు 3:2 => పైనునన్ వాటిమీదనేగాని, భూసంబంధమైన వాటిమీద మనసుస్ 

పెటుట్కొనకుడి; 
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వచనము 9 

బుదిధ్హీనుడు వినగా మాటలాడకుము అటిట్వాడు నీ మాటలలోని జాఞ్నమును తృణీకరించును. 

సామెతలు 22:9 => దయాదృషిట్ గలవాడు తన ఆహారములో కొంత దరిదుర్నికిచుచ్ను అటిట్వాడు 

దీవెననొందును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 15:9 => విడుదల సంవతస్రమైన యేడవ సంవతస్రము సమీపమైనదని 

చెడ డ్తలంపు నీ మనసుస్లో పుటట్క యుండునటుల్ జాగర్తత్పడుము. బీదవాడైన నీ సహోదరునియెడల 

కటాక్షము చూపక నీవు వానికేమియు ఇయయ్కపోయినయెడల వాడొకవేళ నినున్గూరిచ్ యెహోవాకు 

మొఱఱ్పెటుట్ను; అది నీకు పాపమగును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:56 => నీ గార్మములలో నీ శతుర్వులు నినున్ ఇరుకుపరచుటవలనను 

ముటట్డివేయుటవలనను ఏమియు లేకపోవుటచేత మీలో మృదుతవ్మును  

మతత్యి 20:15 => నాకిషట్ము వచిచ్నటుట్ నా సొంత సొముమ్తో చేయుట నాయ్యము కాదా? నేను 

మంచివాడనైనందున నీకు కడుపుమంటగా ఉనన్దా అని చెపెప్ను. 

మారుక్ 7:22 => నరహతయ్లును వయ్భిచారములును లోభములును చెడుతనములును కృతిర్మమును 

కామవికారమును మతస్రమును దేవదూషణయు అహంభావమును అవివేకమును వచుచ్ను. 

సామెతలు 23:3 => అతని రుచిగల పదారథ్ములను ఆశింపకుము అవి మోసపుచుచ్ ఆహారములు. 

కీరత్నలు 141:4 => పాపము చేయువారితో కూడ నేను దురీన్తికారయ్ములలో చొరబడకుండునటుల్ నా 

మనసుస్ దుషాక్రయ్మునకు తిరుగనియయ్కుము వారి రుచిగల పదారథ్ములు నేను తినకయుందును గాక. 

దానియేలు 1:8 => రాజు భుజించు భోజనమును పానముచేయు దార్కాష్రసమును పుచుచ్కొని తనున్ 

అపవితర్పరచుకొనకూడదని దానియేలు ఉదేద్శించి, తాను అపవితుర్డు కాకుండునటుల్ వాటిని 

పుచుచ్కొనకుండ సెలవిమమ్ని నపుంసకుల యధిపతిని వేడుకొనగా 

దానియేలు 1:9 => దేవుడు నపుంసకుల యధిపతి దృషిట్కి దానియేలునకు కృపాకటాక్షమునొంద 

ననుగర్హించెను గనుక నపుంసకుల యధిపతి దానియేలుతో ఇటల్నెను 
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దానియేలు 1:10 => మీకు అనన్పానములను నియమించిన రాజగు నా యజమానునికి నేను 

భయపడుచునాన్ను; మీ ఈడు బాలుర ముఖముల కంటె మీ ముఖములు కృశించినటుల్ ఆయనకు 

కనబడనేల? అటల్యితే మీరు రాజుచేత నాకు పార్ణాపాయము కలుగజేతురు.  

దివ్తీయోపదేశకాండము 28 :54 => మీలో బహు మృదువైన సవ్భావమును అతి 

సుకుమారమునుగల మనుషుయ్ని కనున్ తన సహోదరునియెడలను తన కౌగిటి భారయ్యెడలను తాను 

చంపక విడుచు తన కడమ పిలల్లయెడలను చెడ డ్దైనందున 

సామెతలు 28:22 => చెడు దృషిట్గలవాడు ఆసిత్ సంపాదింప ఆతురపడును తనకు దరిదర్త వచుచ్నని 

వానికి తెలియదు. 

యెషయా 32:5 => మూఢుడు ఇక ఘనుడని యెంచబడడు కపటి ఉదారుడనబడడు. 

దానియేలు 11:27 => కీడు చేయుటకై ఆ యిదద్రు రాజులు తమ మనసుస్లు సిథ్రపరచుకొని, 

యేకభోజన పంకిత్లో కూరుచ్ండినను కపటవాకయ్ములాడెదరు; నిరణ్యకాలమందు సంగతి జరుగును 

గనుక వారి ఆలోచన సఫలము కానేరదు.  

2 కొరిందీయులకు 9:7 => సణుగుకొనకయు బలవంతముగా కాకయు పర్తివాడును తన 

హృదయములో నిశచ్యించుకొనిన పర్కారము ఇయయ్వలెను; దేవుడు ఉతాస్హముగా ఇచుచ్వానిని 

పేర్మించును. 

వచనము 10 

పురాతనమైన పొలిమేర రాతిని తీసివేయకుము తలిదండుర్లు లేనివారి పొలములోనికి నీవు 

చొరబడకూడదు 

సామెతలు 19:22 => కృప చూపుట నరుని పరులకు పిర్యునిగా చేయును అబదిధ్కునికంటె దరిదుర్డే 

మేలు. 

మతత్యి 9:3 => ఇదిగో శాసుత్ర్లలో కొందరు ఇతడు దేవదూషణ చేయుచునాన్డని తమలోతాము 

అనుకొనగా 
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మతత్యి 9:4 => యేసు వారి తలంపులు గర్హించి మీరెందుకు మీ హృదయములలో దురాలోచనలు 

చేయుచునాన్రు? 

లూకా 7:39 => ఆయనను పిలిచిన పరిసయుయ్డు అది చూచి ఈయన పర్వకత్యైనయెడల తనున్ 

ముటుట్కొనిన యీ సతరీ ఎవతెయో ఎటువంటిదో యెరిగియుండును; ఇది పాపాతుమ్రాలు అని తనలో 

తాననుకొనెను.  

నాయ్యాధిపతులు 16:15 => అపుప్డు ఆమె నాయందు నీకిషట్ము లేనపుప్డు నేను నినున్ 

పేర్మించుచునాన్నని నీవెందుకు చెపుప్చునాన్వు? ఇదివరకు నీవు ముమామ్రు ననున్ ఎగతాళిచేసి నీ 

గొపప్బలము దేనిలోనునన్దో నాకు తెలుపకపోతివని అతనితో అనెను. 

2 సమూయేలు 13:26 => అయితే దావీదు వెళల్నొలల్క అబాష్లోమును దీవించి పంపగా అబాష్లోము 

నీవు రాకపోయినయెడల నా అనన్యగు అమోన్ను మాతోకూడ వచుచ్నటుల్ సెలవిమమ్ని రాజుతో మనవి 

చేసెను. అతడు నీయొదద్కు ఎందుకు రావలెనని రాజు అడుగగా 

2 సమూయేలు 13:27 => అబాష్లోము అతని బతిమాలినందున రాజు అమోన్నును తన 

కుమారులందరును అతనియొదద్కు పోవచుచ్నని సెలవిచెచ్ను. 

2 సమూయేలు 13:28 => అంతలో అబాష్లోము తన పనివారిని పిలిచి, అమోన్ను దార్కాష్రసమువలన 

సంతోషియై యుండుట మీరు కనిపెటిట్యుండి అమోన్నును హతము చేయుడని నేను మీతో 

చెపుప్నపుప్డు భయపడక అతని చంపుడి, నేను గదా మీకు ఆజఞ్ ఇచిచ్యునాన్ను, ధైరయ్ము తెచుచ్కొని 

పౌరుషము చూపుడి అని గటిట్గా ఆజఞ్ ఇచెచ్ను. 

కీరత్నలు 12:2 => అందరు ఒకరితో నొకరు అబదధ్ములాడుదురు మోసకరమైన మనసుస్గలవారై 

ఇచచ్కములాడు పెదవులతో పలుకుదురు. 

కీరత్నలు 55:21 => వారి నోటి మాటలు వెనన్వలె మృదువుగా నునన్వి అయితే వారి హృదయములో 

కలహమునన్ది. వారి మాటలు చమురుకంటె నునుపైనవి అయితే అవి వరదీసిన కతుత్లే.  

దానియేలు 11:27 => కీడు చేయుటకై ఆ యిదద్రు రాజులు తమ మనసుస్లు సిథ్రపరచుకొని, 

యేకభోజన పంకిత్లో కూరుచ్ండినను కపటవాకయ్ములాడెదరు; నిరణ్యకాలమందు సంగతి జరుగును 

గనుక వారి ఆలోచన సఫలము కానేరదు.  
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లూకా 11:37 => ఆయన మాటలాడుచుండగా ఒక పరిసయుయ్డు తనతో కూడ భోజనము 

చేయుమని ఆయనను పిలువగా ఆయన లోపలికి వెళి ల్ భోజనపంకిత్ని కూరుచ్ండెను. 

లూకా 11:38 => ఆయన భోజనమునకు ముందుగా సాన్నము చేయలేదని ఆ పరిసయుయ్డు చూచి 

ఆశచ్రయ్పడెను. 

లూకా 11:39 => అందుకు పర్భువిటల్నెను పరిసయుయ్లైన మీరు గినెన్యు పళె ల్మును వెలుపల శుదిధ్ 

చేయుదురు గాని మీ అంతరంగము దోపుతోను చెడుతనముతోను నిండియునన్ది. 

లూకా 11:40 => అవివేకులారా, వెలుపలి భాగమును చేసినవాడు లోపటి భాగమును చేయలేదా? 

లూకా 11:41 => కాగా మీకు కలిగినవి ధరమ్ము చేయుడి, అపుప్డు మీ కనిన్యు శుదిధ్గా ఉండును.  

లూకా 11:42 => అయోయ్ పరిసయుయ్లారా, మీరు పుదీనా సదాప మొదలైన పర్తి కూరలోను 

పదియవవంతు చెలిల్ంచుచునాన్రే గాని, నాయ్యమును దేవుని పేర్మను విడిచిపెటుట్చునాన్రు. వాటిని 

మానక వీటిని చేయవలసియునన్ది 

లూకా 11:43 => అయోయ్ పరిసయుయ్లారా, మీరు సమాజమందిరములలో అగర్పీఠములను 

సంతవీధులలో వందనములను కోరుచునాన్రు. 

లూకా 11:44 => అయోయ్, మీరు కనబడని సమాధులవలె ఉనాన్రు; వాటిమీద నడుచు మనుషుయ్లు 

(అవి సమాధులని) యెరుగరనెను. 

లూకా 11:45 => అపుప్డు ధరమ్శాసోత్ర్పదేశకుడొకడు బోధకుడా, యీలాగు చెపిప్ మముమ్ను కూడ 

నిందించుచునాన్వని ఆయనతో చెపప్గా 

లూకా 11:46 => ఆయన అయోయ్, ధరమ్శాసోత్ర్పదేశకులారా, మోయశకయ్ము కాని బరువులను మీరు 

మనుషుయ్లమీద మోపుదురు గాని మీరు ఒక వేర్లితోనైనను ఆ బరువులను ముటట్రు. 

లూకా 11:47 => అయోయ్, మీ పితరులు చంపిన పర్వకత్ల సమాధులను మీరు కటిట్ంచుచునాన్రు. 

లూకా 11:48 => కావున మీరు సాకుష్లై మీ పితరుల కారయ్ములకు సమమ్తించుచునాన్రు; వారు 

పర్వకత్లను చంపిరి, మీరు వారి సమాధులు కటిట్ంచుదురు. 

లూకా 11:49 => అందుచేత దేవుని జాఞ్నము చెపిప్నదేమనగా నేను వారియొదద్కు పర్వకత్లను 

అపొసత్లులను పంపుదును. 
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లూకా 11:50 => వారు కొందరిని చంపుదురు, కొందరిని హింసింతురు. 

లూకా 11:51 => కాబటిట్ లోకము పుటిట్నది మొదలుకొని, అనగా హేబెలు రకత్ము మొదలుకొని 

బలిపీఠమునకును మందిరమునకును మధయ్ను నశించిన జెకరాయ్ రకత్మువరకు చిందింపబడిన 

పర్వకత్లందరి రకత్ము నిమితత్ము ఈ తరమువారు విచారింపబడుదురు; నిశచ్యముగా ఈ 

తరమువారు ఆ రకత్ము నిమితత్ము విచారింపబడుదురని మీతో చెపుప్చునాన్ను. 

లూకా 11:52 => అయోయ్, ధరమ్శాసోత్ర్పదేశకులారా, మీరు జాఞ్నమను తాళపుచెవిని ఎతిత్కొనిపోతిరి; 

మీరును లోపల పర్వేశింపరు, పర్వేశించువారిని అడ డ్గింతురని చెపెప్ను. 

లూకా 11:53 => ఆయన అకక్డనుండి వెళి ల్నపుప్డు శాసుత్ర్లును పరిసయుయ్లును ఆయనమీద నిండ 

పగబటిట్ ఆయనమీద నేరము మోపవలెనని యుండి, ఆయన నోటనుండి వచుచ్ ఏమాటనైనను 

పటుట్కొనుటకు పొంచి,  

లూకా 11:54 => వదకుచు చాల సంగతులనుగూరిచ్ ఆయనను మాటలాడింపసాగిరి. 

నాయ్యాధిపతులు 16:10 => అపుప్డు దెలీలా ఇదిగో నీవు ననున్ ఎగతాళిచేసి నాతో అబదధ్మాడితివి, 

నినున్ దేనిచేత బంధింపవచుచ్నో దయచేసి నాకు తెలుపుమని సమోస్నుతో చెపప్గా 

2 దినవృతాత్ంతములు 1:11 => అందుకు దేవుడు సొలొమోనుతో ఈలాగు సెలవిచెచ్ను నీవు ఈ 

పర్కారము యోచించుకొని, ఐశవ్రయ్మునైనను సొముమ్నైనను ఘనతనైనను నీ శతుర్వుల పార్ణమునైనను 

దీరాఘ్యువునైనను అడుగక, నేను నినున్ వారిమీద రాజుగా నియమించిన నా జనులకు నాయ్యము 

తీరుచ్టకు తగిన జాఞ్నమును తెలివిని అడిగియునాన్వు. 

సామెతలు 10:20 => నీతిమంతుని నాలుక పర్శసత్మైన వెండి వంటిది భకిత్హీనుల ఆలోచన 

పనికిమాలినది. 

సామెతలు 24:9 => మూరు ఖ్ని యోచన పాపము అపహాసకులు నరులకు హేయులు. 

దానియేలు 11:24 => అతడు సమాధాన కేష్మముగల దేశమునకు వచిచ్, తన పితరులు కాని తన 

పితరుల పితరులు గాని చేయని దానిని చేయును; ఏదనగా అచచ్ట ఆసిత్ని, దోపుడు సొముమ్ను, 

ధనమును విభజించి తనవారికి పంచిపెటుట్ను. అంతట కొంతకాలము పార్కారములను పటుట్కొనుటకు 

కుటర్చేయును 
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లూకా 14:1 => విశార్ంతిదినమున ఆయన భోజనము చేయుటకు పరిసయుయ్ల అధికారులలో ఒకని 

యింటిలోనికి వెళి ల్నపుప్డు, ఆయన ఏమి చేయునో అని వారాయనను కనిపెటుట్చుండిరి. 

వచనము 11 

వారి విమోచకుడు బలవంతుడు ఆయన వారి పక్షమున నీతో వాయ్జెయ్మాడును. 

నాయ్యాధిపతులు 16:10 => అపుప్డు దెలీలా ఇదిగో నీవు ననున్ ఎగతాళిచేసి నాతో అబదధ్మాడితివి, 

నినున్ దేనిచేత బంధింపవచుచ్నో దయచేసి నాకు తెలుపుమని సమోస్నుతో చెపప్గా 

యోబు 20:15 => వారు ధనమును మింగివేసిరి గాని యిపుప్డు దానిని మరల కకిక్వేయుదురు. 

సామెతలు 25:16 => తేనె కనుగొంటివా? తగినంతమటుట్కే తార్గుము అధికముగా తార్గినయెడల 

కకిక్వేయుదువేమో 

వచనము 12 

ఉపదేశముమీద మనసుస్ నుంచుము తెలివిగల మాటలకు చెవి యొగుగ్ము. 

సామెతలు 9:7 => అపహాసకులకు బుదిధ్చెపుప్వాడు తనకే నింద తెచుచ్కొనును. భకిత్హీనులను 

గదిద్ంచువానికి అవమానమే కలుగును. 

సామెతలు 9:8 => అపహాసకుని గదిద్ంపకుము గదిద్ంచినయెడల వాడు నినున్ దేవ్షించును. జాఞ్నము 

గలవానిని గదిద్ంపగా వాడు నినున్ పేర్మించును. 

సామెతలు 26:4 => వాని మూఢత చొపుప్న మూరు ఖ్నికి పర్తుయ్తత్రమియయ్కుము ఇచిచ్నయెడల నీవును 

వాని పోలియుందువు. 

సామెతలు 26:5 => వాని మూఢత చొపుప్న మూరు ఖ్నికి పర్తుయ్తత్రమిముమ్ ఆలాగు చేయనియెడల 

వాడు తన దృషిట్కి తాను జాఞ్నిననుకొనును. 

యెషయా 36:21 => అయితే అతనికి పర్తుయ్తత్రమియయ్వదద్ని రాజు సెలవిచిచ్యుండుటచేత 

వారెంతమాతర్మును పర్తుయ్తత్రమియయ్క ఊరకొనిరి. 
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మతత్యి 7:6 => పరిశుదధ్మైనది కుకక్లకు పెటట్కుడి, మీ ముతయ్ములను పందులయెదుట వేయకుడి; 

వేసినయెడల అవి యొకవేళ వాటిని కాళళ్తో తొర్కిక్ మీమీద పడి మిముమ్ను చీలిచ్వేయును. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:45 => యూదులు జనసమూహములను చూచి మతస్రముతో 

నిండుకొని దూషించుచు, పౌలు చెపిప్నవాటికి అడ డ్ము చెపిప్రి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:46 => అపుప్డు పౌలును బరన్బాయు ధైరయ్ముగా ఇటల్నిరి దేవుని 

వాకయ్ము మొదట మీకు చెపుప్ట ఆవశయ్కమే; అయినను మీరు దానిని తోర్సివేసి, మిముమ్ను మీరే 

నితయ్జీవమునకు అపాతుర్లుగా ఎంచుకొనుచునాన్రు గనుక ఇదిగో మేము అనయ్జనుల యొదద్కు 

వెళుల్చునాన్ము 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 28:25 => వారిలో భేదాభిపార్యములు కలిగినందున పౌలు వారితో ఒక 

మాట చెపిప్న తరువాత వారు వెళి ల్పోయిరి. అదేదనగా. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 28:26 => మీరు వినుటమటుట్కు విందురు గాని గర్హింపనే గర్హింపరు; 

చూచుటమటుట్కు చూతురు గాని కాననే కానరని యీ పర్జలయొదద్కు వెళి ల్ చెపుప్ము. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 28:27 => ఈ పర్జలు కనున్లార చూచి చెవులార విని మనసాస్ర గర్హించి 

నా వైపు తిరిగి నావలన సవ్సథ్త పొందకుండునటుల్ వారి హృదయము కొర్వివ్యునన్ది. వారు చెవులతో 

మందముగా విని కనున్లు మూసికొనియునాన్రు అని పరిశుదాధ్తమ్ యెషయా పర్వకత్దావ్రా మీ 

పితరులతో చెపిప్న మాట సరియే. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 28:28 => కాబటిట్ దేవునివలననైన యీ రక్షణ అనయ్జనులయొదద్కు 

పంపబడియునన్దని మీరు తెలిసికొందురు గాక, 

లూకా 16:14 => ధనాపేక్షగల పరిసయుయ్లు ఈ మాటలనిన్యు విని ఆయనను 

అపహసించుచుండగా 

యోహాను 8:52 => అందుకు యూదులు నీవు దయయ్ము పటిట్నవాడవని యిపుప్డెరుగుదుము; 

అబార్హామును పర్వకత్లును చనిపోయిరి; అయినను ఒకడు నా మాట గైకొనినయెడల వాడు ఎనన్డును 

మరణము రుచి చూడడని నీవు చెపుప్చునాన్వు 
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యోహాను 9:30 => అందుకు ఆ మనుషుయ్డు ఆయన ఎకక్డనుండి వచెచ్నో మీరెరుగకపోవుట 

ఆశచ్రయ్మే; అయినను ఆయన నా కనున్లు తెరచెను. 

యోహాను 9:31 => దేవుడు పాపుల మనవి ఆలకింపడని యెరుగుదుము; ఎవడైనను దేవభకుత్డై 

యుండి ఆయన చితత్ము చొపుప్న జరిగించినయెడల ఆయన వాని మనవి ఆలకించును. 

యోహాను 9:32 => పుటుట్ గుర్డిడ్వాని కనున్లెవరైన తెరచినటుట్ లోకము పుటిట్నపప్టినుండి 

వినబడలేదు. 

యోహాను 9:33 => ఈయన దేవునియొదద్నుండి వచిచ్నవాడు కానియెడల ఏమియు చేయనేరడని 

వారితో చెపెప్ను. 

యోహాను 9:34 => అందుకు వారు నీవు కేవలము పాపివై పుటిట్నవాడవు, నీవు మాకు బోధింప 

వచిచ్తివా అని వానితో చెపిప్ వాని వెలివేసిరి. 

యోహాను 9:40 => ఆయనయొదద్నునన్ పరిసయుయ్లలో కొందరు ఈ మాట విని మేమును 

గుర్డిడ్వారమా అని అడిగిరి. 

యోహాను 10:20 => వారిలో అనేకులు వాడు దయయ్ము పటిట్నవాడు, వెఱి ఱ్వాడు; వాని మాట 

ఎందుకు వినుచునాన్రనిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 17:18 => ఎపికూరీయులలోను సోత్యికులలోను ఉనన్ కొందరు జాఞ్నులు 

అతనితో వాదించిరి. కొందరు ఈ వదరుబోతు చెపుప్నది ఏమిటని చెపుప్కొనిరి. అతడు యేసును 

గూరిచ్యు పునురుతాథ్నమును గూరిచ్యు పర్కటించెను గనుక మరికొందరు వీడు అనయ్దేవతలను 

పర్చురించుచునాన్డని చెపుప్కొనిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 17:32 => మృతుల పునరుతాథ్నమునుగూరిచ్ వారు వినినపుప్డు కొందరు 

అపహాసయ్ము చేసిరి; మరికొందరు దీనిగూరిచ్ నీవు చెపుప్నది ఇంకొకసారి విందుమని చెపిప్రి. 

1 కొరిందీయులకు 1:21 => దేవుని జాఞ్నానుసారముగా లోకము తన జాఞ్నముచేత దేవునిని 

ఎరుగకుండినందున, సువారత్ పర్కటనయను వెఱి ఱ్తనముచేత నముమ్వారిని రకిష్ంచుట దేవుని 

దయాపూరవ్క సంకలప్మాయెను. 
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1 కొరిందీయులకు 1:22 => యూదులు సూచక కిర్యలు చేయుమని అడుగుచునాన్రు, గీర్సు 

దేశసుథ్లు జాఞ్నము వెదకుచునాన్రు. 

1 కొరిందీయులకు 1:23 => అయితే మేము సిలువ వేయబడిన కీర్సుత్ను పర్కటించుచునాన్ము. 

1 కొరిందీయులకు 1:24 => ఆయన యూదులకు ఆటంకముగాను అనయ్జనులకు వెఱి ఱ్తనముగాను 

ఉనాన్డు; గాని యూదులకేమి, గీర్సు దేశసుథ్లకేమి, పిలువబడినవారికే కీర్సుత్ దేవుని శకిత్యును దేవుని 

జాఞ్నమునైయునాన్డు. 

1 కొరిందీయులకు 4:10 => మేముకీర్సుత్ నిమితత్ము వెఱి ఱ్వారము, మీరు కీర్సుత్నందు బుదిధ్మంతులు; 

మేము బలహీనులము, మీరు బలవంతులు; మీరు ఘనులు, మేము ఘనహీనులము. 

1 కొరిందీయులకు 4:11 => ఈ గడియవరకు ఆకలి దపుప్లు గలవారము, దిగంబరులము; 

పిడిగుదుద్లు తినుచునాన్ము; నిలువరమైన నివాసము లేక యునాన్ము; 

1 కొరిందీయులకు 4:12 => సవ్హసత్ములతో పనిచేసి కషట్పడుచునాన్ము. నిందింపబడియు 

దీవించుచునాన్ము; హింసింపబడియు ఓరుచ్కొనుచునాన్ము; 

1 కొరిందీయులకు 4:13 => దూషింపబడియు బతిమాలుకొనుచునాన్ము లోకమునకు మురికిగాను 

అందరికి పెంటగాను ఇపప్టివరకు ఎంచబడియునాన్ము. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 4:8 => కాబటిట్ ఉపేకిష్ంచువాడు మనుషుయ్ని ఉపేకిష్ంపడు గాని మీకు తన 

పరిశుదాధ్తమ్ను అనుగర్హించిన దేవునినే ఉపేకిష్ంచుచునాన్డు. 

వచనము 13 

నీ బాలురను శికిష్ంచుట మానుకొనకుము బెతత్ముతో వాని కొటిట్నయెడల వాడు చావకుండును 

సామెతలు 22:28 => నీ పితరులు వేసిన పురాతనమైన పొలిమేర రాతిని నీవు తీసివేయకూడదు.  

దివ్తీయోపదేశకాండము 19:14 => నీవు సావ్ధీనపరచుకొనునటుల్ నీ దేవుడైన యెహోవా 

నీకిచుచ్చునన్ దేశములో నీకు కలుగు నీ సావ్సథ్య్ములో పూరివ్కులు నియమించిన నీ పొరుగువాని 

సరిహదుద్ రాతిని నీవు తీసివేయకూడదు. 
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దివ్తీయోపదేశకాండము 27:17 => తన పొరుగువాని సరిహదుద్రాయిని తీసివేయు వాడు 

శాపగర్సుత్డని చెపప్గా పర్జలందరుఆమేన  అనవలెను. 

యోబు 24:2 => సరిహదుద్ రాళల్ను తీసివేయువారు కలరు వారు అకర్మముచేసి మందలను 

ఆకర్మించుకొని వాటిని మేపుదురు. 

యోబు 6:27 => మీరు తండిర్లేనివారిని కొనుటకై చీటుల్ వేయుదురు, మీ సేన్హితులమీద బేరము 

సాగింతురు. 

యోబు 22:9 => విధవరాండర్ను వటిట్చేతులతో పంపివేసితివి తండిర్లేనివారిచేతులు విరుగగొటిట్తివి. 

యోబు 24:3 => తండిర్లేనివారి గాడిదను తోలివేయుదురు విధవరాలి యెదుద్ను తాకటుట్గా 

తీసికొందురు 

యోబు 24:9 => తండిర్లేని పిలల్ను రొముమ్నుండి లాగువారు కలరు వారు దరిదుర్లయొదద్ తాకటుట్ 

పుచుచ్కొందురు 

యోబు 31:21 => నా భుజశలయ్ము దాని గూటినుండి పడును గాక నా బాహువు ఎముకలోనికి 

విరుగును గాక. 

యోబు 31:22 => నేనాలాగు చేయలేదు, నా బాలయ్ము మొదలుకొని దికుక్లేనివాడు 

తండిర్భావముతో ననున్ భావించి నాయొదద్ పెరిగెను. నా తలిల్ గరభ్మందు పుటిట్ననాటనుండి దికుక్లేని 

వానికి నేను మారగ్దరిశ్నైతిని. 

యోబు 31:23 => దేవుని మహాతమ్య్ము ఎదుట నేను నిలువజాలననియు ఆయన ననున్ నిరూమ్లము 

చేయుననియు భీతిపుటెట్ను. 

కీరత్నలు 94:6 => యెహోవా, వారు నీ పర్జలను నలుగగొటుట్చునాన్రు నీ సావ్సథ్య్మును 

బాధించుచునాన్రు 

యిరిమ్యా 7:5 => ఆలాగనక, మీ మారగ్ములను మీ కిర్యలను మీరు యథారథ్ముగా 

చకక్పరచుకొని, పర్తివాడు తన పొరుగువానియెడల తపప్క నాయ్యము జరిగించి. 

యిరిమ్యా 22:3 => యెహోవా ఈలాగు ఆజఞ్నిచుచ్చునాన్డు మీరు నీతి నాయ్యముల ననుసరించి 

నడుచుకొనుడి, దోచుకొనబడినవానిని బాధపెటుట్వాని చేతిలోనుండి విడిపించుడి, పరదేశులనైనను 
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తండిర్లేనివారినైనను విధవరాండర్నైనను బాధింపకుడి వారికి ఉపదర్వము కలుగజేయకుడి, ఈ 

సథ్లములో నిరపరాధుల రకత్ము చిందింపకుడి. 

జెకరాయ్ 7:10 => విధవరాండర్ను తండిర్లేనివారిని పరదేశులను దరిదుర్లను బాధపెటట్కుడి, మీ 

హృదయమందు సహోదరులలో ఎవరికిని కీడు చేయదలచకుడి. 

మలాకీ 3:5 => తీరుప్ తీరుచ్టకై నేను మీయొదద్కు రాగా, చిలల్ంగివాండర్ మీదను వయ్భిచారుల మీదను 

అపర్మాణికుల మీదను, నాకు భయపడక వారి కూలి విషయములో కూలివారిని విధవరాండర్ను 

తండిర్లేనివారిని బాధపెటిట్ పరదేశులకు అనాయ్యము చేయువారి మీదను దృఢముగా సాక్షయ్ము 

పలుకుదునని సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డు. 

యాకోబు 1:27 => తండిర్యైన దేవుని యెదుట పవితర్మును నిషక్ళంకమునైన భకిత్ యేదనగా 

దికుక్లేని పిలల్లను విధవరాండర్ను వారి యిబబ్ందిలో పరామరిశ్ంచుటయు, ఇహలోక మాలినయ్ము 

తనకంటకుండ తనున్తాను కాపాడుకొనుటయునే. 

నిరగ్మకాండము 22:23 => వారు నీచేత ఏ విధముగానైనను బాధనొంది నాకు మొఱ పెటిట్నయెడల 

నేను నిశచ్యముగా వారి మొఱను విందును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 24:15 => సూరుయ్డు అసత్మింపకమునుపు వానికియయ్వలెను. వాడు 

బీదవాడు గనుక దానిమీద ఆశపెటుట్కొనియుండును. వాడు నినున్బటిట్ యెహోవాకు మొఱఱ్పెటుట్నేమో 

అది నీకు పాపమగును. 

కీరత్నలు 103:6 => యెహోవా నీతికిర్యలను జరిగించుచు బాధింపబడు వారికందరికి నాయ్యము 

తీరుచ్ను 

కీరత్నలు 136:24 => మన శతుర్వులచేతిలోనుండి మనలను విడిపించెను ఆయన కృప 

నిరంతరముండును. 

కీరత్నలు 140:12 => బాధింపబడువారి పక్షమున యెహోవా వాయ్జెయ్మాడుననియు దరిదుర్లకు 

ఆయన నాయ్యము తీరుచ్ననియు నేనెరుగుదును. 

కీరత్నలు 146:7 => బాధపరచబడువారికి ఆయన నాయ్యము తీరుచ్ను ఆకలిగొనినవారికి ఆహారము 

దయచేయును యెహోవా బంధింపబడినవారిని విడుదలచేయును. 
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సామెతలు 22:22 => దరిదుర్డని దరిదుర్ని దోచుకొనవదుద్ గుమమ్మునొదద్ దీనులను బాధపరచవదుద్. 

యెషయా 3:13 => వారు నీ తోర్వల జాడను చెరిపివేయుదురు. యెహోవా వాదించుటకు 

నిలువబడియునాన్డు జనములను విమరిశ్ంచుటకు లేచియునాన్డు 

యిరిమ్యా 49:11 => అనాధులగు నీ పిలల్లను విడువుము, నేను వారిని సంరకిష్ంచెదను, నీ 

విధవరాండుర్ ననున్ ఆశర్యింపవలెను. 

విలాపవాకయ్ములు 3:35 => మహోనన్తుని సనిన్ధిని నరులకు నాయ్యము తొలగించుటయు 

హోషేయ 14:3 => అషూష్రీయులచేత రక్షణ నొందగోరము, మేమికను గుఱఱ్ములను ఎకక్ము మీరే 

మాకు దేవుడని మేమికమీదట మాచేతిపనితో చెపప్ము; తండిర్లేనివారియెడల వాతస్లయ్ము 

చూపువాడవు నీవే గదా. 

ఆమోసు 4:1 => షోమోర్ను పరవ్తముననునన్ బాషాను ఆవులారా, దరిదుర్లను బాధపెటుట్చు బీదలను 

నలుగగొటుట్ వారలారా మాకు పానము తెచిచ్ ఇయుయ్డని మీ యజమానులతో చెపుప్వారలారా, యీ 

మాట ఆలకించుడి. పర్భువైన యెహోవా తన పరిశుదధ్త తోడని చేసిన పర్మాణమేదనగా 

వచనము 14 

బెతత్ముతో వాని కొటిట్నయెడల పాతాళమునకు పోకుండ వాని ఆతమ్ను నీవు తపిప్ంచెదవు. 

సామెతలు 22:23 => యెహోవా వారి పక్షమున వాయ్జెయ్మాడును ఆయన వారిని దోచుకొనువారి 

పార్ణమును దోచుకొనును.  

నిరగ్మకాండము 22:22 => విధవరాలినైనను దికుక్లేని పిలల్నైనను బాధపెటట్కూడదు. 

నిరగ్మకాండము 22:23 => వారు నీచేత ఏ విధముగానైనను బాధనొంది నాకు మొఱ పెటిట్నయెడల 

నేను నిశచ్యముగా వారి మొఱను విందును. 

నిరగ్మకాండము 22:24 => నా కోపాగిన్ రవులుకొని మిముమ్ను కతిత్చేత చంపించెదను, మీ భారయ్లు 

విధవరాండర్గుదురు, మీ పిలల్లు దికుక్లేని వారగుదురు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 27:19 => పరదేశికేగాని తండిర్లేనివానికేగాని విధవరాలికేగాని నాయ్యము 

తపిప్ తీరుప్ తీరుచ్వాడు శాపగర్సుత్డని చెపప్గా పర్జలందరు ఆమేన  అనవలెను. 
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కీరత్నలు 12:5 => బాధపడువారికి చేయబడిన బలాతాక్రమునుబటిట్యు దరిదుర్ల 

నిటూ ట్రుప్లనుబటిట్యు నేనిపుప్డే లేచెదను రక్షణను కోరుకొనువారికి నేను రక్షణ కలుగజేసెదను అని 

యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డు. 

యిరిమ్యా 50:33 => సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు ఒకడును 

తపప్కుండ ఇశార్యేలువారును యూదావారును బాధింపబడిరి వారిని చెరపెటిట్నవారందరు వారిని 

గటిట్గా పటుట్కొనుచునాన్రు వారిని పోనిచుచ్టకు సమమ్తింపరు.  

యిరిమ్యా 50:34 => వారి విమోచకుడు బలవంతుడు సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా అని 

ఆయనకు పేరు భూమికి విశార్ంతి కలుగజేయుటకును బబులోను నివాసులను కలవరపరచుటకును 

ఆయన బాగుగా వాదించి వారి వాయ్జెయ్మును కడ ముటిట్ంచును.  

యిరిమ్యా 51:36 => యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు ఆల కించుము, నీ వాయ్జెయ్మును నేను 

జరిగించుదును నీ నిమితత్ము నేనే పగతీరుచ్కొందును దాని సముదర్మును నేనెండకటుట్దును దాని 

ఊటను ఇంకిపోజేయుదును.  

నిరగ్మకాండము 22:23 => వారు నీచేత ఏ విధముగానైనను బాధనొంది నాకు మొఱ పెటిట్నయెడల 

నేను నిశచ్యముగా వారి మొఱను విందును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 24:15 => సూరుయ్డు అసత్మింపకమునుపు వానికియయ్వలెను. వాడు 

బీదవాడు గనుక దానిమీద ఆశపెటుట్కొనియుండును. వాడు నినున్బటిట్ యెహోవాకు మొఱఱ్పెటుట్నేమో 

అది నీకు పాపమగును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 27:17 => తన పొరుగువాని సరిహదుద్రాయిని తీసివేయు వాడు 

శాపగర్సుత్డని చెపప్గా పర్జలందరుఆమేన  అనవలెను. 

యోబు 6:27 => మీరు తండిర్లేనివారిని కొనుటకై చీటుల్ వేయుదురు, మీ సేన్హితులమీద బేరము 

సాగింతురు. 

యోబు 31:21 => నా భుజశలయ్ము దాని గూటినుండి పడును గాక నా బాహువు ఎముకలోనికి 

విరుగును గాక. 
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కీరత్నలు 35:1 => యెహోవా, నాతో వాయ్జెయ్మాడు వారితో వాయ్జెయ్మాడుము నాతో పోరాడువారితో 

పోరాడుము. 

కీరత్నలు 43:1 => దేవా, నాకు నాయ్యము తీరుచ్ము భకిత్లేని జనముతో నా పక్షమున 

వాయ్జెయ్మాడుము కపటము కలిగి దౌరజ్నయ్ము చేయువారిచేతిలోనుండి నీవు ననున్ విడిపించుదువు. 

కీరత్నలు 54:1 => దేవా, నీ నామమునుబటిట్ ననున్ రకిష్ంపుము నీ పరాకర్మమునుబటిట్ నాకు 

నాయ్యము తీరుచ్ము. 

కీరత్నలు 136:24 => మన శతుర్వులచేతిలోనుండి మనలను విడిపించెను ఆయన కృప 

నిరంతరముండును. 

కీరత్నలు 140:12 => బాధింపబడువారి పక్షమున యెహోవా వాయ్జెయ్మాడుననియు దరిదుర్లకు 

ఆయన నాయ్యము తీరుచ్ననియు నేనెరుగుదును. 

కీరత్నలు 146:7 => బాధపరచబడువారికి ఆయన నాయ్యము తీరుచ్ను ఆకలిగొనినవారికి ఆహారము 

దయచేయును యెహోవా బంధింపబడినవారిని విడుదలచేయును. 

సామెతలు 22:22 => దరిదుర్డని దరిదుర్ని దోచుకొనవదుద్ గుమమ్మునొదద్ దీనులను బాధపరచవదుద్. 

యెషయా 3:13 => వారు నీ తోర్వల జాడను చెరిపివేయుదురు. యెహోవా వాదించుటకు 

నిలువబడియునాన్డు జనములను విమరిశ్ంచుటకు లేచియునాన్డు 

యిరిమ్యా 49:11 => అనాధులగు నీ పిలల్లను విడువుము, నేను వారిని సంరకిష్ంచెదను, నీ 

విధవరాండుర్ ననున్ ఆశర్యింపవలెను. 

హోషేయ 14:3 => అషూష్రీయులచేత రక్షణ నొందగోరము, మేమికను గుఱఱ్ములను ఎకక్ము మీరే 

మాకు దేవుడని మేమికమీదట మాచేతిపనితో చెపప్ము; తండిర్లేనివారియెడల వాతస్లయ్ము 

చూపువాడవు నీవే గదా. 

ఆమోసు 4:1 => షోమోర్ను పరవ్తముననునన్ బాషాను ఆవులారా, దరిదుర్లను బాధపెటుట్చు బీదలను 

నలుగగొటుట్ వారలారా మాకు పానము తెచిచ్ ఇయుయ్డని మీ యజమానులతో చెపుప్వారలారా, యీ 

మాట ఆలకించుడి. పర్భువైన యెహోవా తన పరిశుదధ్త తోడని చేసిన పర్మాణమేదనగా 
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జెకరాయ్ 7:10 => విధవరాండర్ను తండిర్లేనివారిని పరదేశులను దరిదుర్లను బాధపెటట్కుడి, మీ 

హృదయమందు సహోదరులలో ఎవరికిని కీడు చేయదలచకుడి. 

మలాకీ 3:5 => తీరుప్ తీరుచ్టకై నేను మీయొదద్కు రాగా, చిలల్ంగివాండర్ మీదను వయ్భిచారుల మీదను 

అపర్మాణికుల మీదను, నాకు భయపడక వారి కూలి విషయములో కూలివారిని విధవరాండర్ను 

తండిర్లేనివారిని బాధపెటిట్ పరదేశులకు అనాయ్యము చేయువారి మీదను దృఢముగా సాక్షయ్ము 

పలుకుదునని సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డు. 

వచనము 15 

నా కుమారుడా, నీ హృదయమునకు జాఞ్నము లభించినయెడల నా హృదయముకూడ సంతోషించును. 

సామెతలు 23:19 => నా కుమారుడా, నీవు విని జాఞ్నము తెచుచ్కొనుము నీ హృదయమును 

యథారథ్మైన తోర్వలయందు చకక్గా నడిపించుకొనుము. 

సామెతలు 2:2 => జాఞ్నమునకు నీ చెవియొగిగ్ హృదయపూరవ్కముగా వివేచన నభయ్సించినయెడల 

సామెతలు 2:3 => తెలివికై మొఱఱ్పెటిట్నయెడల వివేచనకై మనవిచేసినయెడల 

సామెతలు 2:4 => వెండిని వెదకినటుల్ దాని వెదకినయెడల దాచబడిన ధనమును వెదకినటుల్ దాని 

వెదకినయెడల 

సామెతలు 2:5 => యెహోవాయందు భయభకుత్లు కలిగియుండుట యెటిట్దో నీవు గర్హించెదవు 

దేవుని గూరిచ్న విజాఞ్నము నీకు లభించును. 

సామెతలు 2:6 => యెహోవాయే జాఞ్నమిచుచ్వాడు తెలివియు వివేచనయు ఆయన నోటనుండి 

వచుచ్ను. 

సామెతలు 5:1 => నా కుమారుడా, నా జాఞ్నోపదేశము ఆలకింపుము వివేకముగల నా బోధకు చెవి 

యొగుగ్ము 

సామెతలు 5:2 => అపుప్డు నీవు బుదిధ్కలిగి నడచుకొందువు తెలివినిబటిట్ నీ పెదవులు మాటలాడును. 

సామెతలు 22:17 => చెవి యొగిగ్ జాఞ్నుల ఉపదేశము ఆలకింపుము నేను కలుగజేయు తెలివిని 

పొందుటకు మనసుస్నిముమ్. 
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యెహెజేక్లు 33:31 => నా జనులు రాదగిన విధముగా వారు నీయొదద్కు వచిచ్, నా జనులైనటుట్గా నీ 

యెదుట కూరుచ్ండి నీ మాటలు విందురుగాని వాటి ననుసరించి పర్వరిత్ంపరు, వారు నోటితో ఎంతో 

పేర్మ కనుపరచుదురు గాని వారి హృదయము లాభమును అపేకిష్ంచుచునన్ది. 

మతత్యి 13:52 => ఆయన అందువలన పరలోకరాజయ్ములో శిషుయ్డుగాచేరిన పర్తి శాసిత్యు తన 

ధననిధిలోనుండి కొర్తత్ పదారథ్ములను పాత పదారథ్ములను వెలుపలికి తెచుచ్ ఇంటి యజమానుని 

పోలియునాన్డని వారితో చెపెప్ను. 

యాకోబు 1:21 => అందుచేత సమసత్ కలమ్షమును, విఱఱ్వీగుచునన్ దుషట్తవ్మును మాని, లోపల 

నాటబడి మీ ఆతమ్లను రకిష్ంచుటకు శకిత్గల వాకయ్మును సాతివ్కముతో అంగీకరించుడి. 

యాకోబు 1:22 => మీరు వినువారు మాతర్మైయుండి మిముమ్ను మీరు మోసపుచుచ్కొనకుండ, 

వాకయ్పర్కారము పర్వరిత్ంచువారునై యుండుడి. 

యాకోబు 1:23 => ఎవడైనను వాకయ్మును వినువాడైయుండి దానిపర్కారము పర్వరిత్ంపనివాడైతే, 

వాడు అదద్ములో తన సహజ ముఖమును చూచుకొను మనుషుయ్ని పోలియునాన్డు. 

యాకోబు 1:24 => వాడు తనున్ చూచుకొని అవతలికి పోయి తానెటిట్వాడో వెంటనే 

మరచిపోవునుగదా 

యాకోబు 1:25 => అయితే సావ్తంతర్య్మునిచుచ్ సంపూరణ్మైన నియమములో తేరిచూచి నిలుకడగా 

ఉండువాడెవడో వాడు విని మరచువాడు కాక, కిర్యను చేయువాడైయుండి తన కిర్యలో ధనుయ్డగును. 

కీరత్నలు 90:12 => మాకు జాఞ్నహృదయము కలుగునటుల్గా చేయుము మా దినములు లెకిక్ంచుటకు 

మాకు నేరుప్ము. 

యెషయా 34:16 => యెహోవా గర్ంథమును పరిశీలించి చదువుకొనుడి ఆ జంతువులలో ఏదియు 

లేక యుండదు దేని జతపకిష్ దానియొదద్ ఉండక మానదు నా నోటనుండి వచిచ్న ఆజఞ్ యిదే ఆయన 

నోటి ఊపిరి వాటిని పోగుచేయును.  

వచనము 16 

నీ పెదవులు యథారథ్మైన మాటలు పలుకుట విని నా అంతరిందిర్యములు ఆనందించును. 
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సామెతలు 13:24 => బెతత్ము వాడనివాడు తన కుమారునికి విరోధి కుమారుని పేర్మించువాడు 

వానిని శికిష్ంచును. 

సామెతలు 19:18 => బుదిధ్ వచుచ్నని నీ కుమారుని శికిష్ంపుము అయితే వాడు చావవలెనని 

కోరవదుద్. 

సామెతలు 29:15 => బెతత్మును గదిద్ంపును జాఞ్నము కలుగజేయును అదుపులేని బాలుడు తన తలిల్కి 

అవమానము తెచుచ్ను. 

సామెతలు 29:17 => నీ కుమారుని శికిష్ంచినయెడల అతడు నినున్ సంతోషపరచును నీ మనసుస్కు 

ఆనందము కలుగజేయును 

దివ్తీయోపదేశకాండము 21:18 => ఒకని కుమారుడు మొండివాడై తిరుగబడి తండిర్మాట గాని 

తలిల్మాటగాని వినకయుండి, వారు అతని శికిష్ంచిన తరువాతయును అతడు వారికి విధేయుడు 

కాకపోయినయెడల 

1 సమూయేలు 3:13 => తన కుమారులు తముమ్ను తాము శాపగర్సుత్లగా చేసికొనుచునాన్రని 

తానెరిగియు వారిని అడ డ్గించలేదు గనుక అతని యింటికి నితయ్మైన శిక్ష విధింతునని నేను అతనికి 

తెలియజేయుచునాన్ను. 

1 రాజులు 1:6 => అతని తండిర్ నీవు ఈలాగున ఏల చేయుచునాన్వని అతనిచేత ఎపుప్డును 

విచారించి అతనికి నొపిప్ కలుగజేయలేదు. చూచుటకు అతడు బహు సౌందరయ్ము గలవాడు, 

అబాష్లోము తరువాత పుటిట్నవాడు. 

సామెతలు 22:15 => బాలుని హృదయములో మూఢతవ్ము సావ్భావికముగా పుటుట్ను శికాష్దండము 

దానిని వానిలోనుండి తోలివేయును. 

లూకా 15:18 => నేను లేచి నా తండిర్యొదద్కు వెళి ల్--తండీర్, నేను పరలోకమునకు విరోధముగాను నీ 

యెదుటను పాపము చేసితిని; 

ఎఫెసీయులకు 6:4 => తండుర్లారా, మీ పిలల్లకు కోపము రేపక పర్భువు యొకక్ శిక్షలోను 

బోధలోను వారిని పెంచుడి. 
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హెబీర్యులకు 12:7 => శికాష్ఫలము పొందుటకై మీరు సహించుచునాన్రు; దేవుడు కుమారులనుగా 

మిముమ్ను చూచుచునాన్డు. తండిర్ శికిష్ంపని కుమారుడెవడు? 

వచనము 17 

పాపులను చూచి నీ హృదయమునందు మతస్రపడకుము నితయ్ము యెహోవాయందు భయభకుత్లు 

కలిగియుండుము. 

సామెతలు 22:15 => బాలుని హృదయములో మూఢతవ్ము సావ్భావికముగా పుటుట్ను శికాష్దండము 

దానిని వానిలోనుండి తోలివేయును. 

1 కొరిందీయులకు 5:5 => నా ఆతమ్యు మన పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ బలముతో కూడి వచిచ్నపుప్డు, 

అటిట్ వానిని సాతానునకు అపప్గింపవలెను. 

1 కొరిందీయులకు 11:32 => మనము తీరుప్ పొందినయెడల లోకముతోపాటు మనకు శికాష్విధి 

కలుగకుండునటుల్ పర్భువుచేత శికిష్ంపబడుచునాన్ము. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 21:18 => ఒకని కుమారుడు మొండివాడై తిరుగబడి తండిర్మాట గాని 

తలిల్మాటగాని వినకయుండి, వారు అతని శికిష్ంచిన తరువాతయును అతడు వారికి విధేయుడు 

కాకపోయినయెడల 

1 సమూయేలు 3:13 => తన కుమారులు తముమ్ను తాము శాపగర్సుత్లగా చేసికొనుచునాన్రని 

తానెరిగియు వారిని అడ డ్గించలేదు గనుక అతని యింటికి నితయ్మైన శిక్ష విధింతునని నేను అతనికి 

తెలియజేయుచునాన్ను. 

1 రాజులు 1:6 => అతని తండిర్ నీవు ఈలాగున ఏల చేయుచునాన్వని అతనిచేత ఎపుప్డును 

విచారించి అతనికి నొపిప్ కలుగజేయలేదు. చూచుటకు అతడు బహు సౌందరయ్ము గలవాడు, 

అబాష్లోము తరువాత పుటిట్నవాడు. 

సామెతలు 13:24 => బెతత్ము వాడనివాడు తన కుమారునికి విరోధి కుమారుని పేర్మించువాడు 

వానిని శికిష్ంచును. 
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సామెతలు 15:24 => కిర్ందనునన్ పాతాళమును తపిప్ంచుకొనవలెనని బుదిధ్మంతుడు పరమునకు 

పోవు జీవమారగ్మున నడచుకొనును 

సామెతలు 19:18 => బుదిధ్ వచుచ్నని నీ కుమారుని శికిష్ంపుము అయితే వాడు చావవలెనని 

కోరవదుద్. 

సామెతలు 29:15 => బెతత్మును గదిద్ంపును జాఞ్నము కలుగజేయును అదుపులేని బాలుడు తన తలిల్కి 

అవమానము తెచుచ్ను. 

సామెతలు 29:17 => నీ కుమారుని శికిష్ంచినయెడల అతడు నినున్ సంతోషపరచును నీ మనసుస్కు 

ఆనందము కలుగజేయును 

ఎఫెసీయులకు 6:4 => తండుర్లారా, మీ పిలల్లకు కోపము రేపక పర్భువు యొకక్ శిక్షలోను 

బోధలోను వారిని పెంచుడి. 

హెబీర్యులకు 12:7 => శికాష్ఫలము పొందుటకై మీరు సహించుచునాన్రు; దేవుడు కుమారులనుగా 

మిముమ్ను చూచుచునాన్డు. తండిర్ శికిష్ంపని కుమారుడెవడు? 

వచనము 18 

నిశచ్యముగా ముందుగతి రానే వచుచ్ను నీ ఆశ భంగము కానేరదు. 

సామెతలు 1:10 => నా కుమారుడా, పాపులు నినున్ పేర్రేపింపగా ఒపప్కుము. 

సామెతలు 2:1 => నా కుమారుడా, నీవు నా మాటలనంగీకరించి నా ఆజఞ్లను నీయొదద్ 

దాచుకొనినయెడల 

సామెతలు 4:1 => కుమారులారా, తండిర్ యుపదేశము వినుడి మీరు వివేకము నొందునటుల్ 

ఆలకించుడి 

మతత్యి 9:2 => ఇదిగో జనులు పక్షవాయువుతో మంచముపటిట్యునన్ యొకని ఆయనయొదద్కు 

తీసికొనివచిచ్రి. యేసు వారి విశావ్సము చూచి కుమారుడా ధైరయ్ముగా ఉండుము, నీ పాపములు 

క్షమింపబడియునన్వని పక్షవాయువు గల వానితో చెపెప్ను. 
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యోహాను 21:5 => యేసు పిలల్లారా, భోజనమునకు మీయొదద్ ఏమైన ఉనన్దా? అని వారిని 

అడుగగా, 

1 యోహాను 2:1 => నా చినన్పిలల్లారా, మీరు పాపము చేయకుండుటకై యీ సంగతులను మీకు 

వార్యుచునాన్ను. ఎవడైనను పాపము చేసినయెడల నీతిమంతుడైన యేసుకీర్సుత్ అను ఉతత్రవాది 

తండిర్యొదద్ మనకునాన్డు. 

సామెతలు 23:24 => నీతిమంతుని తండిర్కి అధిక సంతోషము కలుగును జాఞ్నము గలవానిని 

కనినవాడు వానివలన ఆనందము నొందును. 

సామెతలు 23:25 => నీ తలిదండుర్లను నీవు సంతోషపెటట్వలెను నినున్ కనిన తలిల్ని 

ఆనందపరచవలెను. 

సామెతలు 10:1 => జాఞ్నముగల కుమారుడు తండిర్ని సంతోషపరచును బుదిధ్లేని కుమారుడు తన 

తలిల్కి దుఃఖము పుటిట్ంచును. 

సామెతలు 15:20 => జాఞ్నముగల కుమారుడు తండిర్ని సంతోషపెటుట్ను బుదిధ్హీనుడు తన తలిల్ని 

తిరసక్రించును. 

సామెతలు 29:3 => జాఞ్నమును పేర్మించువాడు తన తండిర్ని సంతోషపరచును వేశయ్లతో 

సాంగతయ్ము చేయువాడు అతని ఆసిత్ని పాడుచేయును. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 2:19 => ఏలయనగా మా నిరీక్షణయైనను ఆనందమైనను అతిశయ 

కీరీటమైనను ఏది? మన పర్భువైన యేసుయొకక్ రాకడ సమయమున ఆయన యెదుట మీరే గదా. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 2:20 => నిశచ్యముగా మీరే మా మహిమయు ఆనందమునై యునాన్రు. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 3:8 => ఏలయనగా, మీరు పర్భువునందు సిథ్రముగా నిలిచితిరా మేమును 

బర్దికినటే ట్. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 3:9 => మేము మీ ముఖము చూచి మీ విశావ్సములో ఉనన్ లోపమును 

తీరుచ్నటుల్ అనుగర్హించుమని రాతిర్ంబగళుల్ అతయ్ధికముగా దేవుని వేడుకొనుచుండగా, 

2 యోహాను 1:4 => తండిర్వలన మనము ఆజఞ్ను పొందిన పర్కారము నీ పిలల్లలో కొందరు 

సతయ్మును అనుసరించి నడుచుచుండుట కనుగొని బహుగా సంతోషించుచునాన్ను. 
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3 యోహాను 1:3 => నీవు సతయ్మును అనుసరించి నడుచుకొనుచునాన్వు గనుక సహోదరులు వచిచ్ 

నీ సతయ్పర్వరత్ననుగూరిచ్ సాక్షయ్ము చెపప్గా విని బహుగా సంతోషించితిని. 

3 యోహాను 1:4 => నా పిలల్లు సతయ్మును అనుసరించి నడుచుకొనుచునాన్రని వినుటకంటె నాకు 

ఎకుక్వైన సంతోషము లేదు. 

యిరిమ్యా 32:41 => వారికి మేలుచేయుటకు వారియందు ఆనందించుచునాన్ను, నా 

పూరణ్హృదయముతోను నా పూరాణ్తమ్తోను ఈ దేశములో నిశచ్యముగా వారిని నాటెదను. 

జెఫనాయ్ 3:17 => నీ దేవుడైన యెహోవా నీమధయ్ ఉనాన్డు; ఆయన శకిత్మంతుడు, ఆయన మిముమ్ను 

రకిష్ంచును, ఆయన బహు ఆనందముతో నీయందు సంతోషించును, నీయందు తనకునన్ పేర్మనుబటిట్ 

శాంతము వహించి నీయందలి సంతోషముచేత ఆయన హరిష్ంచును. 

లూకా 15:23 => కొర్వివ్న దూడను తెచిచ్ వధించుడి, మనము తిని సంతోషపడుదము; 

లూకా 15:24 => ఈ నా కుమారుడు చనిపోయి మరల బర్దికెను, తపిప్పోయి దొరకెనని చెపెప్ను; 

అంతట వారు సంతోషపడసాగిరి. 

లూకా 15:32 => మనము సంతోషపడి ఆనందించుట యుకత్మే; ఈ నీ తముమ్డు చనిపోయి తిరిగి 

బర్దికెను, తపిప్పోయి దొరకెనని అతనితో చెపెప్ను. 

యోహాను 15:11 => మీయందు నా సంతోషము ఉండవలెననియు, మీ సంతోషము పరిపూరణ్ము 

కావలెననియు, ఈ సంగతులు మీతో చెపుప్చునాన్ను. 

ఆదికాండము 48:2 => ఇదిగో నీ కుమారుడైన యోసేపు నీయొదద్కు వచుచ్చునాన్డని యాకోబునకు 

తెలుపబడెను. అంతట ఇశార్యేలు బలము తెచుచ్కొని తన మంచముమీద కూరుచ్ండెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 29:9 => వారు పూరణ్మనసుస్తో యెహోవాకు ఇచిచ్యుండిరి గనుక వారు 

ఆలాగు మనఃపూరవ్కముగా ఇచిచ్నందుకు జనులు సంతోషపడిరి. 

సామెతలు 16:21 => జాఞ్న హృదయుడు వివేకి యనబడును రుచిగల మాటలు పలుకుటవలన విదయ్ 

యెకుక్వగును. 

సామెతలు 17:21 => బుదిధ్హీనుని కనినవానికి వయ్సనము కలుగును తెలివిలేనివాని తండిర్కి 

సంతోషము లేదు. 
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సామెతలు 23:26 => నా కుమారుడా, నీ హృదయమును నాకిముమ్ నా మారగ్ములు నీ కనున్లకు 

ఇంపుగా నుండనిముమ్, 

సామెతలు 27:11 => నా కుమారుడా, జాఞ్నమును సంపాదించి నా హృదయమును 

సంతోషపరచుము. అపుప్డు ననున్ నిందించువారితో నేను ధైరయ్ముగా మాటలాడుదును.  

లూకా 1:14 => అతడు పర్భువు దృషిట్కి గొపప్వాడై, దార్కాష్రసమైనను మదయ్మైనను తార్గక,  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 11:23 => అతడు వచిచ్ దేవుని కృపను చూచి సంతోషించి, పర్భువును 

సిథ్రహృదయముతో హతుత్కొనవలెనని అందరిని హెచచ్రించెను. 

వచనము 19 

నా కుమారుడా, నీవు విని జాఞ్నము తెచుచ్కొనుము నీ హృదయమును యథారథ్మైన తోర్వలయందు 

చకక్గా నడిపించుకొనుము. 

సామెతలు 8:6 => నేను శేర్షఠ్మైన సంగతులను చెపెప్దను వినుడి నా పెదవులు యథారథ్మైన 

మాటలు పలుకును  

ఎఫెసీయులకు 4:29 => వినువారికి మేలు కలుగునటుల్ అవసరమునుబటిట్ కేష్మాభివృదిధ్కరమైన 

అనుకూల వచనమే పలుకుడి గాని దురాభ్ష యేదైనను మీనోట రానియయ్కుడి. 

ఎఫెసీయులకు 5:4 => కృతజఞ్తా వచనమే మీరుచచ్రింపవలెను గాని మీరు బూతులైనను, 

పోకిరిమాటలైనను, సరసోకుత్లైనను ఉచచ్రింపకూడదు; ఇవి మీకు తగవు. 

కొలొసస్యులకు 4:4 => ఆ మరమ్మును వెలల్డిపరచునటుల్ వాకయ్ము చెపుప్టకు అనుకూలమైన 

సమయము దేవుడు దయచేయవలెనని మాకొరకు పార్రిథ్ంచుడి. 

యాకోబు 3:2 => అనేక విషయములలో మన మందరము తపిప్పోవుచునాన్ము. ఎవడైనను 

మాటయందు తపప్ నియెడల అటిట్వాడు లోపము లేనివాడై , తన స రవ్ శ రీ రమును 

సావ్ధీనమందుంచుకొన (కళె ల్ము పెటుట్కుని) శకిత్గలవాడగును 

1 దినవృతాత్ంతములు 29:9 => వారు పూరణ్మనసుస్తో యెహోవాకు ఇచిచ్యుండిరి గనుక వారు 

ఆలాగు మనఃపూరవ్కముగా ఇచిచ్నందుకు జనులు సంతోషపడిరి. 

Page  of 1834 2507



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   !"త$

సామెతలు 10:1 => జాఞ్నముగల కుమారుడు తండిర్ని సంతోషపరచును బుదిధ్లేని కుమారుడు తన 

తలిల్కి దుఃఖము పుటిట్ంచును. 

సామెతలు 15:20 => జాఞ్నముగల కుమారుడు తండిర్ని సంతోషపెటుట్ను బుదిధ్హీనుడు తన తలిల్ని 

తిరసక్రించును. 

సామెతలు 16:24 => ఇంపైన మాటలు తేనెపటుట్వంటివి అవి పార్ణమునకు మధురమైనవి 

యెముకలకు ఆరోగయ్కరమైనవి. 

సామెతలు 17:21 => బుదిధ్హీనుని కనినవానికి వయ్సనము కలుగును తెలివిలేనివాని తండిర్కి 

సంతోషము లేదు. 

సామెతలు 23:24 => నీతిమంతుని తండిర్కి అధిక సంతోషము కలుగును జాఞ్నము గలవానిని 

కనినవాడు వానివలన ఆనందము నొందును. 

సామెతలు 27:11 => నా కుమారుడా, జాఞ్నమును సంపాదించి నా హృదయమును 

సంతోషపరచుము. అపుప్డు ననున్ నిందించువారితో నేను ధైరయ్ముగా మాటలాడుదును.  

వచనము 20 

దార్కాష్రసము తార్గువారితోనైనను మాంసము హెచుచ్గా తినువారితోనైనను సహవాసము చేయకుము. 

సామెతలు 3:31 => బలాతాక్రము చేయువాని చూచి మతస్రపడకుము వాడు చేయు కిర్యలను 

ఏమాతర్మును చేయగోరవదుద్ 

సామెతలు 24:1 => దురజ్నులను చూచి మతస్రపడకుము వారి సహవాసము కోరకుము 

కీరత్నలు 37:1 => చెడ డ్వారిని చూచి నీవు వయ్సనపడకుము దుషాక్రయ్ములు చేయువారిని చూచి 

మతస్రపడకుము. 

కీరత్నలు 37:2 => వారు గడిడ్వలెనే తవ్రగా ఎండిపోవుదురు. పచచ్ని కూరవలెనే వాడిపోవుదురు 

కీరత్నలు 37:3 => యెహోవాయందు నమిమ్కయుంచి మేలుచేయుము దేశమందు నివసించి సతయ్ము 

ననుసరించుము 
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కీరత్నలు 73:3 => భకిత్హీనుల కేష్మము నా కంటబడినపుప్డు గరివ్ంచువారినిబటిట్ నేను 

మతస్రపడితిని. 

కీరత్నలు 73:4 => మరణమందు వారికి యాతనలు లేవు వారు పుషిట్గా నునాన్రు. 

కీరత్నలు 73:5 => ఇతరులకు కలుగు ఇబబ్ందులు వారికి కలుగవు ఇతరులకు పుటుట్నటుల్ వారికి 

తెగులు పుటట్దు. 

కీరత్నలు 73:6 => కావున గరవ్ము కంఠహారమువలె వారిని చుటుట్కొనుచునన్ది వసత్రమువలె వారు 

బలాతాక్రము ధరించుకొందురు. 

కీరత్నలు 73:7 => కొర్వువ్చేత వారి కనున్లు మెరకలైయునన్వి వారి హృదయాలోచనలు బయటికి 

కానవచుచ్చునన్వి  

సామెతలు 15:16 => నెమమ్దిలేకుండ విసాత్రమైన ధనముండుటకంటె యెహోవాయందలి 

భయభకుత్లతో కూడ కొంచెము కలిగియుండుట మేలు. 

సామెతలు 28:14 => నితయ్ము భయము గలిగి పర్వరిత్ంచువాడు ధనుయ్డు హృదయమును 

కఠినపరచుకొనువాడు కీడులో పడును. 

కీరత్నలు 111:10 => యెహోవాయందలి భయము జాఞ్నమునకు మూలము ఆయన శాసనముల 

ననుసరించు వారందరు మంచి వివేకము గలవారు. ఆయనకు నితయ్ము సోత్తర్ము కలుగుచునన్ది. 

కీరత్నలు 112:1 => యెహోవాను సుత్తించుడి యెహోవాయందు భయభకుత్లు గలవాడు ఆయన 

ఆజఞ్లనుబటిట్ అధికముగా ఆనందించువాడు ధనుయ్డు. 

పర్సంగి 5:7 => అధికమైన సవ్పన్ములును మాటలును నిష పర్యోజనములు; నీమటుట్కు నీవు 

దేవునియందు భయభకుత్లు కలిగియుండుము. 

పర్సంగి 12:13 => ఇదంతయు వినిన తరువాత తేలిన ఫలితారథ్మిదే; దేవునియందు భయభకుత్లు 

కలిగియుండి ఆయన కటట్డలననుసరించి నడుచుచుండవలెను, మానవకోటికి ఇదియే విధి. 

పర్సంగి 12:14 => గూఢమైన పర్తి యంశమునుగూరిచ్ దేవుడు విమరశ్ చేయునపుప్డు ఆయన 

పర్తికిర్యను అది మంచిదే గాని చెడ డ్దే గాని, తీరుప్లోనికి తెచుచ్ను. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:31 => కావున యూదయ గలిలయ సమరయ దేశములందంతట 

సంఘము కేష్మాభివృదిధ్నొందుచు సమాధానము కలిగియుండెను; మరియు పర్భువునందు భయమును 

పరిశుదాధ్తమ్ ఆదరణయు కలిగి నడుచుకొనుచు విసత్రించుచుండెను. 

2 కొరిందీయులకు 7:1 => పిర్యులారా, మనకు ఈ వాగాద్నములు ఉనన్వి గనుక దేవుని భయముతో 

పరిశుదధ్తను సంపూరిత్ చేసికొనుచు, శరీరమునకును ఆతమ్కును కలిగిన సమసత్ కలమ్షమునుండి 

మనలను పవితుర్లనుగా చేసికొందము. 

1 పేతురు 1:17 => పక్షపాతము లేకుండ కిర్యలనుబటిట్ పర్తివానిని తీరుప్ తీరుచ్వాడు తండిర్ అని 

మీరాయనకు పార్రథ్న చేయుచునాన్రు గనుక మీరు పరదేశులై యునన్ంతకాలము భయముతో 

గడుపుడి.  

కీరత్నలు 25:5 => ననున్ నీ సతయ్ము ననుసరింపజేసి నాకు ఉపదేశము చేయుము. నీవే నా 

రక్షణకరత్వైన దేవుడవు దినమెలల్ నీకొరకు కనిపెటుట్చునాన్ను.  

సామెతలు 3:6 => నీ పర్వరత్న అంతటియందు ఆయన అధికారమునకు ఒపుప్కొనుము అపుప్డు 

ఆయన నీ తోర్వలను సరాళము చేయును.  

సామెతలు 24:19 => దురామ్రుగ్లను చూచి నీవు వయ్సనపడకుము భకిత్హీనులయెడల 

మతస్రపడకుము. 

యిరిమ్యా 32:39 => మరియు వారికిని వారి కుమారులకును మేలు కలుగుటకై వారు నితయ్ము 

నాకు భయపడునటుల్ నేను వారికి ఏకహృదయమును ఏక మారగ్మును దయచేయుదును. 

దానియేలు 6:20 => అతడు గుహ దగగ్రకు రాగానే, దుఃఖ సవ్రముతో దానియేలును పిలిచి జీవము 

గల దేవుని సేవకుడవైన దానియేలూ, నితయ్ము నీవు సేవించుచునన్ నీ దేవుడు నినున్ రకిష్ంపగలిగెనా? 

అని యతనిని అడిగెను. 

రోమీయులకు 3:18 => వారి కనున్లయెదుట దేవుని భయము లేదు. 

1 పేతురు 2:17 => అందరిని సనామ్నించుడి, సహోదరులను పేర్మించుడి, దేవునికి భయపడుడి, 

రాజును సనామ్నించుడి. 
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వచనము 21 

తార్గుబోతులును తిండిపోతులును దరిదుర్లగుదురు. నిదర్మతుత్ చింపిగుడ డ్లు ధరించుటకు 

కారణమగును. 

కీరత్నలు 37:37 => నిరోద్షులను కనిపెటుట్ము యథారథ్వంతులను చూడుము సమాధానపరచువారి 

సంతతి నిలుచును గాని ఒకడైనను నిలువకుండ అపరాధులు నశించుదురు  

యిరిమ్యా 29:11 => నేను మిముమ్నుగూరిచ్ ఉదేద్శించిన సంగతులను నేనెరుగుదును, రాబోవు 

కాలమందు మీకు నిరీక్షణ కలుగునటుల్గా అవి సమాధానకరమైన ఉదేద్శములేగాని హానికరమైనవి 

కావు; ఇదే యెహోవా వాకుక్.  

లూకా 16:25 => అందుకు అబార్హాము - కుమారుడా, నీవు నీ జీవితకాలమందు నీకిషట్మైనటుట్ 

సుఖము అనుభవించితివి, ఆలాగుననే లాజరు కషట్ము అనుభవించెనని జాఞ్పకము చేసికొనుము; 

ఇపుప్డైతే వాడు ఇకక్డ నెమమ్ది పొందుచునాన్డు, నీవు యాతన పడుచునాన్వు 

రోమీయులకు 6:21 => అపప్టి కిర్యలవలన మీకేమి ఫలము కలిగెను? వాటిని గురించి మీరిపుప్డు 

సిగుగ్పడుచునాన్రు కారా? వాటి అంతము మరణమే, 

రోమీయులకు 6:22 => అయినను ఇపుప్డు పాపమునుండి విమోచింపబడి దేవునికి దాసులైనందున 

పరిశుదధ్త కలుగుటయే మీకు ఫలము; దాని అంతము నితయ్జీవము. 

సామెతలు 24:14 => నీ ఆతమ్కు జాఞ్నము అటిట్దని తెలిసికొనుము అది నీకు దొరికినయెడల 

ముందుకు నీకు మంచిగతి కలుగును నీ ఆశ భంగము కానేరదు. 

హెబీర్యులకు 10:35 => కాబటిట్ మీ ధైరయ్మును విడిచిపెటట్కుడి; దానికి పర్తిఫలముగా గొపప్ 

బహుమానము కలుగును. 

కీరత్నలు 9:18 => దరిదుర్లు నితయ్ము మరువబడరు బాధపరచబడువారి నిరీక్షణాసప్దము ఎనన్టికిని 

నశించదు. 
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యిరిమ్యా 29:11 => నేను మిముమ్నుగూరిచ్ ఉదేద్శించిన సంగతులను నేనెరుగుదును, రాబోవు 

కాలమందు మీకు నిరీక్షణ కలుగునటుల్గా అవి సమాధానకరమైన ఉదేద్శములేగాని హానికరమైనవి 

కావు; ఇదే యెహోవా వాకుక్.  

ఫిలిపీప్యులకు 1:20 => నేను మిగుల అపేకిష్ంచుచు నిరీకిష్ంచుచునన్ పర్కారముగా మీ 

పార్రథ్నవలనను, యేసుకీర్సుత్ యొకక్ ఆతమ్ నాకు సమృదిధ్గా కలుగుటవలనను, ఆ పర్కటన నాకు 

రక్షణారథ్ముగా పరిణమించునని నేనెరుగుదును. 

రూతు 2:12 => యెహోవా నీవు చేసినదానికి పర్తిఫలమిచుచ్ను; ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన యెహోవా 

రెకక్లకిర్ంద సురకిష్తముగా నుండునటుల్ నీవు వచిచ్తివి ; ఆయన నీకు సంపూరణ్మైన 

బహుమానమిచుచ్నని ఆమె కుతత్రమిచెచ్ను. 

దానియేలు 6:20 => అతడు గుహ దగగ్రకు రాగానే, దుఃఖ సవ్రముతో దానియేలును పిలిచి జీవము 

గల దేవుని సేవకుడవైన దానియేలూ, నితయ్ము నీవు సేవించుచునన్ నీ దేవుడు నినున్ రకిష్ంపగలిగెనా? 

అని యతనిని అడిగెను. 

ఎఫెసీయులకు 6:8 => దాసుడైనను సవ్తంతుర్డైనను మీలో పర్తివాడును ఏ సతాక్రయ్ము చేయునో 

దాని ఫలము పర్భువువలన పొందునని మీరెరుగుదురు. 

హెబీర్యులకు 11:26 => ఫరో కుమారెత్ యొకక్ కుమారుడని అనిపించుకొనుటకు ఒపుప్కొనలేదు; 

ఏలయనగా అతడు పర్తిఫలముగా కలుగబోవు బహుమానమందు దృషిట్ యుంచెను. 

వచనము 22 

నినున్ కనిన నీ తండిర్ ఉపదేశము అంగీకరించుము నీ తలిల్ ముదిమియందు ఆమెను నిరల్క్షయ్ము 

చేయకుము. 

సామెతలు 23:12 => ఉపదేశముమీద మనసుస్ నుంచుము తెలివిగల మాటలకు చెవి యొగుగ్ము. 

సామెతలు 23:26 => నా కుమారుడా, నీ హృదయమును నాకిముమ్ నా మారగ్ములు నీ కనున్లకు 

ఇంపుగా నుండనిముమ్, 
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సామెతలు 4:10 => నా కుమారుడా, నీవు ఆలకించి నా మాటల నంగీకరించినయెడల నీవు 

దీరాఘ్యుషమ్ంతుడవగుదువు. 

సామెతలు 4:11 => జాఞ్నమారగ్మును నేను నీకు బోధించియునాన్ను యథారథ్మారగ్ములో నినున్ 

నడిపించియునాన్ను. 

సామెతలు 4:12 => నీవు నడచునపుప్డు నీ అడుగు ఇరుకున పడదు. నీవు పరుగెతుత్నపుప్డు నీ 

పాదము తొటిర్లల్దు. 

సామెతలు 4:13 => ఉపదేశమును విడిచిపెటట్క దాని గటిట్గా పటుట్కొనుము అది నీకు జీవము గనుక 

దాని పొందియుండుము 

సామెతలు 4:14 => భకిత్హీనుల తోర్వను చేరకుము దుషు ట్ల మారగ్మున నడువకుము. 

సామెతలు 4:15 => దానియందు పర్వేశింపక తపిప్ంచుకొని తిరుగుము. దానినుండి తొలగి 

సాగిపొముమ్. 

సామెతలు 4:16 => అటిట్వారు కీడుచేయనిది నిదిర్ంపరు ఎదుటివారిని పడదోర్యనిది వారికి 

నిదర్రాదు. 

సామెతలు 4:17 => కీడుచేత దొరికినదానిని వారు భుజింతురు బలాతాక్రముచేత దొరికిన 

దార్కాష్రసమును తార్గుదురు 

సామెతలు 4:18 => పటట్పగలగువరకు వేకువ వెలుగు తేజరిలుల్నటుల్ నీతిమంతుల మారగ్ము 

అంతకంతకు తేజరిలుల్ను, 

సామెతలు 4:19 => భకిత్హీనుల మారగ్ము గాఢాంధకారమయము తాము దేనిమీద పడునది వారికి 

తెలియదు. 

సామెతలు 4:20 => నా కుమారుడా, నా మాటలను ఆలకింపుము నా వాకయ్ములకు నీ చెవి 

యొగుగ్ము. 

సామెతలు 4:21 => నీ కనున్ల యెదుటనుండి వాటిని తొలగిపోనియయ్కుము నీ హృదయమందు 

వాటిని భదర్ము చేసికొనుము.  

సామెతలు 4:22 => దొరికినవారికి అవి జీవమును వారి సరవ్శరీరమునకు ఆరోగయ్మును ఇచుచ్ను. 
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సామెతలు 4:23 => నీ హృదయములోనుండి జీవధారలు బయలుదేరును కాబటిట్ అనిన్టికంటె 

ముఖయ్ముగా నీ హృదయమును భదర్ముగా కాపాడుకొనుము 

దివ్తీయోపదేశకాండము 21:20 => మా కుమారుడైన వీడు మొండివాడై తిరుగబడియునాన్డు; మా 

మాట వినక తిండిబోతును తార్గుబోతును ఆయెనని ఊరి పెదద్లతో చెపప్వలెను. 

సామెతలు 4:23 => నీ హృదయములోనుండి జీవధారలు బయలుదేరును కాబటిట్ అనిన్టికంటె 

ముఖయ్ముగా నీ హృదయమును భదర్ముగా కాపాడుకొనుము 

సామెతలు 28:7 => ఉపదేశము నంగీకరించు కుమారుడు బుదిధ్గలవాడు తుంటరుల సహవాసము 

చేయువాడు తన తండిర్కి అపకీరిత్ తెచుచ్ను. 

యెషయా 5:22 => దార్కాష్రసము తార్గుటలో పర్ఖాయ్తినొందిన వారికిని మదయ్ము కలుపుటలో 

తెగువగలవారికిని శర్మ. 

లూకా 15:13 => కొనిన్దినములైన తరువాత ఆ చినన్ కుమారుడు సమసత్మును కూరుచ్కొని దూర 

దేశమునకు పర్యాణమైపోయి, అచచ్ట తన ఆసిత్ని దురావ్య్పారమువలన పాడుచేసెను. 

వచనము 23 

సతయ్మును అమిమ్వేయక దాని కొని యుంచుకొనుము జాఞ్నమును ఉపదేశమును వివేకమును కొని 

యుంచుకొనుము. 

సామెతలు 23:29 => ఎవరికి శర్మ? ఎవరికి దుఃఖము? ఎవరికి జగడములు? ఎవరికి చింత? 

ఎవరికి హేతువులేని గాయములు?ఎవరికి మంద దృషిట్? 

సామెతలు 23:30 => దార్కాష్రసముతో పొర్దుద్పుచుచ్వారికే గదా కలిపిన దార్కాష్రసము రుచిచూడ 

చేరువారికే గదా. 

సామెతలు 23:31 => దార్కాష్రసము మికిక్లి ఎఱఱ్బడగను గినెన్లో తళతళలాడుచుండగను తార్గుటకు 

రుచిగా నుండగను దానివైపు చూడకుము. 

సామెతలు 23:32 => పిమమ్ట అది సరప్మువలె కరచును కటల్పామువలె కాటువేయును. 

సామెతలు 23:33 => విపరీతమైనవి నీ కనున్లకు కనబడును నీవు వెఱి ఱ్మాటలు పలుకుదువు 
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సామెతలు 23:34 => నీవు నడిసముదర్మున పండుకొను వానివలె నుందువు ఓడకొయయ్ చివరను 

పండుకొనువానివలె నుందువు. 

సామెతలు 23:35 => ననున్ కొటిట్నను నాకు నొపిప్ కలుగలేదు నామీద దెబబ్లు పడినను నాకు 

తెలియలేదు నేనెపుప్డు నిదర్ మేలొక్ందును? మరల దాని వెదకుదును అని నీవనుకొందువు. 

సామెతలు 20:1 => దార్కాష్రసము వెకిక్రింతల పాలుచేయును మదయ్ము అలల్రి పుటిట్ంచును దాని 

వశమైనవారందరు జాఞ్నము లేనివారు. 

సామెతలు 28:7 => ఉపదేశము నంగీకరించు కుమారుడు బుదిధ్గలవాడు తుంటరుల సహవాసము 

చేయువాడు తన తండిర్కి అపకీరిత్ తెచుచ్ను. 

సామెతలు 31:6 => పార్ణము పోవుచునన్వానికి మదయ్ము నియుయ్డి మనోవాయ్కులము గలవారికి 

దార్కాష్రసము నియుయ్డి. 

సామెతలు 31:7 => వారు తార్గి తమ పేదరికము మరతురు తమ శర్మను ఇక తలంచకుందురు. 

యెషయా 5:11 => మదయ్ము తార్గుదమని వేకువనే లేచి దార్కాష్రసము తమకు మంట 

పుటిట్ంచువరకు చాల రాతిర్వరకు పానము చేయువారికి శర్మ. 

యెషయా 5:22 => దార్కాష్రసము తార్గుటలో పర్ఖాయ్తినొందిన వారికిని మదయ్ము కలుపుటలో 

తెగువగలవారికిని శర్మ. 

యెషయా 22:13 => రేపు చచిచ్పోదుము గనుక తిందము తార్గుదము అని చెపిప్, యెడల్ను 

వధించుచు గొఱఱ్లను కోయుచు మాంసము తినుచు దార్కాష్రసము తార్గుచు మీరు 

మతత్యి 24:49 => తనతోడి దాసులను కొటట్ మొదలుపెటిట్, తార్గుబోతులతో తినుచు తార్గుచునుంటె 

లూకా 15:13 => కొనిన్దినములైన తరువాత ఆ చినన్ కుమారుడు సమసత్మును కూరుచ్కొని దూర 

దేశమునకు పర్యాణమైపోయి, అచచ్ట తన ఆసిత్ని దురావ్య్పారమువలన పాడుచేసెను. 

లూకా 16:19 => ధనవంతుడొకడుండెను. అతడు ఊదారంగు బటట్లును సనన్పు నార వసత్రములును 

ధరించుకొని పర్తి దినము బహుగా సుఖపడుచుండువాడు. 
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లూకా 21:34 => మీ హృదయములు ఒకవేళ తిండివలనను మతుత్వలనను ఐహిక 

విచారములవలనను మందముగా ఉనన్ందున ఆ దినము అకసామ్తుత్గా మీ మీదికి ఉరివచిచ్నటుట్ 

రాకుండ మీ విషయమై మీరు జాగర్తత్గా ఉండుడి. 

రోమీయులకు 13:13 => అలల్రితోకూడిన ఆటపాటలైనను మతత్యినను లేకయు , 

కామవిలాసములైనను పోకిరి చేషట్లైనను లేకయు, కలహమైనను మతస్రమైనను లేకయు, 

పగటియందు నడుచుకొనన్టుట్ మరాయ్దగా నడుచుకొందము 

ఎఫెసీయులకు 5:18 => మరియు మదయ్ముతో మతుత్లై యుండకుడి, దానిలో దురావ్య్పారము 

కలదు; అయితే ఆతమ్పూరుణ్లై యుండుడి. 

1 పేతురు 4:3 => మనము పోకిరి చేషట్లు, దురాశలు, మదయ్పానము, అలల్రితో కూడిన ఆటపాటలు, 

తార్గుబోతుల విందులు, చేయదగని విగర్హ పూజలు మొదలైనవాటియందు నడుచుకొనుచు, 

అనయ్జనుల ఇషట్ము నెరవేరుచ్చుండుటకు గతించిన కాలమే చాలును, 

1 పేతురు 4:4 => అపరిమితమైన ఆ దురావ్య్పారమునందు తమతో కూడ మీరు 

పరుగెతత్కపోయినందుకు వారు ఆశచ్రయ్పడుచు మిముమ్ను దూషించుచునాన్రు. 

యోబు 20:14 => అయినను వారి కడుపులో వారి ఆహారము పులిసిపోవును అది వారిలోపట 

నాగుపాముల విషమగును. 

సామెతలు 18:9 => పనిలో జాగు చేయువాడు నషట్ము చేయువానికి సోదరుడు. 

సామెతలు 28:19 => తన పొలము సేదయ్ము చేసికొనువానికి కడుపునిండనన్ము దొరకును 

వయ్రథ్మైనవాటిని అనుసరించువారికి కలుగు పేదరికము ఇంతంతకాదు. 

వచనము 24 

నీతిమంతుని తండిర్కి అధిక సంతోషము కలుగును జాఞ్నము గలవానిని కనినవాడు వానివలన 

ఆనందము నొందును. 

సామెతలు 21:17 => సుఖభోగములయందు వాంఛ గలవానికి లేమి కలుగును దార్కాష్రసమును 

నూనెయు వాంఛించువానికి ఐశవ్రయ్ము కలుగదు. 

Page  of 1843 2507



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   !"త$

దివ్తీయోపదేశకాండము 21:20 => మా కుమారుడైన వీడు మొండివాడై తిరుగబడియునాన్డు; మా 

మాట వినక తిండిబోతును తార్గుబోతును ఆయెనని ఊరి పెదద్లతో చెపప్వలెను. 

యెషయా 28:1 => తార్గుబోతులగు ఎఫార్యిమీయుల అతిశయ కిరీటమునకు శర్మ 

వాడిపోవుచునన్ పుషప్మువంటి వారి సుందర భూషణమునకు శర్మ దార్కాష్రసమువలన 

కూలిపోయినవారి ఫలవంతమైన లోయ తలమీదనునన్ కిరీటమునకు శర్మ.  

యెషయా 28:2 => ఆలకించుడి, బలపరాకర్మములు గలవాడొకడు పర్భువుకు ఉనాన్డు పర్చండమైన 

వడగండుల్ను పర్చండమైన జలముల పర్వాహమును పర్చండమైన వరదయు కొటిట్వేయునటుల్ ఆయన 

తన బలముచేత పడదోర్యువాడు.  

యెషయా 28:3 => తార్గుబోతులగు ఎఫార్యిమీయుల అతిశయ కిరీటము కాళల్తో తొర్కక్బడును. 

యోవేలు 1:5 => మతుత్లారా, మేలుకొని కనీన్రు విడువుడి దార్కాష్రసపానము చేయువారలారా, 

రోదనము చేయుడి. కొర్తత్ దార్కాష్రసము మీ నోటికి రాకుండ నాశనమాయెను, 

1 కొరిందీయులకు 5:11 => ఇపుప్డైతే, సహోదరుడనబడిన వాడెవడైనను జారుడుగాని లోభిగాని 

విగర్హారాధకుడుగాని తిటుట్బోతుగాని తార్గుబోతుగాని దోచుకొనువాడుగాని అయియునన్యెడల, 

అటిట్వానితో సాంగతయ్ము చేయకూడదు భుజింపను కూడదని మీకు వార్యుచునాన్ను. 

1 కొరిందీయులకు 6:10 => దొంగలైనను లోభులైనను తార్గుబోతులైనను దూషకులైనను 

దోచుకొనువారైనను దేవుని రాజయ్మునకు వారసులు కానేరరు. 

గలతీయులకు 5:21 => భేదములు, విమతములు, అసూయలు, మతత్తలు, అలల్రితో కూడిన 

ఆటపాటలు మొదలైనవి. వీటినిగూరిచ్ నేను మునుపు చెపిప్న పర్కారము ఇటిట్ వాటిని చేయువారు దేవుని 

రాజయ్మును సవ్తంతిర్ంచుకొనరని మీతో సప్షట్ముగా చెపుప్చునాన్ను. 

ఫిలిపీప్యులకు 3:19 => నాశనమే వారి అంతము, వారి కడుపే వారి దేవుడు; వారు తాము 

సిగుగ్పడవలసిన సంగతులయందు అతిశయపడుచునాన్రు, భూసంబంధమైన వాటియందే మనసుస్ 

నుంచుచునాన్రు. 

సామెతలు 6:9 => సోమరీ, ఎందాక నీవు పండుకొనియుందువు? ఎపుప్డు నిదర్లేచెదవు?  
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సామెతలు 6:10 => ఇక కొంచెము నిదిర్ంచెదనని కొంచెము కునికెదనని కొంచెముసేపు చేతులు 

ముడుచుకొని పరుండెదనని నీవనుచుందువు 

సామెతలు 6:11 => అందుచేత దోపిడిగాడు వచుచ్నటుల్ దారిదర్య్ము నీయొదద్కు వచుచ్ను. 

ఆయుధధారుడు వచుచ్నటుల్ లేమి నీయొదద్కు వచుచ్ను. 

సామెతలు 19:15 => సోమరితనము గాఢనిదర్లో పడవేయును సోమరివాడు పసుత్ పడియుండును. 

సామెతలు 24:30 => సోమరివాని చేను నేను దాటి రాగా తెలివిలేనివాని దార్క్షతోట నేను దాటి రాగా 

సామెతలు 24:31 => ఇదిగో దానియందంతట ముండల్ తుపప్లు బలిసియుండెను. దూలగొండుల్ 

దాని కపిప్యుండెను దాని రాతి గోడ పడియుండెను. 

సామెతలు 24:32 => నేను దాని చూచి యోచన చేసికొంటిని దాని కనిపెటిట్ బుదిధ్ తెచుచ్కొంటిని. 

సామెతలు 24:33 => ఇంక కొంచెము నిదర్ యింక కొంచెము కునుకుపాటు పరుండుటకై యింక 

కొంచెము చేతులు ముడుచుకొనుట  

సామెతలు 24:34 => వీటివలన నీకు దరిదర్త పరుగెతిత్ వచుచ్ను ఆయుధసుథ్డు వచిచ్నటుల్ లేమి 

నీమీదికి వచుచ్ను. 

యోబు 20:14 => అయినను వారి కడుపులో వారి ఆహారము పులిసిపోవును అది వారిలోపట 

నాగుపాముల విషమగును. 

సామెతలు 18:9 => పనిలో జాగు చేయువాడు నషట్ము చేయువానికి సోదరుడు. 

సామెతలు 23:29 => ఎవరికి శర్మ? ఎవరికి దుఃఖము? ఎవరికి జగడములు? ఎవరికి చింత? 

ఎవరికి హేతువులేని గాయములు?ఎవరికి మంద దృషిట్? 

సామెతలు 24:31 => ఇదిగో దానియందంతట ముండల్ తుపప్లు బలిసియుండెను. దూలగొండుల్ 

దాని కపిప్యుండెను దాని రాతి గోడ పడియుండెను. 

సామెతలు 28:19 => తన పొలము సేదయ్ము చేసికొనువానికి కడుపునిండనన్ము దొరకును 

వయ్రథ్మైనవాటిని అనుసరించువారికి కలుగు పేదరికము ఇంతంతకాదు. 

పర్సంగి 10:18 => సోమరితనముచేత ఇంటికపుప్ దిగబడిపోవును, చేతుల బదధ్కముచేత ఇలుల్ 

కురియును. 
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ఎఫెసీయులకు 5:18 => మరియు మదయ్ముతో మతుత్లై యుండకుడి, దానిలో దురావ్య్పారము 

కలదు; అయితే ఆతమ్పూరుణ్లై యుండుడి. 

వచనము 25 

నీ తలిదండుర్లను నీవు సంతోషపెటట్వలెను నినున్ కనిన తలిల్ని ఆనందపరచవలెను. 

సామెతలు 1:8 => నా కుమారుడా, నీ తండిర్ ఉపదేశము ఆలకింపుము నీ తలిల్ చెపుప్ బోధను 

తోర్సివేయకుము. 

సామెతలు 6:20 => నా కుమారుడా, నీ తండిర్ ఆజఞ్ను గైకొనుము నీ తలిల్ ఉపదేశమును 

తోర్సివేయకుము. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 21:18 => ఒకని కుమారుడు మొండివాడై తిరుగబడి తండిర్మాట గాని 

తలిల్మాటగాని వినకయుండి, వారు అతని శికిష్ంచిన తరువాతయును అతడు వారికి విధేయుడు 

కాకపోయినయెడల 

దివ్తీయోపదేశకాండము 21:19 => అతని తలిదండుర్లు అతని పటుట్కొని ఊరి గవినియొదద్ 

కూరుచ్ండు పెదద్లయొదద్కు అతని తీసికొనివచిచ్ 

దివ్తీయోపదేశకాండము 21:20 => మా కుమారుడైన వీడు మొండివాడై తిరుగబడియునాన్డు; మా 

మాట వినక తిండిబోతును తార్గుబోతును ఆయెనని ఊరి పెదద్లతో చెపప్వలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 21:21 => అపుప్డు ఊరి పర్జలందరు రాళల్తో అతని చావగొటట్వలెను. 

అటుల్ ఆ చెడుతనమును నీ మధయ్నుండి పరిహరించుదువు. అపుప్డు ఇశార్యేలీయులందరు విని 

భయపడుదురు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 27:16 => తన తండిర్నైనను తన తలిల్నైనను నిరల్క్షయ్ము చేయువాడు 

శాపగర్సుత్డని చెపప్గా పర్జలందరు ఆమేన  అనవలెను. 

మారుక్ 7:10 => నీ తలిదండుర్లను ఘనపరచవలెననియు, తండిర్నైనను తలిల్నైనను దూషించువానికి 

మరణశిక్ష విధింపవలెననియు మోషే చెపెప్ను గదా. 
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ఎఫెసీయులకు 6:1 => పిలల్లారా, పర్భువునందు మీ తలిదండుర్లకు విధేయులై యుండుడి; ఇది 

ధరమ్మే. 

ఎఫెసీయులకు 6:2 => నీకు మేలు కలుగునటుల్ నీ తండిర్ని తలిల్ని సనామ్నింపుము,  

సామెతలు 30:11 => తమ తండిర్ని శపించుచు తలిల్ని దీవించని తరము కలదు. 

లేవీయకాండము 19:3 => మీలో పర్తివాడు తన తలిల్కి తన తండిర్కి భయపడవలెను. నేను 

నియమించిన విశార్ంతిదినములను ఆచరింపవలెను; నేను మీ దేవుడనైన యెహోవాను. 

మతత్యి 15:4 => తలిదండుర్లను ఘనపరచుమనియు, తండిర్నైనను తలిల్నైనను దూషించువాడు 

తపప్క మరణము పొందవలెననియు దేవుడు సెలచిచెచ్ను. 

మతత్యి 15:5 => మీరైతే ఒకడు తన తండిర్నైనను తలిల్నైనను చూచి నావలన నీకేది 

పర్యోజనమగునో అది దేవారిప్తమని చెపిప్నయెడల అతడు తన తండిర్నైనను తలిల్నైనను 

ఘనపరచనకక్రలేదని చెపుప్చునాన్రు. 

మతత్యి 15:6 => మీరు మీ పారంపరాయ్చారము నిమితత్మై దేవుని వాకయ్మును నిరరథ్కము 

చేయుచునాన్రు. 

యోహాను 19:26 => యేసు తన తలిల్యు తాను పేర్మించిన శిషుయ్డును దగగ్ర నిలుచుండుట చూచి 

అమామ్, యిదిగో నీ కుమారుడు అని తన తలిల్తో చెపెప్ను, 

యోహాను 19:27 => తరువాత శిషుయ్ని చూచి యిదిగో నీ తలిల్ అని చెపెప్ను. ఆ గడియనుండి ఆ 

శిషుయ్డు ఆమెను తన యింట చేరుచ్కొనెను. 

ఆదికాండము 49:2 => యాకోబు కుమారులారా, కూడివచిచ్ ఆలకించుడి మీ తండిర్యైన 

ఇశార్యేలు మాట వినుడి. 

నిరగ్మకాండము 20:12 => నీ దేవుడైన యెహోవా నీకనుగర్హించు దేశములో నీవు 

దీరాఘ్యుషమ్ంతుడవగునటుల్ నీ తండిర్ని నీ తలిల్ని సనామ్నించుము. 

సామెతలు 15:20 => జాఞ్నముగల కుమారుడు తండిర్ని సంతోషపెటుట్ను బుదిధ్హీనుడు తన తలిల్ని 

తిరసక్రించును. 
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సామెతలు 19:26 => తండిర్కి కీడుచేసి తలిల్ని తరిమివేయువాడు అవమానమును అపకీరిత్ని 

కలుగజేయువాడు. 

సామెతలు 30:17 => తండిర్ని అపహసించి తలిల్ మాట విననొలల్ని వాని కనున్ లోయకాకులు పీకును 

పకిష్రాజు పిలల్లు దానిని తినును. 

వచనము 26 

నా కుమారుడా, నీ హృదయమును నాకిముమ్ నా మారగ్ములు నీ కనున్లకు ఇంపుగా నుండనిముమ్, 

సామెతలు 2:2 => జాఞ్నమునకు నీ చెవియొగిగ్ హృదయపూరవ్కముగా వివేచన నభయ్సించినయెడల 

సామెతలు 2:3 => తెలివికై మొఱఱ్పెటిట్నయెడల వివేచనకై మనవిచేసినయెడల 

సామెతలు 2:4 => వెండిని వెదకినటుల్ దాని వెదకినయెడల దాచబడిన ధనమును వెదకినటుల్ దాని 

వెదకినయెడల 

సామెతలు 4:5 => జాఞ్నము సంపాదించుకొనుము బుదిధ్ సంపాదించుకొనుము నా నోటి మాటలను 

మరువకుము. వాటినుండి తొలగిపోకుము. 

సామెతలు 4:6 => జాఞ్నమును విడువక యుండినయెడల అది నినున్ కాపాడును దాని 

పేర్మించినయెడల అది నినున్ రకిష్ంచును. 

సామెతలు 4:7 => జాఞ్నము సంపాదించుకొనుటయే జాఞ్నమునకు ముఖాయ్ంశము. నీ సంపాదన 

అంతయు ఇచిచ్ బుదిధ్ సంపాదించుకొనుము. 

సామెతలు 10:1 => జాఞ్నముగల కుమారుడు తండిర్ని సంతోషపరచును బుదిధ్లేని కుమారుడు తన 

తలిల్కి దుఃఖము పుటిట్ంచును. 

సామెతలు 16:16 => అపరంజిని సంపాదించుటకంటె జాఞ్నమును సంపాదించుట ఎంతో శేర్షఠ్ము 

వెండిని సంపాదించుటకంటె తెలివిని సంపాదించుట ఎంతో మేలు. 

సామెతలు 17:16 => బుదిధ్హీనుని చేతిలో జాఞ్నము సంపాదించుటకు సొముమ్ండనేల? వానికి బుదిధ్ 

లేదుగదా? 

యోబు 28:12 => అయితే జాఞ్నము ఎకక్డ దొరకును? వివేచన దొరకు సథ్లము ఎకక్డ నునన్ది? 
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యోబు 28:13 => నరులు దాని విలువను ఎరుగరు పార్ణులునన్ దేశములో అది దొరకదు. 

యోబు 28:14 => అగాధము అది నాలో లేదనును సముదర్ము నాయొదద్ లేదనును. 

యోబు 28:15 => సువరణ్ము దానికి సాటియైనది కాదు దాని విలువకొరకై వెండి తూచరాదు. 

యోబు 28:16 => అది ఓఫీరు బంగారమునకైనను విలువగల గోమేధికమునకైనను నీలమునకైనను 

కొనబడునది కాదు. 

యోబు 28:17 => సువరణ్మైనను సఫ్టికమైనను దానితో సాటికావు పర్శసత్మైన బంగారు నగలకు 

పర్తిగా అది ఇయయ్బడదు. 

యోబు 28:18 => పగడముల పేరు ముతయ్ముల పేరు దానియెదుట ఎతత్నేకూడదు. 

జాఞ్నసంపాదయ్ము కెంపులకనన్ కోరతగినది 

యోబు 28:19 => కూషుదేశపు పుషయ్రాగము దానితో సాటికాదు. శుదధ్సువరణ్మునకు కొనబడునది 

కాదు. 

కీరత్నలు 119:72 => వేలకొలది వెండి బంగారు నాణములకంటె నీవిచిచ్న ధరమ్శాసత్రము నాకు 

మేలు. 

కీరత్నలు 119:127 => బంగారుకంటెను అపరంజికంటెను నీ ఆజఞ్లు నాకు పిర్యముగానునన్వి. 

యెషయా 55:1 => దపిప్గొనినవారలారా, నీళల్యొదద్కు రండి రూకలు లేనివారలారా, మీరు వచిచ్ 

కొని భోజనము చేయుడి. రండి, రూకలు లేకపోయినను ఏమియు నియయ్కయే దార్కాష్రసమును పాలను 

కొనుడి.  

మతత్యి 13:44 => పరలోకరాజయ్ము, పొలములో దాచబడిన ధనమును పోలియునన్ది. ఒక 

మనుషుయ్డు దాని కనుగొని దాచిపెటిట్, అది దొరికిన సంతోషముతో వెళి ల్, తనకు కలిగినదంతయు 

అమిమ్ ఆ పొలమును కొనును. 

మతత్యి 13:46 => అతడు అమూలయ్మైన యొక ముతయ్మును కనుగొని, పోయి తనకు 

కలిగినదంతయు అమిమ్ దాని కొనును. 

ఫిలిపీప్యులకు 3:7 => అయినను ఏవేవి నాకు లాభకరములై యుండెనో వాటిని కీర్సుత్ నిమితత్ము 

నషట్ముగా ఎంచుకొంటిని. 
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ఫిలిపీప్యులకు 3:8 => నిశచ్యముగా నా పర్భువైన యేసుకీర్సుత్నుగూరిచ్న అతిశేర్షఠ్మైన జాఞ్నము 

నిమితత్మై సమసత్మును నషట్ముగా ఎంచుకొనుచునాన్ను. 

పర్కటన 3:18 => నీవు ధనవృదిధ్ చేసికొనునటుల్ అగిన్లో పుటము వేయబడిన బంగారమును, నీ 

దిసమొల సిగుగ్ కనబడకుండునటుల్ ధరించుకొనుటకు తెలల్ని వసత్రములను, నీకు దృషిట్ కలుగునటుల్ నీ 

కనున్లకు కాటుకను నాయొదద్ కొనుమని నీకు బుదిధ్ చెపుప్చునాన్ను. 

మతత్యి 16:26 => ఒక మనుషుయ్డు లోకమంతయు సంపాదించుకొని తన పార్ణమును 

పోగొటుట్కొంటే అతనికేమి పర్యోజనము? ఒక మనుషుయ్డు తన పార్ణమునకు పర్తిగా నేమి 

యియయ్గలడు? 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 20:23 => బంధకములును శర్మలును నాకొరకు కాచుకొనియునన్వని 

పరిశుదాధ్తమ్ పర్తి పటట్ణములోను నాకు సాక్షయ్మిచుచ్చునాన్డని తెలియును. 

హెబీర్యులకు 11:26 => ఫరో కుమారెత్ యొకక్ కుమారుడని అనిపించుకొనుటకు ఒపుప్కొనలేదు; 

ఏలయనగా అతడు పర్తిఫలముగా కలుగబోవు బహుమానమందు దృషిట్ యుంచెను. 

పర్కటన 12:11 => వారు గొఱఱ్పిలల్ రకత్మును బటిట్యు, తామిచిచ్న సాక్షయ్మును బటిట్యు వానిని 

జయించియునాన్రు గాని, మరణము వరకు తమ పార్ణములను పేర్మించినవారు కారు.  

యోబు 28:13 => నరులు దాని విలువను ఎరుగరు పార్ణులునన్ దేశములో అది దొరకదు. 

కీరత్నలు 90:12 => మాకు జాఞ్నహృదయము కలుగునటుల్గా చేయుము మా దినములు లెకిక్ంచుటకు 

మాకు నేరుప్ము. 

కీరత్నలు 119:31 => యెహోవా, నేను నీ శాసనములను హతుత్కొనియునాన్ను ననున్ 

సిగుగ్పడనియయ్కుము. 

సామెతలు 2:4 => వెండిని వెదకినటుల్ దాని వెదకినయెడల దాచబడిన ధనమును వెదకినటుల్ దాని 

వెదకినయెడల 

సామెతలు 4:13 => ఉపదేశమును విడిచిపెటట్క దాని గటిట్గా పటుట్కొనుము అది నీకు జీవము గనుక 

దాని పొందియుండుము 
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సామెతలు 8:10 => వెండికి ఆశపడక నా ఉపదేశము అంగీకరించుడి మేలిమి బంగారు నాశింపక 

తెలివినొందుడి. 

సామెతలు 18:15 => జాఞ్నుల చెవి తెలివిని వెదకును వివేకముగల మనసుస్ తెలివిని 

సంపాదించును. 

యిరిమ్యా 5:1 => యెరూషలేము వీధులలో అటు ఇటు పరుగెతుత్చు చూచి తెలిసికొనుడి; దాని 

రాజవీధులలో విచారణ చేయుడి; నాయ్యము జరిగించుచు నమమ్కముగానుండ యతిన్ంచుచునన్ ఒకడు 

మీకు కనబడినయెడల నేను దాని క్షమించుదును.  

మారుక్ 10:21 => యేసు అతని చూచి అతని పేర్మించి నీకు ఒకటి కొదువగానునన్ది; నీవు వెళి ల్ నీకు 

కలిగినవనిన్యు అమిమ్ బీదలకిముమ్, పరలోకమందు నీకు ధనము కలుగును; నీవు వచిచ్ ననున్ 

వెంబడించుమని చెపెప్ను. 

యోహాను 17:6 => లోకము నుండి నీవు నాకు అనుగర్హించిన మనుషుయ్లకు నీ నామమును 

పర్తయ్క్షపరచితిని. వారు నీవారై యుండిరి, నీవు వారిని నాకనుగర్హించితివి; వారు నీ వాకయ్ము 

గైకొనియునాన్రు. 

1 కొరిందీయులకు 15:2 => మీరు దానిని అంగీకరించితిరి, దానియందే నిలిచియునాన్రు. మీ 

విశావ్సము వయ్రథ్మైతేనేగాని, నేను ఏ ఉపదేశరూపముగా సువారత్ మీకు పర్కటించితినో ఆ 

ఉపదేశమును మీరు గటిట్గా పటుట్కొనియునన్యెడల ఆ సువారత్వలననే మీరు రక్షణ 

పొందువారైయుందురు. 

గలతీయులకు 5:1 => ఈ సావ్తంతర్య్ము అనుగర్హించి, కీర్సుత్ మనలను సవ్తంతుర్లనుగా 

చేసియునాన్డు. కాబటిట్, మీరు సిథ్రముగా నిలిచి మరల దాసయ్మను కాడికిర్ంద చికుక్కొనకుడి. 

ఎఫెసీయులకు 5:17 => ఇందు నిమితత్ము మీరు అవివేకులు కాక పర్భువు యొకక్ చితత్మేమిటో 

గర్హించుకొనుడి. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 5:21 => సమసత్మును పరీకిష్ంచి మేలైనదానిని చేపటుట్డి. 

2 తిమోతి 1:13 => కీర్సుత్యేసునందుంచవలసిన విశావ్స పేర్మలు కలిగినవాడవై, నీవు నావలన 

వినిన హితవాకయ్ పర్మాణమును గైకొనుము; 
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2 తిమోతి 4:7 => మంచి పోరాటము పోరాడితిని, నా పరుగు కడముటిట్ంచితిని, విశావ్సము 

కాపాడుకొంటిని. 

తీతుకు 1:9 => తాను హితబోధ విషయమై జనులను హెచచ్రించుటకును, ఎదురాడువారి మాట 

ఖండించుటకును శకిత్గలవాడగునటుల్, ఉపదేశమును అనుసరించి నమమ్దగిన బోధను గటిట్గా 

చేపటుట్కొనువాడునై యుండవలెను. 

1 యోహాను 2:24 => అయితే మీరు మొదటనుండి దేనిని వింటిరో అది మీలో నిలువనియుయ్డి; 

మీరు మొదటనుండి వినినది మీలో నిలిచినయెడల, మీరు కూడ కుమారుని యందును తండిర్ 

యందును నిలుతురు. 

వచనము 27 

వేశయ్ లోతైన గొయియ్ పర సతరీ యిరుకైన గుంట. 

సామెతలు 23:15 => నా కుమారుడా, నీ హృదయమునకు జాఞ్నము లభించినయెడల నా 

హృదయముకూడ సంతోషించును. 

సామెతలు 23:16 => నీ పెదవులు యథారథ్మైన మాటలు పలుకుట విని నా అంతరిందిర్యములు 

ఆనందించును. 

సామెతలు 10:1 => జాఞ్నముగల కుమారుడు తండిర్ని సంతోషపరచును బుదిధ్లేని కుమారుడు తన 

తలిల్కి దుఃఖము పుటిట్ంచును. 

సామెతలు 15:20 => జాఞ్నముగల కుమారుడు తండిర్ని సంతోషపెటుట్ను బుదిధ్హీనుడు తన తలిల్ని 

తిరసక్రించును. 

1 రాజులు 1:48 => నేను సజీవినై యుండగా ఈ దినమున జరిగినటుల్ నా సింహాసనముమీద 

ఆసీనుడగుటకు ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన యెహోవా ఒకని నాకు దయచేసినందుకు ఆయనకు 

సోత్తర్ము కలుగునుగాక అనెను. 

1 రాజులు 2:1 => దావీదునకు మరణకాలము సమీపింపగా అతడు తన కుమారుడైన 

సొలొమోనునకు ఈలాగు ఆజఞ్ ఇచెచ్ను 
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1 రాజులు 2:2 => లోకులందరు పోవలసిన మారగ్మున నేను పోవుచునాన్ను; కాబటిట్ నీవు ధైరయ్ము 

తెచుచ్కొని నిబబ్రము గలిగి 

1 రాజులు 2:3 => నీ దేవుడైన యెహోవా అపప్గించినదానిని కాపాడి,ఆయన మారగ్ముల 

ననుసరించినయెడల నీవు ఏ పని పూనుకొనినను ఎకక్డ తిరిగినను అనిన్టిలో వివేకముగా 

నడుచుకొందువు. మోషే ధరమ్శాసత్రములో వార్యబడియునన్ దేవుని కటట్డలను ఆయన నియమించిన 

ధరమ్మంతటిని ఆయన నాయ్య విధులను శాసనములను గైకొనుము; 

1 రాజులు 2:9 => వానిని నిరోద్షిగా ఎంచవదుద్; నీవు సుబుదిధ్గలవాడవు గనుక వానినేమి 

చేయవలెనో అది నీకు తెలియును; వాని నెరసిన తలవెండుర్కలు రకత్ముతో సమాధికి దిగజేయుము. 

పర్సంగి 2:19 => వాడు జాఞ్నము గలవాడై యుండునో బుదిధ్హీనుడై యుండునో అది ఎవనికి 

తెలియును? అయితే సూరుయ్ని కిర్ంద నేను పర్యాసపడి జాఞ్నముచేత సంపాదించుకొనన్ నా 

కషట్ఫలమంతటి మీదను వాడు అధికారియై యుండును; ఇదియును వయ్రథ్మే. 

ఫిలేమోనుకు 1:9 => వృదుధ్డను ఇపుప్డు కీర్సుత్యేసు ఖైదీనైయునన్ పౌలను నేను పేర్మనుబటిట్ 

వేడుకొనుట మరి మంచిదనుకొని, 

ఫిలేమోనుకు 1:20 => అవును సహోదరుడా, పర్భువునందు నీవలన నాకు ఆనందము కలుగనిముమ్, 

కీర్సుత్నందు నా హృదయమునకు విశార్ంతి కలుగజేయుము. 

1 రాజులు 5:7 => నీ యేరాప్టు చొపుప్న నేను నీ సేవకుల జీతము నీకిచెచ్దను అనెను. హీరాము 

సొలొమోను చెపిప్న మాటలు విని బహుగా సంతోషపడి ఈ గొపప్ జనమును ఏలుటకు జాఞ్నముగల 

కుమారుని దావీదునకు దయచేసిన యెహోవాకు ఈ దినమున సోత్తర్ము కలుగునుగాక అని చెపిప్ 

సామెతలు 27:11 => నా కుమారుడా, జాఞ్నమును సంపాదించి నా హృదయమును 

సంతోషపరచుము. అపుప్డు ననున్ నిందించువారితో నేను ధైరయ్ముగా మాటలాడుదును.  

సామెతలు 29:3 => జాఞ్నమును పేర్మించువాడు తన తండిర్ని సంతోషపరచును వేశయ్లతో 

సాంగతయ్ము చేయువాడు అతని ఆసిత్ని పాడుచేయును. 

యెహెజేక్లు 18:14 => అయితే అతనికి కుమారుడు పుటట్గా ఆ కుమారుడు తన తండిర్చేసిన 

పాపములనిన్టిని చూచి, ఆలోచించుకొని అటిట్ కిర్యలు చేయకయుండినయెడల, అనగా 
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లూకా 1:14 => అతడు పర్భువు దృషిట్కి గొపప్వాడై, దార్కాష్రసమైనను మదయ్మైనను తార్గక,  

3 యోహాను 1:4 => నా పిలల్లు సతయ్మును అనుసరించి నడుచుకొనుచునాన్రని వినుటకంటె నాకు 

ఎకుక్వైన సంతోషము లేదు. 

వచనము 28 

దోచుకొనువాడు పొంచియుండునటుల్ అది పొంచియుండును అది బహుమందిని 

విశావ్సఘాతకులనుగా చేయును. 

సామెతలు 17:25 => బుదిధ్హీనుడగు కుమారుడు తన తండిర్కి దుఃఖము తెచుచ్ను తనున్ కనినదానికి 

అటిట్వాడు బాధ కలుగజేయును 

1 దినవృతాత్ంతములు 4:9 => యబేబ్జు1 తన సహోదరులకంటె ఘనము పొందినవాడైయుండెను 

వేదనపడి యితని కంటినని అతని తలిల్ అతనికి యబేబ్జు అని పేరుపెటెట్ను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 4:10 => యబేబ్జు ఇశార్యేలీయుల దేవునిగూరిచ్ మొఱఱ్పెటిట్ నీవు ననున్ 

నిశచ్యముగా ఆశీరవ్దించి నా సరిహదుద్ను విశాలపరచి నీ చెయియ్ నాకు తోడుగా ఉండ దయచేసి 

నాకు కీడురాకుండ దానిలోనుండి ననున్ తపిప్ంచుము అని పార్రిథ్ంపగా దేవుడు అతడు మనవిచేసిన 

దానిని అతనికి దయచేసెను. 

లూకా 1:31 => ఇదిగో నీవు గరభ్ము ధరించి కుమారుని కని ఆయనకు యేసు అను పేరు 

పెటుట్దువు; 

లూకా 1:32 => ఆయన గొపప్వాడై సరోవ్నన్తుని కుమారుడనబడును; పర్భువైన దేవుడు ఆయన 

తండిర్యైన దావీదు సింహాసనమును ఆయనకిచుచ్ను. 

లూకా 1:33 => ఆయన యాకోబు వంశసుథ్లను యుగయుగములు ఏలును; ఆయన రాజయ్ము 

అంతములేనిదై యుండునని ఆమెతో చెపెప్ను. 

లూకా 1:40 => జెకరాయ్ యింటిలో పర్వేశించి, ఎలీసబెతుకు వందనము చేసెను. 

లూకా 1:41 => ఎలీసబెతు మరియ యొకక్ వందనవచనము వినగానే, ఆమె గరభ్ములో శిశువు 

గంతులు వేసెను. అంతట ఎలీసబెతు పరిశుదాధ్తమ్తో నిండుకొనినదై బిగగ్రగా ఇటల్నెను  
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లూకా 1:42 => సతరీలలో నీవు ఆశీరవ్దింపబడినదానవు నీ గరభ్ఫలమును ఆశీరవ్దింపబడును  

లూకా 1:43 => నా పర్భువు తలిల్ నాయొదద్కు వచుచ్ట నాకేలాగు పార్పిత్ంచెను?  

లూకా 1:44 => ఇదిగో నీ శుభవచనము నా చెవిని పడగానే నా గరభ్ములోని శిశువు ఆనందముతో 

గంతులు వేసెను.  

లూకా 1:45 => పర్భువు ఆమెకు తెలియజేయించిన మాటలు సిదిధ్ంచును గనుక నమిమ్న ఆమె 

ధనుయ్రాలనెను. 

లూకా 1:46 => అపుప్డు మరియ యిటల్నెను నా పార్ణము పర్భువును ఘనపరచుచునన్ది. 

లూకా 1:47 => ఆయన తన దాసురాలి దీనసిథ్తిని కటాకిష్ంచెను 

లూకా 1:58 => అపుప్డు పర్భువు ఆమెమీద మహా కనికరముంచెనని ఆమె పొరుగువారును 

బంధువులును విని ఆమెతో కూడ సంతోషించిరి. 

లూకా 11:27 => ఆయన యీ మాటలు చెపుప్చుండగా ఆ సమూహములో నునన్ యొక సతరీ 

ఆయనను చూచి నినున్ మోసిన గరభ్మును నీవు కుడిచిన సత్నములును ధనయ్ములైనవని కేకలువేసి 

చెపప్గా 

లూకా 11:28 => ఆయన అవునుగాని దేవుని వాకయ్ము విని దానిని గైకొనువారు మరి ధనుయ్లని 

చెపెప్ను. 

సామెతలు 10:1 => జాఞ్నముగల కుమారుడు తండిర్ని సంతోషపరచును బుదిధ్లేని కుమారుడు తన 

తలిల్కి దుఃఖము పుటిట్ంచును. 

సామెతలు 23:15 => నా కుమారుడా, నీ హృదయమునకు జాఞ్నము లభించినయెడల నా 

హృదయముకూడ సంతోషించును. 

సామెతలు 27:11 => నా కుమారుడా, జాఞ్నమును సంపాదించి నా హృదయమును 

సంతోషపరచుము. అపుప్డు ననున్ నిందించువారితో నేను ధైరయ్ముగా మాటలాడుదును.  

సామెతలు 29:3 => జాఞ్నమును పేర్మించువాడు తన తండిర్ని సంతోషపరచును వేశయ్లతో 

సాంగతయ్ము చేయువాడు అతని ఆసిత్ని పాడుచేయును. 
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వచనము 29 

ఎవరికి శర్మ? ఎవరికి దుఃఖము? ఎవరికి జగడములు? ఎవరికి చింత? ఎవరికి హేతువులేని 

గాయములు?ఎవరికి మంద దృషిట్? 

సామెతలు 23:15 => నా కుమారుడా, నీ హృదయమునకు జాఞ్నము లభించినయెడల నా 

హృదయముకూడ సంతోషించును. 

సామెతలు 4:23 => నీ హృదయములోనుండి జీవధారలు బయలుదేరును కాబటిట్ అనిన్టికంటె 

ముఖయ్ముగా నీ హృదయమును భదర్ముగా కాపాడుకొనుము 

దివ్తీయోపదేశకాండము 6:5 => నీ పూరణ్హృదయముతోను నీ పూరాణ్తమ్తోను నీ పూరణ్శకిత్తోను నీ 

దేవుడైన యెహోవాను పేర్మింపవలెను. 

మతత్యి 10:37 => తండిర్నైనను తలిల్నైనను నా కంటె ఎకుక్వగా పేర్మించువాడు నాకు 

పాతుర్డుకాడు; కుమారునినైనను కుమారెత్నైనను నాకంటె ఎకుక్వగా పేర్మించువాడు నాకు పాతుర్డు 

కాడు; 

మతత్యి 10:38 => తన సిలువను ఎతిత్కొని ననున్ వెంబడింపనివాడు నాకు పాతుర్డు కాడు. 

లూకా 14:26 => ఎవడైనను నాయొదద్కు వచిచ్ తన తండిర్ని తలిల్ని భారయ్ను పిలల్లను 

అనన్దముమ్లను అకక్చెలెల్ండర్ను తన పార్ణమును సహా దేవ్షింపకుంటే వాడు నా శిషుయ్డు కానేరడు. 

2 కొరిందీయులకు 5:14 => కీర్సుత్ పేర్మ మముమ్ను బలవంతము చేయుచునన్ది; ఏలాగనగా 

అందరికొరకు ఒకడు మృతిపొందెను గనుక అందరును మృతిపొందిరనియు, 

2 కొరిందీయులకు 5:15 => జీవించువారికమీదట తమకొరకు కాక, తమ నిమితత్ము మృతిపొంది 

తిరి గి లేచినవానికొర కే జీవించుటకు ఆయన అందరికొరకు మృతిపొందెననియు 

నిశచ్యించుకొనుచునాన్ము. 

2 కొరిందీయులకు 8:5 => ఇదియుగాక మొదట పర్భువునకును, దేవుని చితత్మువలన మాకును, 

తముమ్ను తామే అపప్గించుకొనిరి; యింతగా చేయుదురని మేమనుకొనలేదు. 

ఎఫెసీయులకు 3:17 => తన మహిమైశవ్రయ్ము చొపుప్న మీకు దయచేయవలెననియు, 
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సామెతలు 4:25 => నీ కనున్లు ఇటు అటు చూడక సరిగాను నీ కనురెపప్లు నీ ముందర సూటిగాను 

చూడవలెను. 

సామెతలు 4:26 => నీవు నడచు మారగ్మును సరాళము చేయుము అపుప్డు నీ మారగ్ములనిన్యు 

సిథ్రములగును. 

సామెతలు 4:27 => నీవు కుడితటుట్కైనను ఎడమతటుట్కైనను తిరుగకుము నీ పాదమును కీడునకు 

దూరముగా తొలగించుకొనుము. 

కీరత్నలు 107:43 => బుదిధ్మంతుడైనవాడు ఈ విషయములను ఆలోచించును యెహోవా 

కృపాతిశయములను జనులు తలపోయుదురుగాక. 

కీరత్నలు 119:2 => ఆయన శాసనములను గైకొనుచు పూరణ్హృదయముతో ఆయనను వెదకువారు 

ధనుయ్లు. 

కీరత్నలు 119:9 => (బేత ) యౌవనసుథ్లు దేనిచేత తమ నడత శుదిధ్పరచుకొందురు? నీ 

వాకయ్మునుబటిట్ దానిని జాగర్తత్గా చూచుకొనుట చేతనే గదా? 

కీరత్నలు 119:10 => నా పూరణ్హృదయముతో నినున్ వెదకియునాన్ను ననున్ నీ ఆజఞ్లను విడిచి 

తిరుగనియయ్కుము. 

కీరత్నలు 119:11 => నీ యెదుట నేను పాపము చేయకుండునటుల్ నా హృదయములో నీ వాకయ్ము 

ఉంచుకొనియునాన్ను. 

హోషేయ 14:9 => జాఞ్నులు ఈ సంగతులు వివేచింతురు, బుదిధ్మంతులు వాటిని గర్హింతురు; 

ఏలయనగా యెహోవా మారగ్ములు చకక్నివి, నీతిమంతులు దాని ననుసరించి నడచుకొందురు గాని 

తిరుగుబాటు చేయువారి దారికి అది అడ డ్ము గనుక వారు తొటిర్లుల్దురు. 

2 పేతురు 1:19 => మరియు ఇంతకంటె సిథ్రమైన పర్వచన వాకయ్ము మనకునన్ది. తెలల్వారి 

వేకువచుకక్ మీ హృదయములలో ఉదయించువరకు ఆ వాకయ్ము చీకటిగల చోటున వెలుగిచుచ్ 

దీపమైనటుట్నన్ది; దానియందు మీరు లక్షయ్ముంచినయెడల మీకు మేలు. 
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ఆదికాండము 39:8 => అయితే అతడు ఒపప్క నా యజమానుడు తనకు కలిగినదంతయు 

నాచేతికపప్గించెను గదా, నా వశమున తన యింటిలో ఏమి ఉనన్దో అతడెరుగడు; ఈ యింటిలో 

నాకంటె పైవాడు ఎవడును లేడు. 

ఆదికాండము 49:2 => యాకోబు కుమారులారా, కూడివచిచ్ ఆలకించుడి మీ తండిర్యైన 

ఇశార్యేలు మాట వినుడి. 

లేవీయకాండము 3:3 => అతడు ఆ సమాధాన బలిపశువు యొకక్ ఆంతర్ముల లోపలి కొర్వువ్ను 

ఆంతర్ములమీది కొర్వవ్ంతటిని రెండు మూతర్గర్ంధులను వాటిమీదను 

లేవీయకాండము 3:9 => ఆ సమాధాన బలిపశువుయొకక్ కొర్వువ్ను ముడిడ్పూస మొదలుకొని కొర్వివ్న 

తోక అంతటిని ఆంతర్ములలోని కొర్వువ్ను ఆంతర్ములమీది కొర్వువ్ అంతటిని 

లేవీయకాండము 3:14 => తాను దానిలో అరిప్ంచు ఆంతర్ములను కపుప్ కొర్వువ్ను ఆంతర్ములమీది 

కొర్వువ్ అంతటిని 

లేవీయకాండము 8:25 => తరువాత అతడు దాని కొర్వువ్ను కొర్వివ్న తోకను ఆంతర్ములమీది 

కొర్వవ్ంతటిని కాలేజముమీది వపను రెండు మూతర్గర్ంథులను వాటి కొర్వువ్ను కుడిజబబ్ను తీసి 

లేవీయకాండము 9:10 => దాని కొర్వువ్ను మూతర్గర్ంథులను కాలేజముమీది వపను బలిపీఠముమీద 

దహించెను. అటుల్ యెహోవా మోషేకు ఆజాఞ్పించెను. 

సంఖాయ్కాండము 14:24 => నా సేవకుడైన కాలేబు మంచి మనసుస్ కలిగి పూరణ్మనసుస్తో ననున్ 

అనుసరించిన హేతువుచేత అతడు పోయిన దేశములో అతని పర్వేశపెటెట్దను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 4:9 => అయితే నీవు జాగర్తత్పడుము; నీవు కనున్లార చూచినవాటిని 

మరువక యుండునటుల్ను , అవి నీ జీవితకాలమంతయు నీ హృదయములోనుండి 

తొలగిపోకుండునటుల్ను, నీ మనసుస్ను బహు జాగర్తత్గా కాపాడుకొనుము. నీ కుమారులకును నీ 

కుమారుల కుమారులకును వాటిని నేరిప్ 

నాయ్యాధిపతులు 16:15 => అపుప్డు ఆమె నాయందు నీకిషట్ము లేనపుప్డు నేను నినున్ 

పేర్మించుచునాన్నని నీవెందుకు చెపుప్చునాన్వు? ఇదివరకు నీవు ముమామ్రు ననున్ ఎగతాళిచేసి నీ 

గొపప్బలము దేనిలోనునన్దో నాకు తెలుపకపోతివని అతనితో అనెను. 
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1 రాజులు 8:48 => తముమ్ను చెరగా కొనిపోయిన వారియొకక్ దేశమందు పూరణ్హృదయముతోను 

పూరాణ్తమ్తోను వారు నీ తటుట్ తిరిగి, నీవు వారి పితరులకు దయచేసిన దేశము తటుట్ను నీవు 

కోరుకొనిన పటట్ణము తటుట్ను నీ నామఘనతకు నేను కటిట్ంచిన మందిరము తటుట్ను నినున్గూరిచ్ 

పార్రథ్న చేసినయెడల 

2 దినవృతాత్ంతములు 30:19 => పరిశుదధ్సథ్లముయొకక్ శుదీధ్కరణముచొపుప్న తనున్ 

పవితర్పరచుకొనకయే తన పితరుల దేవుడైన యెహోవాను ఆశర్యింప మనసుస్ నిలుపుకొనిన పర్తి 

వాని నిమితత్ము దయగల యెహోవా పార్యశిచ్తత్ము చేయునుగాక అని పార్రిథ్ంపగా 

సామెతలు 23:19 => నా కుమారుడా, నీవు విని జాఞ్నము తెచుచ్కొనుము నీ హృదయమును 

యథారథ్మైన తోర్వలయందు చకక్గా నడిపించుకొనుము. 

పర్సంగి 1:13 => ఆకాశముకిర్ంద జరుగునది అంతటిని జాఞ్నముచేత విచారించి గర్హించుటకై నా 

మనసుస్ నిలిపితిని; వారు దీనిచేత అభాయ్సము నొందవలెనని దేవుడు మానవులకు ఏరాప్టుచేసిన 

పర్యాసము బహు కఠినమైనది. 

పరమగీతము 5:2 => నేను నిదిర్ంచితినేగాని నా మనసుస్ మేలుకొనియునన్ది నా సహోదరీ, నా 

పిర్యురాలా, నా పావురమా, నిషక్ళంకురాలా, ఆలంకిపుము నా తల మంచుకు తడిసినది నా 

వెండుర్కలు రాతిర్ కురియు చినుకులకు తడిసినవి. నాకు తలుపు తీయుమనుచు నాపిర్యుడు వాకిలి 

తటుట్చునాన్డు.  

మతత్యి 15:8 => ఈ పర్జలు తమ పెదవులతో ననున్ ఘనపరచుదురు గాని వారి హృదయము నాకు 

దూరముగా ఉనన్ది;  

మారుక్ 12:17 => అందుకు యేసు కైసరువి కైసరునకును దేవునివి దేవునికిని చెలిల్ంచుడని వారితో 

చెపప్గా వారాయననుగూరిచ్ బహుగా ఆశచ్రయ్పడిరి. 

మారుక్ 12:29 => అందుకు యేసు పర్ధానమైనది ఏదనగా ఓ ఇశార్యేలూ, వినుము; మన దేవుడైన 

పర్భువు అదివ్తీయ పర్భువు. 

హెబీర్యులకు 10:22 => మనసాస్కిష్కి కలమ్షము తోచకుండునటుల్ పోర్కిష్ంపబడిన హృదయములు 

గలవారమును, నిరమ్లమైన ఉదకముతో సాన్నము చేసిన శరీరములు గలవారమునై యుండి, విశావ్స 
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విషయములో సంపూరణ్ నిశచ్యత కలిగి, యథారథ్మైన హృదయముతో మనము దేవుని 

సనిన్ధానమునకు చేరుదము. 

పర్కటన 3:15 => నీ కిర్యలను నేనెరుగుదును, నీవు చలల్గానైనను వెచచ్గానైనను లేవు; నీవు 

చలల్గానైనను వెచచ్గానైనను ఉండిన మేలు. 

వచనము 30 

దార్కాష్రసముతో పొర్దుద్పుచుచ్వారికే గదా కలిపిన దార్కాష్రసము రుచిచూడ చేరువారికే గదా. 

సామెతలు 22:14 => వేశయ్ నోరు లోతైన గొయియ్ యెహోవా శాపము నొందినవాడు దానిలో పడును. 

ఆదికాండము 39:10 => దినదినము ఆమె యోసేపుతో మాటలాడుచుండెను గాని అతడు ఆమెతో 

శయనించుటకైనను ఆమెతో నుండుటకైనను ఆమె మాట వినన్వాడు కాడు. 

సంఖాయ్కాండము 31:16 => ఇదిగో బిలాము మాటనుబటిట్ పెయోరు విషయములో 

ఇశార్యేలీయులచేత యెహోవామీద తిరుగుబాటు చేయించినవారు వీరు కారా? అందుచేత యెహోవా 

సమాజములో తెగులు పుటిట్యుండెను గదా. 

నాయ్యాధిపతులు 16:4 => పిమమ్ట అతడు శోరేకు లోయలోనునన్ దెలీలా అను సతరీని మోహింపగా 

సామెతలు 2:16 => మరియు అది జారసతరీనుండి మృదువుగా మాటలాడు పరసతరీనుండి నినున్ 

రకిష్ంచును. 

సామెతలు 5:4 => దానివలన కలుగు ఫలము ముసిణిపండంత చేదు అది రెండంచులుగల 

కతిత్యంత పదునుగలది, 

సామెతలు 5:20 => నా కుమారుడా, జార సతరీయందు నీవేల బదుధ్డవై యుందువు? పర సతరీ రొముమ్ 

నీవేల కౌగలించుకొందువు?  

సామెతలు 9:15 => ఆ దారిని పోవువారిని చూచి తమ తోర్వను చకక్గా వెళుల్వారిని చూచి 

సామెతలు 20:16 => అనుయ్నికొరకు పూటబడిన వాని వసత్రమును పుచుచ్కొనుము పరులకొరకు 

వానినే కుదువ పెటిట్ంచుము 
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పర్సంగి 7:26 => మరణముకంటె ఎకుక్వ దుఃఖము కలిగించునది ఒకటి నాకు కనబడెను; అది 

వలల వంటిదై, ఉరులవంటి మనసుస్ను బంధకములవంటి చేతులును కలిగిన సతరీ; దేవుని దృషిట్కి 

మంచివారైనవారు దానిని తపిప్ంచుకొందురు గాని పాపాతుమ్లు దానివలన పటట్బడుదురు. 

హోషేయ 4:11 => వయ్భిచార కిర్యలు చేయుటచేతను దార్కాష్రసము పానము చేయుటచేతను 

మదయ్పానముచేతను వారు మతిచెడిరి. 

వచనము 31 

దార్కాష్రసము మికిక్లి ఎఱఱ్బడగను గినెన్లో తళతళలాడుచుండగను తార్గుటకు రుచిగా నుండగను 

దానివైపు చూడకుము. 

సామెతలు 2:16 => మరియు అది జారసతరీనుండి మృదువుగా మాటలాడు పరసతరీనుండి నినున్ 

రకిష్ంచును. 

సామెతలు 2:17 => అటిట్ సతరీ తన యౌవనకాలపు పిర్యుని విడుచునది తన దేవుని నిబంధనను 

మరచునది. 

సామెతలు 2:18 => దాని యిలుల్ మృతుయ్వునొదద్కు దారితీయును అది నడచు తోర్వలు పేర్తలయొదద్కు 

చేరును 

సామెతలు 2:19 => దానియొదద్కు పోవువారిలో ఎవరును తిరిగి రారు జీవమారగ్ములు వారికి 

దకక్వు. నా మాటలు వినినయెడల 

సామెతలు 7:12 => ఒకపుప్డు ఇంటి యెదుటను ఒకపుప్డు సంత వీధులలోను అది యుండును. 

పర్తి సందు దగగ్రను అది పొంచియుండును. 

సామెతలు 7:22 => వెంటనే పశువు వధకు పోవునటుల్ను పరులచే జికిక్నవాడు సంకెళల్లోనికి 

పోవునటుల్ను 

సామెతలు 7:23 => తనకు పార్ణహానికరమైనదని యెరుగక ఉరియొదద్కు పకిష్ తవ్రపడునటుల్ను వాని 

గుండెను అంబు చీలుచ్వరకు వాడు దానివెంట పోయెను. 

సామెతలు 7:24 => నా కుమారులారా, చెవియొగుగ్డి నా నోటి మాటల నాలకింపుడి 
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సామెతలు 7:25 => జార సతరీ మారగ్ములతటుట్ నీ మనసుస్ తొలగనియయ్కుము దారి తపిప్ అది నడచు 

తోర్వలలోనికి పోకుము.  

సామెతలు 7:26 => అది గాయపరచి పడదోర్సినవారు అనేకులు అది చంపినవారు 

లెకక్లేనంతమంది 

సామెతలు 7:27 => దాని యిలుల్ పాతాళమునకు పోవు మారగ్ము ఆ మారగ్ము మరణశాలలకు 

దిగిపోవును. 

సామెతలు 9:18 => అయితే అచచ్ట పేర్తలునాన్రనియు దాని ఇంటికి వెళుల్వారు పాతాళకూపములో 

ఉనాన్రనియు వారికి ఎంతమాతర్మును తెలియలేదు. 

సామెతలు 22:14 => వేశయ్ నోరు లోతైన గొయియ్ యెహోవా శాపము నొందినవాడు దానిలో పడును. 

నాయ్యాధిపతులు 16:4 => పిమమ్ట అతడు శోరేకు లోయలోనునన్ దెలీలా అను సతరీని మోహింపగా 

నాయ్యాధిపతులు 16:5 => ఫిలిషీత్యుల సరాద్రులు ఆమెయొదద్కు వచిచ్ ఆమెతో నీవు అతని 

లాలనచేసి అతని గొపప్ బలము దేనిలోనునన్దో, మేమేలాగు అతని గెలువవచుచ్నో తెలిసికొనుము; 

మేము అతని బంధించి అతని గరవ్ము అణుపుదుము, అపుప్డు మాలో పర్తివాడును వెయియ్నిన్ నూరు 

వెండి నాణములను నీకిచెచ్దమని చెపిప్రి. 

నాయ్యాధిపతులు 16:6 => కాబటిట్ దెలీలా నీ మహాబలము దేనిలోనునన్దో నినున్ దేనిచేత కటిట్ 

బాధింపవచుచ్నో నాకు దయచేసి తెలుపుమని సమోస్నుతో ననగా 

నాయ్యాధిపతులు 16:7 => సమోస్ను ఏడు నిరవంజి చువవ్లతో ననున్ బంధించినయెడల నేను 

బలహీనుడనై సామానయ్ మనుషుయ్లలో ఒకనివలె అవుదునని ఆమెతో చెపెప్ను. 

నాయ్యాధిపతులు 16:8 => ఫిలిషీత్యుల సరాద్రులు ఏడు నిరవంజి చువవ్లను ఆమెయొదద్కు 

తీసికొనిరాగా ఆమె వాటితో అతని బంధించెను. 

నాయ్యాధిపతులు 16:9 => మాటుననుండువారు ఆమెతో అంతఃపురములో దిగియుండిరి గనుక 

ఆమె సమోస్నూ, ఫిలిషీత్యులు నీమీద పడుచునాన్రని అతనితో అనగా, అతడు అగిన్ తగిలిన నూలు 

రీతిగా ఆ తడపలను తెంపెను గనుక అతని బలము తెలియబడలేదు. 
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నాయ్యాధిపతులు 16:10 => అపుప్డు దెలీలా ఇదిగో నీవు ననున్ ఎగతాళిచేసి నాతో అబదధ్మాడితివి, 

నినున్ దేనిచేత బంధింపవచుచ్నో దయచేసి నాకు తెలుపుమని సమోస్నుతో చెపప్గా 

నాయ్యాధిపతులు 16:11 => అతడు పేనిన తరువాత పనికిపెటట్ని కొర్తత్తాళల్తో ననున్ బాగుగా 

బంధించినయెడల నేను బలహీనుడనై సామానయ్ మనుషుయ్లలో ఒకనివలె అవుదునని ఆమెతో చెపెప్ను 

నాయ్యాధిపతులు 16:12 => అంతట దెలీలా పేనబడిన కొర్తత్ తాళల్ను తీసికొని వాటితో అతని 

బంధించి సమోస్నూ, షిలిషీత్యులు నీమీద పడుచునాన్రని అతనితో అనెను. అపుప్డు మాటున 

నుండువారు అంతఃపురములో నుండిరి. అతడు తన చేతులమీదనుండి నూలుపోగునువలె ఆ తాళుల్ 

తెంపెను. 

నాయ్యాధిపతులు 16:13 => అపుప్డు దెలీలా ఇదివరకు నీవు ననున్ ఎగతాళిచేసి నాతో 

అబదధ్ములాడితివి, నినున్ దేనివలన బంధింపవచుచ్నో నాకు తెలుపుమని సమోస్నుతో చెపప్గా అతడు 

నీవు నా తల జడలు ఏడును అలిల్క అలిల్నయెడల సరి అని ఆమెతో చెపెప్ను. 

నాయ్యాధిపతులు 16:14 => అంతట ఆమె మేకుతో దాని దిగగొటిట్ సమోస్నూ, ఫిలిషీత్యులు నీ మీద 

పడుచునాన్రని అతనితో చెపిప్నపుప్డు అతడు నిదర్ మేలుకొని మగగ్పు మేకును నేతను 

ఊడదీసికొనిపోయెను. 

నాయ్యాధిపతులు 16:15 => అపుప్డు ఆమె నాయందు నీకిషట్ము లేనపుప్డు నేను నినున్ 

పేర్మించుచునాన్నని నీవెందుకు చెపుప్చునాన్వు? ఇదివరకు నీవు ముమామ్రు ననున్ ఎగతాళిచేసి నీ 

గొపప్బలము దేనిలోనునన్దో నాకు తెలుపకపోతివని అతనితో అనెను. 

నాయ్యాధిపతులు 16:16 => ఆమె అనుదినమును మాటలచేత అత ని బాధించి 

తొందరపెటుట్చునన్ందున అతడు పార్ణము విసికి చావగోరెను. 

నాయ్యాధిపతులు 16:17 => అపుప్డతడు తన అభిపార్యమంతయు ఆమెకు తెలియజేసి నేను నా 

తలిల్గరభ్మునుండి పుటిట్నది మొలుకొని దేవునికి నాజీరు చేయబడినవాడనై యునాన్ను, నా తలమీదికి 

మంగలకతిత్ రాలేదు, నాకు కౌష్రము చేసినయెడల నా బలము నాలోనుండి తొలగిపోయి యితర 

మనుషుయ్లవలె అవుదునని ఆమెతో అనెను. 
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నాయ్యాధిపతులు 16:18 => అతడు తన అభిపార్యమును తనకు తెలిపెనని దెలీలా యెరిగి, ఆమె 

వరత్మానము పంపి ఫిలిషీత్యుల సరాద్రులను పిలిపించి యీసారికి రండి; ఇతడు తన 

అభిపార్యమంతయు నాకు తెలిపెననెను. ఫిలిషీత్యుల సరాద్రులు రూపాయిలనుచేత పటుట్కొని 

ఆమెయొదద్కు రాగా 

నాయ్యాధిపతులు 16:19 => ఆమె తన తొడమీద అతని నిదర్బుచిచ్, ఒక మనుషుయ్ని పిలిపించి 

వానిచేత అతని తలమీది యేడు జడలను కౌష్రము చేయించి అతని బాధించుటకు మొదలుపెటెట్ను. 

అపుప్డు అతనిలోనుండి బలము తొలగిపోయెను. 

నాయ్యాధిపతులు 16:20 => ఆమె సమోస్నూ, ఫిలిషీత్యులు నీమీద పడుచునాన్రనగా అతడు 

నిదర్మేలుకొని యెపప్టియటుల్ నేను బయలుదేరి విడజిముమ్కొందుననుకొనెను. అయితే యెహోవా 

తనను ఎడబాసెనని అతనికి తెలియలేదు. 

నాయ్యాధిపతులు 16:21 => అపుప్డు ఫిలిషీత్యులు అతని పటుట్కొని అతని కనున్లను ఊడదీసి 

గాజాకు అతని తీసికొనివచిచ్ యితత్డి సంకెళల్చేత అతని బంధించిరి. 

నాయ్యాధిపతులు 16:22 => అతడు బందీగృహములో తిరగలి విసరువాడాయెను. అయితే అతడు 

కౌష్రము చేయబడిన తరువాత అతని తలవెండుర్కలు తిరిగి మొలుచుటకు మొదలుపెటెట్ను. 

పర్సంగి 7:26 => మరణముకంటె ఎకుక్వ దుఃఖము కలిగించునది ఒకటి నాకు కనబడెను; అది 

వలల వంటిదై, ఉరులవంటి మనసుస్ను బంధకములవంటి చేతులును కలిగిన సతరీ; దేవుని దృషిట్కి 

మంచివారైనవారు దానిని తపిప్ంచుకొందురు గాని పాపాతుమ్లు దానివలన పటట్బడుదురు. 

యిరిమ్యా 3:2 => చెటుల్లేని కొండపర్దేశమువైపు నీ కనున్లెతిత్ చూడుము; నీతో ఒకడు శయనింపని 

సథ్లమెకక్డ ఉనన్ది? ఎడారి మారగ్మున అరబిదేశసుథ్డు కాచియుండునటుల్గా నీవు వారికొరకు 

తోర్వలలో కూరుచ్ండియునాన్వు; నీ వయ్భిచారములచేతను నీ దుషాక్రయ్ములచేతను నీవు దేశమును 

అపవితర్పరచుచునాన్వు. 

సంఖాయ్కాండము 25:1 => అపుప్డు యెహోవా మోషేకు ఈలాగు ఆజఞ్ ఇచెచ్ను యాజకుడైన 

అహరోను మనుమడును ఎలియాజరు కుమారుడునైన ఫీనెహాసు, ఇశార్యేలీయులు షితీత్ములో 

దిగియుండగా పర్జలు మోయాబురాండర్తో వయ్భిచారము చేయసాగిరి. 
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హోషేయ 4:11 => వయ్భిచార కిర్యలు చేయుటచేతను దార్కాష్రసము పానము చేయుటచేతను 

మదయ్పానముచేతను వారు మతిచెడిరి. 

1 కొరిందీయులకు 10:8 => మరియు వారివలె మనము వయ్భిచరింపకయుందము; వారిలో కొందరు 

వయ్భిచరించినందున ఒకక్దినముననే యిరువది మూడువేలమంది కూలిరి. 

పర్కటన 17:1 => ఆ యేడు పాతర్లను పటుట్కొనియునన్ యేడుగురు దేవదూతలలో ఒకడు వచిచ్ 

నాతో మాటలాడుచు ఈలాగు చెపెప్ను. నీవికక్డికి రముమ్, విసాత్ర జలములమీద కూరుచ్నన్ మహా 

వేశయ్కు చేయబడు తీరుప్ నీకు కనుపరచెదను; 

పర్కటన 17:2 => భూరాజులు ఆమెతో వయ్భిచరించిరి, భూనివాసులు ఆమె వయ్భిచార మదయ్ములో 

మతుత్లైరి. 

సామెతలు 5:4 => దానివలన కలుగు ఫలము ముసిణిపండంత చేదు అది రెండంచులుగల 

కతిత్యంత పదునుగలది, 

సామెతలు 5:20 => నా కుమారుడా, జార సతరీయందు నీవేల బదుధ్డవై యుందువు? పర సతరీ రొముమ్ 

నీవేల కౌగలించుకొందువు?  

సామెతలు 9:15 => ఆ దారిని పోవువారిని చూచి తమ తోర్వను చకక్గా వెళుల్వారిని చూచి 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 11:23 => అతడు వచిచ్ దేవుని కృపను చూచి సంతోషించి, పర్భువును 

సిథ్రహృదయముతో హతుత్కొనవలెనని అందరిని హెచచ్రించెను. 

వచనము 32 

పిమమ్ట అది సరప్మువలె కరచును కటల్పామువలె కాటువేయును. 

సామెతలు 23:21 => తార్గుబోతులును తిండిపోతులును దరిదుర్లగుదురు. నిదర్మతుత్ చింపిగుడ డ్లు 

ధరించుటకు కారణమగును. 

సామెతలు 20:1 => దార్కాష్రసము వెకిక్రింతల పాలుచేయును మదయ్ము అలల్రి పుటిట్ంచును దాని 

వశమైనవారందరు జాఞ్నము లేనివారు. 
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1 సమూయేలు 25:36 => అబీగయీలు తిరిగి నాబాలునొదద్కు రాగా, రాజులు విందుచేసినటుల్ 

అతడు ఇంటిలో విందుచేసి, తార్గుచు బహు సంతోషించుచు మతుత్గానుండెను గనుక తెలల్వారువరకు 

ఆమె అతనితో కొదిద్ గొపప్ మరేమియు చెపప్క ఊరకుండెను. 

1 సమూయేలు 25:37 => ఉదయమున నాబాలునకు మతుత్ తగిగ్యునన్పుప్డు అతని భారయ్ అతనితో 

ఆ సంగతులను తెలియజెపప్గా భయముచేత అతని గుండెపగిలెను , అతడు రాతివలె 

బిగిసికొనిపోయెను. 

2 సమూయేలు 13:28 => అంతలో అబాష్లోము తన పనివారిని పిలిచి, అమోన్ను దార్కాష్రసమువలన 

సంతోషియై యుండుట మీరు కనిపెటిట్యుండి అమోన్నును హతము చేయుడని నేను మీతో 

చెపుప్నపుప్డు భయపడక అతని చంపుడి, నేను గదా మీకు ఆజఞ్ ఇచిచ్యునాన్ను, ధైరయ్ము తెచుచ్కొని 

పౌరుషము చూపుడి అని గటిట్గా ఆజఞ్ ఇచెచ్ను. 

1 రాజులు 20:16 => మధాయ్హన్మందు వీరు బయలుదేరగా బెనహ్దదును అతనికి సహకారులైన ఆ 

ముపప్ది ఇదద్రు రాజులును గుడారములలో తార్గి మతుత్లైయుండిరి. 

1 రాజులు 20:17 => రాజాయ్ధిపతులలోనునన్ ఆ యౌవనులు ముందుగా బయలుదేరినపుప్డు 

సంగతి తెలిసికొనుటకై బెనహ్దదు కొందరిని పంపెను. షోమోర్నులోనుండి కొందరు వచిచ్యునాన్రని 

బంటులు తెలియజేయగా 

1 రాజులు 20:18 => అతడువారు సమాధానముగా వచిచ్నను యుదధ్ము చేయ వచిచ్నను వారిని 

సజీవులుగా పటుట్కొనిరండని ఆజాఞ్పించెను. 

1 రాజులు 20:19 => రాజాయ్ధిపతులలోనునన్ ఆ యౌవనులును వారితో కూడనునన్ దండువారును 

పటట్ణములోనుండి బయలుదేరి 

1 రాజులు 20:20 => పర్తివాడు తనున్ ఎదిరించిన వానిని చంపగా సిరియనులు పారిపోయిరి. 

ఇశార్యేలువారు వారిని తరుముచుండగా సిరియా రాజైన బెనహ్దదు గుఱఱ్మెకిక్ రౌతులతో గూడ 

తపిప్ంచుకొనిపోయెను. 

1 రాజులు 20:21 => అంతట ఇశార్యేలు రాజు బయలుదేరి గుఱఱ్ములను రథములను ఓడించి 

సిరియనులను బహుగా హతము చేసెను. 
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1 రాజులు 20:22 => అపుప్డు ఆ పర్వకత్ ఇశార్యేలు రాజునొదద్కు వచిచ్ నీవు బలము 

తెచుచ్కొనుము, నీవు చేయవలసిన దానిని కనిపెటిట్ యుండుము, ఏడాదినాటికి సిరియారాజు నీమీదికి 

మరల వచుచ్నని అతనితో చెపెప్ను. 

యెషయా 5:11 => మదయ్ము తార్గుదమని వేకువనే లేచి దార్కాష్రసము తమకు మంట 

పుటిట్ంచువరకు చాల రాతిర్వరకు పానము చేయువారికి శర్మ. 

యెషయా 5:22 => దార్కాష్రసము తార్గుటలో పర్ఖాయ్తినొందిన వారికిని మదయ్ము కలుపుటలో 

తెగువగలవారికిని శర్మ. 

యెషయా 28:7 => అయితే వీరును దార్కాష్రసమువలన సొకిక్ సోలుదురు మదయ్మువలన 

తతత్రపడుదురు యాజకులేమి పర్వకత్లేమి అందరును మదయ్మువలన సొకిక్ సోలుదురు దార్కాష్రసము 

వారిని మింగివేయుచునన్ది మదయ్మువలన తతత్రపడుచునాన్రు దరశ్నము కలుగునపుప్డు సోలుదురు 

తీరుప్తీరుచ్ కాలమున తతత్రపడుదురు. 

యెషయా 28:8 => వారి భోజనపు బలల్లనిన్యు వాంతితోను కలమ్షములతోను నిండియునన్వి అవి 

లేనిచోటు లేదు. 

నహూము 1:10 => ముండల్కంపవలె శతుర్వులు కూడినను వారు దార్కాష్రసము తార్గి మతుత్లైనను 

ఎండిపోయిన చెతత్వలె కాలిపోవుదురు. 

మతత్యి 24:49 => తనతోడి దాసులను కొటట్ మొదలుపెటిట్, తార్గుబోతులతో తినుచు తార్గుచునుంటె 

మతత్యి 24:50 => ఆ దాసుడు కనిపెటట్ని దినములోను వాడనుకొనని గడియలోను వాని 

యజమానుడు వచిచ్, వానిని నరికించి వేషధారులతో కూడ వానికి పాలు నియమించును. 

లూకా 12:45 => అయితే ఆ దాసుడు నా యజమానుడు వచుచ్టకాలసయ్ము చేయుచునాన్డని తన 

మనసుస్లో అనుకొని, దాసులను దాసీలనుకొటిట్, తిని తార్గి మతుత్గా ఉండసాగితే 

లూకా 12:46 => వాడు కనిపెటట్ని దినములోను ఎరుగని గడియలోను ఆ దాసుని యజమానుడు 

వచిచ్ వాని నరికించి, అపనమమ్కసుథ్లతో వానికి పాలు నియమించును. 

ఎఫెసీయులకు 5:18 => మరియు మదయ్ముతో మతుత్లై యుండకుడి, దానిలో దురావ్య్పారము 

కలదు; అయితే ఆతమ్పూరుణ్లై యుండుడి. 
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ఆదికాండము 49:12 => అతని కనున్లు దార్కాష్రసముచేత ఎఱఱ్గాను అతని పళుల్ పాలచేత తెలల్గాను 

ఉండును. 

ఆదికాండము 19:33 => ఆ రాతిర్ వారు తమ తండిర్కి దార్కాష్రసము తార్గించిన తరువాత అతని 

పెదద్కుమారెత్ లోపలికి వెళి ల్ తన తండిర్తో శయనించెను. కాని ఆమె ఎపుప్డు శయనించెనో యెపుప్డు 

లేచిపోయెనో అతనికి తెలియలేదు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 21:20 => మా కుమారుడైన వీడు మొండివాడై తిరుగబడియునాన్డు; మా 

మాట వినక తిండిబోతును తార్గుబోతును ఆయెనని ఊరి పెదద్లతో చెపప్వలెను. 

1 రాజులు 16:9 => తిరాస్లో తనకు గృహనిరావ్హకుడగు అరాస్యింట అతడు తార్గి 

మతుత్డైయుండగా, యుదధ్ రథముల అరధ్భాగముమీద అధికారియైన జిమీ అతని మీద కుటర్చేసి 

లోపలికి చొచిచ్ 

ఎసేత్రు 1:11 => రాజైన అహషేవ్రోషు ఎదుట ఉపచారము చేయు మెహూమాను బిజాత్ హరోబ్నా 

బిగాత్ అబగాత్ జేతరు కరక్సు అను ఏడుగురు నపుంసకులకు ఆజాఞ్పించెను. ఆమె సౌందరయ్వతి. 

యోబు 20:14 => అయినను వారి కడుపులో వారి ఆహారము పులిసిపోవును అది వారిలోపట 

నాగుపాముల విషమగును. 

సామెతలు 23:20 => దార్కాష్రసము తార్గువారితోనైనను మాంసము హెచుచ్గా తినువారితోనైనను 

సహవాసము చేయకుము. 

పర్సంగి 2:3 => నా మనసుస్ ఇంకను జాఞ్నము అనుసరించుచుండగా ఆకాశము కిర్ంద తాము 

బర్దుకుకాలమంతయు మనుషుయ్లు ఏమి చేసి మేలు అనుభవింతురో చూడవలెనని తలచి, నా 

దేహమును దార్కాష్రసముచేత సంతోషపరచుకొందుననియు, మతిహీనత యొకక్ సంగతి అంతయు 

గర్హింతుననియు నా మనసుస్లో నేను యోచన చేసికొంటిని. 

యెషయా 28:1 => తార్గుబోతులగు ఎఫార్యిమీయుల అతిశయ కిరీటమునకు శర్మ 

వాడిపోవుచునన్ పుషప్మువంటి వారి సుందర భూషణమునకు శర్మ దార్కాష్రసమువలన 

కూలిపోయినవారి ఫలవంతమైన లోయ తలమీదనునన్ కిరీటమునకు శర్మ.  
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హోషేయ 7:5 => మన రాజు దినమున అధిపతులు అతని దార్కాష్రస బలముచేత మతిత్లిల్ జబుబ్పడిరి; 

రాజు తానే అపహాసకులకు చెలికాడాయెను. 

హబకూక్కు 2:5 => మరియు దార్కాష్రసము మోసకరము, తననుబటిట్ అతిశయించువాడు నిలువడు, 

అటిట్వాడు పాతాళమంత విశాలముగా ఆశపెటుట్ను, మరణమంతగా పర్బలినను తృపిత్నొందక 

సకలజనములను వశపరచుకొనును, సకల జనులను సమకూరుచ్కొనును. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 5:7 => నిదర్పోవువారు రాతిర్వేళ నిదర్పోవుదురు, మతుత్గా ఉండువారు 

రాతిర్వేళ మతుత్గా ఉందురు. 

1 పేతురు 4:3 => మనము పోకిరి చేషట్లు, దురాశలు, మదయ్పానము, అలల్రితో కూడిన ఆటపాటలు, 

తార్గుబోతుల విందులు, చేయదగని విగర్హ పూజలు మొదలైనవాటియందు నడుచుకొనుచు, 

అనయ్జనుల ఇషట్ము నెరవేరుచ్చుండుటకు గతించిన కాలమే చాలును, 

వచనము 33 

విపరీతమైనవి నీ కనున్లకు కనబడును నీవు వెఱి ఱ్మాటలు పలుకుదువు 

సామెతలు 20:1 => దార్కాష్రసము వెకిక్రింతల పాలుచేయును మదయ్ము అలల్రి పుటిట్ంచును దాని 

వశమైనవారందరు జాఞ్నము లేనివారు. 

ఆదికాండము 9:21 => పిమమ్ట దార్కాష్రసము తార్గి మతుత్డై తన గుడారములో వసత్రహీనుడుగా 

నుండెను. 

యెషయా 5:11 => మదయ్ము తార్గుదమని వేకువనే లేచి దార్కాష్రసము తమకు మంట 

పుటిట్ంచువరకు చాల రాతిర్వరకు పానము చేయువారికి శర్మ. 

ఆమోసు 6:6 => పాతర్లలో దార్కాష్రసము పోసి పానము చేయుచు పరిమళతైలము 

పూసికొనుచుందురు గాని యోసేపు సంతతివారికి కలిగిన ఉపదర్వమును గురించి చింతపడరు. 

ఎఫెసీయులకు 5:18 => మరియు మదయ్ముతో మతుత్లై యుండకుడి, దానిలో దురావ్య్పారము 

కలదు; అయితే ఆతమ్పూరుణ్లై యుండుడి. 
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సామెతలు 9:2 => పశువులను వధించి దార్కాష్రసమును కలిపియునన్ది భోజనపదారథ్ములను 

సిదధ్పరచియునన్ది 

కీరత్నలు 75:8 => యెహోవా చేతిలో ఒక పాతర్యునన్ది అందులోని దార్కాష్రసము పొంగుచునన్ది, 

అది సంబారముతో నిండియునన్ది ఆయన దానిలోనిది పోయుచునాన్డు భూమిమీదనునన్ 

భకిత్హీనులందరు మడిడ్తోకూడ దానిని పీలిచ్ మింగివేయవలెను.  

వచనము 34 

నీవు నడిసముదర్మున పండుకొను వానివలె నుందువు ఓడకొయయ్ చివరను పండుకొనువానివలె 

నుందువు. 

సామెతలు 6:25 => దాని చకక్దనమునందు నీ హృదయములో ఆశపడకుము అది తన 

కనురెపప్లను చికిలించి నినున్ లోపరచుకొననియయ్కుము. 

2 సమూయేలు 11:2 => ఒకానొక దినమున పొర్దుద్ గుర్ంకువేళ దావీదు పడకమీదనుండి లేచి 

రాజనగరి మిదెద్మీద నడుచుచు పైనుండి చూచుచుండగా సాన్నముచేయు ఒక సతరీ కనబడెను. 

యోబు 33:1 => యోబూ, దయచేసి నా వాదము నాలకించుము నా మాటలనిన్యు చెవిని బెటుట్ము. 

కీరత్నలు 119:37 => వయ్రథ్మైనవాటిని చూడకుండ నా కనున్లు తిర్పిప్వేయుము నీ మారగ్ములలో 

నడుచుకొనుటకు ననున్ బర్దికింపుము. 

మతత్యి 5:28 => నేను మీతో చెపుప్నదేమనగా ఒక సతరీని మోహపు చూపుతో చూచు పర్తివాడు 

అపుప్డే తన హృదయమందు ఆమెతో వయ్భిచారము చేసినవాడగును. 

మతత్యి 5:29 => నీ కుడికనున్ నినున్ అభయ్ంతరపరచినయెడల దాని పెరికి నీయొదద్నుండి 

పారవేయుము; నీ దేహమంతయు నరకములో పడవేయబడకుండ నీ అవయవములలో నొకటి 

నశించుట నీకు పర్యోజనకరముగదా. 

మతత్యి 5:30 => నీ కుడిచెయియ్ నినన్భయ్ంతరపరచినయెడల దాని నరికి నీయొదద్నుండి 

పారవేయుము; నీ దేహమంతయు నరకములో పడకుండ నీ అవయవములలో ఒకటి నశించుట నీకు 

పర్యోజనకరము గదా. 
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మారుక్ 9:47 => నీ కనున్ నినున్ అభయ్ంతరపరచినయెడల దాని తీసిపారవేయుము; రెండు కనున్లు 

కలిగి నరకములో పడవేయబడుటకంటె ఒంటికనున్ గలవాడవై దేవుని రాజయ్ములో పర్వేశించుట మేలు. 

1 యోహాను 2:16 => లోకములో ఉనన్దంతయు, అనగా శరీరాశయు నేతార్శయు 

జీవపుడంబమును తండిర్వలన పుటిట్నవి కావు; అవి లోకసంబంధమైనవే. 

ఆదికాండము 9:21 => పిమమ్ట దార్కాష్రసము తార్గి మతుత్డై తన గుడారములో వసత్రహీనుడుగా 

నుండెను. 

ఆదికాండము 19:32 => మన తండిర్కి దార్కాష్రసము తార్గించి అతనితో శయనించి మన 

తండిర్వలన సంతానము కలుగచేసికొందము రమమ్ని చెపెప్ను. 

యెహోషువ 7:21 => దోపుడు సొముమ్లో ఒక మంచి షీనారు పైవసత్రమును రెండువందల తులముల 

వెండిని ఏబది తులముల యెతుత్గల ఒక బంగారు కమిమ్ని నేను చూచి వాటిని ఆశించి తీసికొంటిని; 

అదిగో నా డేరామధయ్ అవి భూమిలో దాచబడియునన్వి, ఆ వెండి దాని కిర్ంద ఉనన్దని ఉతత్రమిచిచ్ 

తాను చేసినదంతయు ఒపుప్కొనెను. 

యోబు 31:1 => నేను నా కనున్లతో నిబంధన చేసికొంటిని కనయ్కను నేనేలాగు చూచుదును? 

కీరత్నలు 101:3 => నా కనున్లయెదుట నేను ఏ దుషాక్రయ్మును ఉంచుకొనను భకిత్మారగ్ము 

తొలగినవారి కిర్యలు నాకు అసహయ్ములు అవి నాకు అంటనియయ్ను  

సామెతలు 7:25 => జార సతరీ మారగ్ములతటుట్ నీ మనసుస్ తొలగనియయ్కుము దారి తపిప్ అది నడచు 

తోర్వలలోనికి పోకుము.  

సామెతలు 9:17 => అది తెలివిలేని వాడొకడు వచుచ్ట చూచి దొంగిలించిన నీళుల్ తీపి చాటున తినిన 

భోజనము రుచి అని చెపుప్ను. 

వచనము 35 

ననున్ కొటిట్నను నాకు నొపిప్ కలుగలేదు నామీద దెబబ్లు పడినను నాకు తెలియలేదు నేనెపుప్డు నిదర్ 

మేలొక్ందును? మరల దాని వెదకుదును అని నీవనుకొందువు. 

సామెతలు 5:11 => తుదకు నీ మాంసమును నీ శరీరమును కీష్ణించినపుప్డు 
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యెషయా 28:3 => తార్గుబోతులగు ఎఫార్యిమీయుల అతిశయ కిరీటము కాళల్తో తొర్కక్బడును. 

యెషయా 28:7 => అయితే వీరును దార్కాష్రసమువలన సొకిక్ సోలుదురు మదయ్మువలన 

తతత్రపడుదురు యాజకులేమి పర్వకత్లేమి అందరును మదయ్మువలన సొకిక్ సోలుదురు దార్కాష్రసము 

వారిని మింగివేయుచునన్ది మదయ్మువలన తతత్రపడుచునాన్రు దరశ్నము కలుగునపుప్డు సోలుదురు 

తీరుప్తీరుచ్ కాలమున తతత్రపడుదురు. 

యెషయా 28:8 => వారి భోజనపు బలల్లనిన్యు వాంతితోను కలమ్షములతోను నిండియునన్వి అవి 

లేనిచోటు లేదు. 

యిరిమ్యా 5:31 => పర్వకత్లు అబదధ్పర్వచనములు పలికెదరు, యాజకులు వారి పక్షమున ఏలుబడి 

చేసెదరు, ఆలాగు జరుగుట నా పర్జలకు ఇషట్ము; దాని ఫలము నొందునపుప్డు మీరేమి చేయుదురు? 

నిరగ్మకాండము 7:5 => నేను ఐగుపుత్మీద నా చెయియ్ చాపి ఇశార్యేలీయులను వారి మధయ్నుండి 

రపిప్ంపగానే నేను యెహోవానని ఐగుపీత్యులు తెలిసికొందురనెను. 

నిరగ్మకాండము 7:6 => మోషే అహరోనులు యెహోవా తమకు ఆజాఞ్పించినటుల్ చేసిరి, ఆలాగుననే 

చేసిరి. 

నిరగ్మకాండము 7:12 => వారిలో పర్తివాడును తన కఱఱ్ను పడవేసినపుప్డు అది సరప్మాయెనుగాని 

అహరోను కఱఱ్ వారి కఱఱ్లను మింగివేయగా 

లూకా 16:25 => అందుకు అబార్హాము - కుమారుడా, నీవు నీ జీవితకాలమందు నీకిషట్మైనటుట్ 

సుఖము అనుభవించితివి, ఆలాగుననే లాజరు కషట్ము అనుభవించెనని జాఞ్పకము చేసికొనుము; 

ఇపుప్డైతే వాడు ఇకక్డ నెమమ్ది పొందుచునాన్డు, నీవు యాతన పడుచునాన్వు 

లూకా 16:26 => అంతేకాక ఇకక్డనుండి మీయొదద్కు దాటగోరువారు దాటి పోజాలకుండునటుల్ను, 

అకక్డి వారు మాయొదద్కు దాటి రాజాలకుండునటుల్ను, మాకును మీకును మధయ్ మహా 

అగాధముంచబడి యునన్దని చెపెప్ను 

రోమీయులకు 6:21 => అపప్టి కిర్యలవలన మీకేమి ఫలము కలిగెను? వాటిని గురించి మీరిపుప్డు 

సిగుగ్పడుచునాన్రు కారా? వాటి అంతము మరణమే, 

పర్సంగి 10:8 => గొయియ్ తర్వువ్వాడు దానిలో పడును; కంచె కొటుట్వానిని పాము కరుచును. 
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యిరిమ్యా 8:17 => నేను మిడునాగులను మీలోనికి పంపుచునాన్ను, అవి మిముమ్ను కరచును, 

వాటికి మంతర్ము లేదు; ఇదే యెహోవా వాకుక్. 

ఆమోసు 5:19 => ఒకడు సింహము నొదద్నుండి తపిప్ంచుకొనగా ఎలుగుబంటి యెదురైనటుట్, వాడు 

ఇంటిలోనికి పోయి గోడమీద చెయియ్వేయగా పాము వాని కరచినటుట్ ఆ దినముండును. 

ఆమోసు 9:3 => వారు కరెమ్లు పరవ్త శిఖరమున దాగినను నేను వారిని వెదకిపటిట్ అచచ్టనుండి 

తీసికొని వచెచ్దను; నా కనున్లకు కనబడకుండ వారు సముదర్ములో మునిగినను అచచ్టి సరప్మునకు 

నేనాజఞ్ ఇతుత్ను, అది వారిని కరచును. 

యెషయా 59:5 => వారు మిడునాగుల గుడల్ను పొదుగుదురు సాలెపురుగు వల నేయుదురు ఆ గుడుల్ 

తినువాడు చచుచ్ను వాటిలో ఒకదానిని ఎవడైన తొర్కిక్నయెడల విష సరప్ము పుటుట్ను.  

ఆదికాండము 9:21 => పిమమ్ట దార్కాష్రసము తార్గి మతుత్డై తన గుడారములో వసత్రహీనుడుగా 

నుండెను. 

కీరత్నలు 140:3 => పాము నాలుకవలె వారు తమ నాలుకలు వాడి చేయుదురు వారి పెదవులకిర్ంద 

సరప్విషమునన్ది. (సెలా.) 

సామెతలు 9:17 => అది తెలివిలేని వాడొకడు వచుచ్ట చూచి దొంగిలించిన నీళుల్ తీపి చాటున తినిన 

భోజనము రుచి అని చెపుప్ను. 

యెషయా 5:11 => మదయ్ము తార్గుదమని వేకువనే లేచి దార్కాష్రసము తమకు మంట 

పుటిట్ంచువరకు చాల రాతిర్వరకు పానము చేయువారికి శర్మ. 
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వచనము 1 

దురజ్నులను చూచి మతస్రపడకుము వారి సహవాసము కోరకుము 

ఆదికాండము 19:32 => మన తండిర్కి దార్కాష్రసము తార్గించి అతనితో శయనించి మన 

తండిర్వలన సంతానము కలుగచేసికొందము రమమ్ని చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 19:33 => ఆ రాతిర్ వారు తమ తండిర్కి దార్కాష్రసము తార్గించిన తరువాత అతని 

పెదద్కుమారెత్ లోపలికి వెళి ల్ తన తండిర్తో శయనించెను. కాని ఆమె ఎపుప్డు శయనించెనో యెపుప్డు 

లేచిపోయెనో అతనికి తెలియలేదు. 

ఆదికాండము 19:34 => మరునాడు అకక్ తన చెలెల్లిని చూచి నినన్టి రాతిర్ నా తండిర్తో నేను 

శయనించితిని; ఈ రాతిర్ అతనికి దార్కాష్రసము తార్గించిన తరువాత నీవు లోపలికి వెళి ల్ అతనితో 

శయనించుము; ఆలాగున మన తండిర్వలన సంతానము కలుగజేసికొందమని చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 19:35 => ఆ రాతిర్యు వారు తమ తండిర్కి దార్కాష్రసము తార్గించిరి. అపుప్డా చినన్ది 

లేచి అతనితో శయనించెను. ఆమె యెపుప్డు శయనించెనో యెపుప్డు లేచిపోయెనో అతనికి 

తెలియలేదు. 

ఆదికాండము 19:36 => ఆలాగున లోతు యొకక్ యిదద్రు కుమారెత్లు తమ తండిర్వలన 

గరభ్వతులైరి. 

ఆదికాండము 19:37 => వారిలో పెదద్ది కుమారుని కని వానికి మోయాబను పేరు పెటెట్ను. అతడు 

నేటివరకు మోయాబీయులకు మూలపురుషుడుగా ఎంచబడును. 

ఆదికాండము 19:38 => చినన్దికూడ కుమారుని కని వానికి బెనన్మిమ్ అను పేరు పెటెట్ను. అతడు 

నేటివరకు అమోమ్నీయులకు మూలపురుషుడుగా ఎంచబడును. 

సామెతలు 31:5 => తార్గినయెడల వారు కటట్డలను మరతురు దీనులకందరికి అనాయ్యము 

చేయుదురు 

కీరత్నలు 69:12 => గుమమ్ములలో కూరుచ్ండువారు ననున్గూరిచ్ మాటలాడుకొందురు 

తార్గుబోతులు ననున్గూరిచ్ పాటలు పాడుదురు. 
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దానియేలు 5:4 => వారు బంగారు వెండి యితత్డి యినుము కఱఱ్ రాయి అను వాటితో చేసిన 

దేవతలను సుత్తించుచు దార్కాష్రసము తార్గుచుండగా 

హోషేయ 7:5 => మన రాజు దినమున అధిపతులు అతని దార్కాష్రస బలముచేత మతిత్లిల్ జబుబ్పడిరి; 

రాజు తానే అపహాసకులకు చెలికాడాయెను. 

యూదా 1:12 => వీరు నిరభ్యముగా మీతో సుభోజనము చేయుచు, తముమ్నుతాము నిరభ్యముగా 

పోషించుకొనుచు, మీ పేర్మవిందులలో దొంగ మెటట్లుగా ఉనాన్రు. వీరు గాలిచేత ఇటు అటు 

కొటుట్కొనిపోవు నిరజ్ల మేఘములుగాను, కాయలు రాలి ఫలములు లేక, రెండు మారులు చచిచ్ వేళల్తో 

పెళల్గింపబడిన చెటుల్గాను, 

యూదా 1:13 => తమ అవమానమను నురుగు వెళల్గర్కుక్వారై, సముదర్ము యొకక్ పర్చండమైన 

అలలుగాను, మారగ్ము తపిప్ తిరుగు చుకక్లుగాను ఉనాన్రు; వారికొరకు గాఢాంధకారము 

నిరంతరము భదర్ము చేయబడియునన్ది. 

నాయ్యాధిపతులు 16:19 => ఆమె తన తొడమీద అతని నిదర్బుచిచ్, ఒక మనుషుయ్ని పిలిపించి 

వానిచేత అతని తలమీది యేడు జడలను కౌష్రము చేయించి అతని బాధించుటకు మొదలుపెటెట్ను. 

అపుప్డు అతనిలోనుండి బలము తొలగిపోయెను. 

1 రాజులు 11:1 => మోయాబీయులు ఎదోమీయులు అమోమ్నీయులు సీదోనీయులు హితీత్యులు 

అను జనులు మీ హృదయములను తమ దేవతలతటుట్ తిర్పుప్దురు గనుక వారితో సహవాసము 

చేయకూడదనియు, వారిని మీతో సహవాసము చేయనియయ్కూడదనియు యెహోవా ఇశార్యేలీయులకు 

సెలవిచిచ్యునాన్డు. అయితే రాజైన సొలొమోను ఫరో కుమారెత్నుగాక ఆ జనులలో ఇంక అనేకమంది 

పరసతరీలను మోహించి 

సామెతలు 4:25 => నీ కనున్లు ఇటు అటు చూడక సరిగాను నీ కనురెపప్లు నీ ముందర సూటిగాను 

చూడవలెను. 

సామెతలు 5:20 => నా కుమారుడా, జార సతరీయందు నీవేల బదుధ్డవై యుందువు? పర సతరీ రొముమ్ 

నీవేల కౌగలించుకొందువు?  
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సామెతలు 6:10 => ఇక కొంచెము నిదిర్ంచెదనని కొంచెము కునికెదనని కొంచెముసేపు చేతులు 

ముడుచుకొని పరుండెదనని నీవనుచుందువు 

యెహెజేక్లు 23:16 => అది వారిని చూచినవెంటనే మోహించి కలీద్యదేశమునకు వారియొదద్కు 

దూతలను పంపి వారిని పిలిపించుకొనగా 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 20:30 => మరియు శిషుయ్లను తమవెంట ఈడుచ్కొని పోవలెనని వంకర 

మాటలు పలుకు మనుషుయ్లు మీలోనే బయలుదేరుదురు. 

వచనము 2 

వారి హృదయము బలాతాక్రము చేయ యోచించును వారి పెదవులు కీడును గూరిచ్ మాటలాడును. 

1 సమూయేలు 25:33 => నేను పగ తీరుచ్కొనకుండను ఈ దినమున పార్ణము తీయకుండను ననున్ 

ఆపినందుకై నీవు ఆశీరావ్దము నొందుదువు గాక. నీవు చూపిన బుదిధ్ విషయమై నీకు ఆశీరావ్దము 

కలుగును గాక. 

1 సమూయేలు 25:34 => నీవు తవ్రపడి ననున్ ఎదురొక్నక పోయినయెడల, నీకు హానిచేయకుండ 

ననున్ ఆటంకపరచిన ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన యెహోవా జీవముతోడు తెలల్వారులోగా నాబాలునకు 

మగవాడొకడును విడువబడడనన్ మాట నిశచ్యము అని చెపిప్ 

1 సమూయేలు 25:35 => తనయొదద్కు ఆమె తెచిచ్న వాటిని ఆమెచేత తీసికొని నీ మాటలు నేను 

ఆలకించి నీ మనవి నంగీకరించితిని, సమాధానముగా నీ యింటికి పొమమ్ని ఆమెతో చెపెప్ను. 

1 సమూయేలు 25:36 => అబీగయీలు తిరిగి నాబాలునొదద్కు రాగా, రాజులు విందుచేసినటుల్ 

అతడు ఇంటిలో విందుచేసి, తార్గుచు బహు సంతోషించుచు మతుత్గానుండెను గనుక తెలల్వారువరకు 

ఆమె అతనితో కొదిద్ గొపప్ మరేమియు చెపప్క ఊరకుండెను. 

1 సమూయేలు 25:37 => ఉదయమున నాబాలునకు మతుత్ తగిగ్యునన్పుప్డు అతని భారయ్ అతనితో 

ఆ సంగతులను తెలియజెపప్గా భయముచేత అతని గుండెపగిలెను , అతడు రాతివలె 

బిగిసికొనిపోయెను. 
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1 సమూయేలు 25:38 => పది దినములైన తరువాత యెహోవా నాబాలును మొతత్గా అతడు 

చనిపోయెను. 

1 సమూయేలు 30:16 => తరువాత వాడు వారి దగగ్రకు దావీదును నడిపింపగా, ఫిలిషీత్యుల 

దేశములోనుండియు యూదా దేశములోనుండియు తాము దోచి తెచిచ్కొనిన సొముమ్తో తులదూగుచు, 

వారు ఆ పర్దేశమంతట చెదిరి అనన్పానములు పుచుచ్కొనుచు ఆటపాటలు సలుపుచుండిరి. 

1 సమూయేలు 30:17 => దావీదు సంగతిని గర్హించి సంధయ్వేళ మొదలుకొని మరునాటి 

సాయంతర్మువరకు వారిని హతము చేయుచుండగా, ఒంటెలమీద ఎకిక్ పారిపోయిన నాలుగువందల 

మంది యౌవనులు తపప్ తపిప్ంచుకొనినవాడు ఒకడును లేకపోయెను. 

2 సమూయేలు 13:28 => అంతలో అబాష్లోము తన పనివారిని పిలిచి, అమోన్ను దార్కాష్రసమువలన 

సంతోషియై యుండుట మీరు కనిపెటిట్యుండి అమోన్నును హతము చేయుడని నేను మీతో 

చెపుప్నపుప్డు భయపడక అతని చంపుడి, నేను గదా మీకు ఆజఞ్ ఇచిచ్యునాన్ను, ధైరయ్ము తెచుచ్కొని 

పౌరుషము చూపుడి అని గటిట్గా ఆజఞ్ ఇచెచ్ను. 

1 రాజులు 16:9 => తిరాస్లో తనకు గృహనిరావ్హకుడగు అరాస్యింట అతడు తార్గి 

మతుత్డైయుండగా, యుదధ్ రథముల అరధ్భాగముమీద అధికారియైన జిమీ అతని మీద కుటర్చేసి 

లోపలికి చొచిచ్ 

1 రాజులు 20:16 => మధాయ్హన్మందు వీరు బయలుదేరగా బెనహ్దదును అతనికి సహకారులైన ఆ 

ముపప్ది ఇదద్రు రాజులును గుడారములలో తార్గి మతుత్లైయుండిరి. 

1 రాజులు 20:17 => రాజాయ్ధిపతులలోనునన్ ఆ యౌవనులు ముందుగా బయలుదేరినపుప్డు 

సంగతి తెలిసికొనుటకై బెనహ్దదు కొందరిని పంపెను. షోమోర్నులోనుండి కొందరు వచిచ్యునాన్రని 

బంటులు తెలియజేయగా 

1 రాజులు 20:18 => అతడువారు సమాధానముగా వచిచ్నను యుదధ్ము చేయ వచిచ్నను వారిని 

సజీవులుగా పటుట్కొనిరండని ఆజాఞ్పించెను. 

1 రాజులు 20:19 => రాజాయ్ధిపతులలోనునన్ ఆ యౌవనులును వారితో కూడనునన్ దండువారును 

పటట్ణములోనుండి బయలుదేరి 
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1 రాజులు 20:20 => పర్తివాడు తనున్ ఎదిరించిన వానిని చంపగా సిరియనులు పారిపోయిరి. 

ఇశార్యేలువారు వారిని తరుముచుండగా సిరియా రాజైన బెనహ్దదు గుఱఱ్మెకిక్ రౌతులతో గూడ 

తపిప్ంచుకొనిపోయెను. 

1 రాజులు 20:21 => అంతట ఇశార్యేలు రాజు బయలుదేరి గుఱఱ్ములను రథములను ఓడించి 

సిరియనులను బహుగా హతము చేసెను. 

1 రాజులు 20:22 => అపుప్డు ఆ పర్వకత్ ఇశార్యేలు రాజునొదద్కు వచిచ్ నీవు బలము 

తెచుచ్కొనుము, నీవు చేయవలసిన దానిని కనిపెటిట్ యుండుము, ఏడాదినాటికి సిరియారాజు నీమీదికి 

మరల వచుచ్నని అతనితో చెపెప్ను. 

యోవేలు 1:5 => మతుత్లారా, మేలుకొని కనీన్రు విడువుడి దార్కాష్రసపానము చేయువారలారా, 

రోదనము చేయుడి. కొర్తత్ దార్కాష్రసము మీ నోటికి రాకుండ నాశనమాయెను, 

మతత్యి 24:38 => జలపర్ళయమునకు ముందటి దినములలో నోవహు ఓడలోనికి వెళి ల్న 

దినమువరకు, వారు తినుచు తార్గుచు పెండిల్ చేసికొనుచు పెండిల్కిచుచ్చునుండి 

లూకా 17:27 => నోవహు ఓడలోనికి వెళి ల్న దినమువరకు జనులు తినుచు తార్గుచు పెండాల్డుచు 

పెండిల్కియయ్బడుచు నుండిరి; అంతలో జలపర్ళయము వచిచ్ వారినందరిని నాశనము చేసెను. 

లూకా 17:28 => లోతు దినములలో జరిగినటుట్ను జరుగును. జనులు తినుచు తార్గుచు కొనుచు 

అముమ్చు నారు నాటుచు ఇండుల్ కటుట్చు నుండిరి. 

లూకా 17:29 => అయితే లోతు సొదొమ విడిచిపోయిన దినమున ఆకాశమునుండి అగిన్ 

గంధకములు కురిసి వారినందరిని నాశనము చేసెను. 

లూకా 21:34 => మీ హృదయములు ఒకవేళ తిండివలనను మతుత్వలనను ఐహిక 

విచారములవలనను మందముగా ఉనన్ందున ఆ దినము అకసామ్తుత్గా మీ మీదికి ఉరివచిచ్నటుట్ 

రాకుండ మీ విషయమై మీరు జాగర్తత్గా ఉండుడి. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 5:2 => రాతిర్వేళ దొంగ ఏలాగు వచుచ్నో ఆలాగే పర్భువు దినము వచుచ్నని 

మీకు బాగుగా తెలియును. 
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1 దెసస్లోనీకయులకు 5 :3 => లోకులు నెమమ్దిగా ఉనన్ది , భయమేమియులేదని 

చెపుప్కొనుచుండగా, గరిభ్ణి సతరీకి పర్సవవేదన వచుచ్నటుల్ వారికి ఆకసిమ్కముగా నాశనము తటసిథ్ంచును 

గనుక వారెంత మాతర్మును తపిప్ంచుకొనలేరు 

1 దెసస్లోనీకయులకు 5:4 => సహోదరులారా, ఆ దినము దొంగవలె మీమీదికి వచుచ్టకు మీరు 

చీకటిలో ఉనన్వారు కారు. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 5:5 => మీరందరు వెలుగు సంబంధులును పగటి సంబంధులునై యునాన్రు; 

మనము రాతిర్వారము కాము, చీకటివారము కాము. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 5:6 => కావున ఇతరులవలె నిదర్పోక మెలకువగా ఉండి మతుత్లము 

కాకయుందము. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 5:7 => నిదర్పోవువారు రాతిర్వేళ నిదర్పోవుదురు, మతుత్గా ఉండువారు 

రాతిర్వేళ మతుత్గా ఉందురు. 

నిరగ్మకాండము 15:8 => నీ నాసికారంధర్ముల ఊపిరివలన నీళుల్ రాశిగా కూరచ్బడెను 

పర్వాహములు కుపప్గా నిలిచెను అగాధజలములు సముదర్ము మధయ్ గడ డ్కటెట్ను 

నాయ్యాధిపతులు 16:19 => ఆమె తన తొడమీద అతని నిదర్బుచిచ్, ఒక మనుషుయ్ని పిలిపించి 

వానిచేత అతని తలమీది యేడు జడలను కౌష్రము చేయించి అతని బాధించుటకు మొదలుపెటెట్ను. 

అపుప్డు అతనిలోనుండి బలము తొలగిపోయెను. 

సామెతలు 6:10 => ఇక కొంచెము నిదిర్ంచెదనని కొంచెము కునికెదనని కొంచెముసేపు చేతులు 

ముడుచుకొని పరుండెదనని నీవనుచుందువు 

మతత్యి 26:43 => తిరిగివచిచ్, వారు మరల నిదిర్ంచుట చూచెను; ఏలయనగా వారి కనున్లు 

భారముగా ఉండెను. 

వచనము 3 

జాఞ్నము వలన ఇలుల్ కటట్బడును వివేచన వలన అది సిథ్రపరచబడును. 
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సామెతలు 27:22 => మూఢుని రోటిలోని గోధుమలలో వేసి రోకట దంచినను వాని మూఢత వాని 

వదలిపోదు. 

యిరిమ్యా 5:3 => యెహోవా, యథారథ్తమీదనే గదా నీవు దృషిట్ యుంచుచునాన్వు? నీవు వారిని 

కొటిట్తివిగాని వారికి దుఃఖము కలుగలేదు; వారిని కీష్ణింపజేసియునాన్వు గాని వారు శిక్షకు 

లోబడనొలల్కునాన్రు. రాతికంటె తమ ముఖములను కఠినముగా చేసికొనియునాన్రు, మళుల్టకు 

సమమ్తింపరు. 

యిరిమ్యా 31:18 => నీవు ననున్ శికిష్ంచితివి, కాడికి అలవాటుకాని కోడె దెబబ్లకు లోబడునటుల్గా 

నేను శిక్షకు లోబడుచునాన్ను, నీవు నా దేవుడవైన యెహోవావు, నీవు నా మనసుస్ను తిర్పిప్నయెడల 

నేను తిరుగుదును అని ఎఫార్యిము అంగలారుచ్చుండగా నేను ఇపుప్డే వినుచునాన్ను.  

ఎఫెసీయులకు 4:19 => వారు సిగుగ్లేనివారై యుండి నానావిధమైన అపవితర్తను అతాయ్శతో 

జరిగించుటకు తముమ్నుతామే కాముకతవ్మునకు అపప్గించుకొనిరి. 

సామెతలు 26:11 => తన మూఢతను మరల కనుపరచు మూరు ఖ్డు కకిక్నదానికి తిరుగు కుకక్తో 

సమానుడు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 29:19 => అటిట్ పనులను చేయువాడు ఈ శాప వాకయ్ములను 

వినునపుప్డు, మదయ్ముచేత దపిప్ తీరుచ్కొనవలెనని నేను నా హృదయ కాఠినయ్మున నడుచుచుండినను 

నాకు కేష్మము కలుగునని, నేను ఆశీరావ్దము నొందెదనని అనుకొనును. 

యెషయా 22:13 => రేపు చచిచ్పోదుము గనుక తిందము తార్గుదము అని చెపిప్, యెడల్ను 

వధించుచు గొఱఱ్లను కోయుచు మాంసము తినుచు దార్కాష్రసము తార్గుచు మీరు 

యెషయా 56:12 => వారిటల్ందురు నేను దార్కాష్రసము తెపిప్ంచెదను మనము మదయ్ము 

నిండారులగునటుల్ తార్గుదము రండి నేడు జరిగినటుట్ రేపు మరి లక్షణముగా జరుగును. 

1 కొరిందీయులకు 15:32 => మనుషయ్రీతిగా, నేను ఎఫెసులో మృగములతో పోరాడినయెడల నాకు 

లాభమేమి? మృతులు లేపబడనియెడల రేపు చనిపోదుము గనుక తిందము తార్గుదము.  

1 కొరిందీయులకు 15:33 => మోసపోకుడి. దుషట్సాంగతయ్ము మంచి నడవడిని చెరుపును. 
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1 కొరిందీయులకు 15:34 => నీతిపర్వరత్న గలవారై మేలొక్ని, పాపము చేయకుడి; దేవుని గూరిచ్న 

జాఞ్నము కొందరికి లేదు. మీకు సిగుగ్ కలుగుటకై యిటుల్ చెపుప్చునాన్ను. 

2 పేతురు 2:22 => కుకక్ తన వాంతికి తిరిగినటుట్ను, కడుగబడిన పంది బురదలో దొరుల్టకు 

మళి ల్నటుట్ను అను నిజమైన సామితె చొపుప్న వీరికి సంభవించెను. 

సామెతలు 15:10 => మారగ్ము విడిచినవానికి కఠినశిక్ష కలుగును గదిద్ంపును దేవ్షించువారు 

మరణము నొందుదురు. 

సామెతలు 26:9 => మూరు ఖ్ల నోట సామెత మతుత్నుగొనువానిచేతిలో ములుల్ గుచుచ్కొనన్టుల్ండును. 

హోషేయ 7:9 => అనుయ్లు అతని బలమును మింగివేసినను అది అతనికి తెలియకపోయెను; తన 

తలమీద నెరసిన వెండుర్కలు కనబడుచునన్ను అది అతనికి తెలియదు. 

మతత్యి 24:39 => జలపర్ళయము వచిచ్ అందరిని కొటుట్కొనిపోవువరకు ఎరుగకపోయిరి; 

ఆలాగుననే మనుషయ్కుమారుని రాకడ ఉండును. 

వచనము 4 

తెలివిచేత దాని గదులు విలువగల రమయ్మైన సరవ్ సంపదలతో నింపబడును. 

సామెతలు 24:19 => దురామ్రుగ్లను చూచి నీవు వయ్సనపడకుము భకిత్హీనులయెడల 

మతస్రపడకుము. 

సామెతలు 3:31 => బలాతాక్రము చేయువాని చూచి మతస్రపడకుము వాడు చేయు కిర్యలను 

ఏమాతర్మును చేయగోరవదుద్ 

సామెతలు 23:17 => పాపులను చూచి నీ హృదయమునందు మతస్రపడకుము నితయ్ము 

యెహోవాయందు భయభకుత్లు కలిగియుండుము. 

కీరత్నలు 37:1 => చెడ డ్వారిని చూచి నీవు వయ్సనపడకుము దుషాక్రయ్ములు చేయువారిని చూచి 

మతస్రపడకుము. 
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కీరత్నలు 37:7 => యెహోవా యెదుట మౌనముగానుండి ఆయనకొరకు కనిపెటుట్కొనుము. తన 

మారగ్మున వరిథ్లుల్వాని చూచి వయ్సనపడకుము దురాలోచనలు నెరవేరుచ్కొనువాని చూచి 

వయ్సనపడకుము. 

కీరత్నలు 73:3 => భకిత్హీనుల కేష్మము నా కంటబడినపుప్డు గరివ్ంచువారినిబటిట్ నేను 

మతస్రపడితిని. 

గలతీయులకు 5:19 => శరీరకారయ్ములు సప్షట్మైయునన్వి; అవేవనగా, జారతవ్ము, అపవితర్త, 

కాముకతవ్ము, 

గలతీయులకు 5:20 => విగర్హారాధన, అభిచారము, దేవ్షములు, కలహము, మతస్రములు, 

కోర్ధములు, కక్షలు, 

గలతీయులకు 5:21 => భేదములు, విమతములు, అసూయలు, మతత్తలు, అలల్రితో కూడిన 

ఆటపాటలు మొదలైనవి. వీటినిగూరిచ్ నేను మునుపు చెపిప్న పర్కారము ఇటిట్ వాటిని చేయువారు దేవుని 

రాజయ్మును సవ్తంతిర్ంచుకొనరని మీతో సప్షట్ముగా చెపుప్చునాన్ను. 

యాకోబు 4:5 => ఆయన మనయందు నివసింపజేసిన ఆతమ్ మతస్రపడునంతగా అపేకిష్ంచునా అను 

లేఖనము చెపుప్నది వయ్రథ్మని అనుకొనుచునాన్రా? 

యాకోబు 4:6 => కాదుగాని, ఆయన ఎకుక్వ కృపనిచుచ్ను; అందుచేత దేవుడు అహంకారులను 

ఎదిరించి దీనులకు కృప అనుగర్హించును అని లేఖనము చెపుప్చునన్ది. 

సామెతలు 1:11 => మాతోకూడ రముమ్ మనము పార్ణము తీయుటకై పొంచియుందము నిరోద్షియైన 

యొకని పటుట్కొనుటకు దాగియుందము 

సామెతలు 1:12 => పాతాళము మనుషుయ్లను మింగివేయునటుల్ వారిని జీవముతోనే 

మింగివేయుదము సమాధిలోనికి దిగువారు మింగబడునటుల్ వారు పూరణ్ బలముతోనుండగా మనము 

వారిని మింగివేయుదము రముమ్ అని వారు చెపుప్నపుప్డు ఒపప్కుము.  

సామెతలు 1:13 => పలువిధములైన మంచి సొతుత్లు మనకు దొరుకును మన యిండల్ను 

దోపుడుసొముమ్తో నింపుకొందము 
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సామెతలు 1:14 => నీవు మాతో పాలివాడవై యుండుము మనకందరికిని సంచి ఒకక్టే యుండును 

అని వారు నీతో చెపుప్దురు. 

సామెతలు 1:15 => నా కుమారుడా, నీవు వారి మారగ్మున పోకుము వారి తోర్వలయందు 

నడువకుండ నీ పాదము వెనుకకు తీసికొనుము. 

సామెతలు 13:20 => జాఞ్నుల సహవాసము చేయువాడు జాఞ్నము గలవాడగును. మూరు ఖ్ల 

సహవాసము చేయువాడు చెడిపోవును. 

ఆదికాండము 13:10 => లోతు తన కనున్లెతిత్ యొరాద్ను పార్ంతమంతటిని చూచెను. యెహోవా 

సొదొమ గొమొఱాఱ్ అను పటట్ణములను నాశనము చేయకమునుపు సోయరుకు వచుచ్వరకు 

అదంతయు యెహోవా తోటవలెను ఐగుపుత్ దేశమువలెను నీళుల్ పారు దేశమై యుండెను. 

ఆదికాండము 13:11 => కాబటిట్ లోతు తనకు యొరాద్ను పార్ంతమంతటిని ఏరప్రచుకొని తూరుప్గా 

పర్యాణము చేసెను. అటుల్ వారు ఒకరికొకరు వేరై పోయిరి. 

ఆదికాండము 13:12 => అబార్ము కనానులో నివసించెను. లోతు ఆ మైదానమందునన్ పటట్ణముల 

పర్దేశములలో కాపురముండి సొదొమ దగగ్ర తన గుడారము వేసికొనెను.  

ఆదికాండము 13:13 => సొదొమ మనుషుయ్లు దుషు ట్లును, యెహోవా దృషిట్కి బహు పాపులునై 

యుండిరి. 

ఆదికాండము 19:1 => ఆ సాయంకాలమందు ఆ ఇదద్రు దేవదూతలు సొదొమ చేరునపప్టికి లోతు 

సొదొమ గవినియొదద్ కూరుచ్ండియుండెను. లోతు వారిని చూచి వారిని ఎదురొక్నుటకు లేచి సాషాట్ంగ 

నమసాక్రము చేసి 

ఆదికాండము 19:2 => నా పర్భువులారా, దయచేసి మీ దాసుని యింటికి వచిచ్ రాతిర్ వెళల్బుచిచ్ కాళుల్ 

కడుగుకొనుడి, మీరు పెందలకడ లేచి మీ తోర్వను వెళళ్వచుచ్ననెను. అందుకు వారు ఆలాగు కాదు, 

నడివీధిలో రాతిర్ వెళల్బుచెచ్దమని చెపిప్రి 

ఆదికాండము 19:3 => అయినను అతడు మికిక్లి బలవంతము చేసినపుప్డు వారు అతనితటుట్ తిరిగి 

అతని యింట పర్వేశించిరి. అతడు వారికి విందుచేసి పొంగని రొటెట్లు కాలచ్గా వారు భోజనము 

చేసిరి. 
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ఆదికాండము 19:4 => వారు పండుకొనకముందు ఆ పటట్ణసుథ్లు, అనగా సొదొమ మనుషుయ్లు, 

బాలురును వృదుధ్లును పర్జలందరును నలుదికుక్లనుండి కూడివచిచ్ ఆ యిలుల్ చుటట్వేసి 

ఆదికాండము 19:5 => లోతును పిలిచి ఈ రాతిర్ నీయొదద్కు వచిచ్న మనుషుయ్లు ఎకక్డ? మేము 

వారిని కూడునటుల్ మాయొదద్కు వారిని వెలుపలికి తీసికొని రమమ్ని అతనితో చెపప్గా 

ఆదికాండము 19:6 => లోతు వెలుపల దావ్రము నొదద్నునన్ వారి దగగ్రకు వెళి ల్ తన వెనుక 

తలుపువేసి 

ఆదికాండము 19:7 => అనన్లారా, ఇంత పాతకము కటుట్కొనకుడి; 

ఆదికాండము 19:8 => ఇదిగో పురుషుని కూడని యిదద్రు కుమారెత్లు నాకునాన్రు. సెలవైతే వారిని 

మీయొదద్కు వెలుపలికి తీసికొని వచెచ్దను, వారిని మీ మనసుస్ వచిచ్నటుల్ చేయుడి. 

ఆదికాండము 19:9 => ఈ మనుషుయ్లు నా యింటినీడకు వచిచ్యునాన్రు గనుక వారిని మీరేమి 

చేయకూడదని చెపిప్నపుప్డు వారు నీవు అవతలికి పొమమ్నిరి. మరియు వారు వీడెవడో మనలోనికి 

పరదేశిగావచిచ్ తీరప్రిగానుండ చూచుచునాన్డు; కాగా వారికంటె నీకు ఎకుక్వ కీడు చేసెదమని చెపిప్ 

లోతు అను ఆ మనుషుయ్నిమీద దొమిమ్గాపడి తలుపు పగులగొటుట్టకు సమీపించిరి. 

ఆదికాండము 19:10 => అయితే ఆ మనుషుయ్లు తమచేతులు చాపి లోతును ఇంటిలోపలికి 

తమయొదద్కు తీసికొని తలుపు వేసిరి. 

ఆదికాండము 19:11 => అపుప్డు వారు పినన్లు మొదలుకొని పెదద్లవరకు ఆ ఇంటి దావ్రము 

దగగ్రనునన్ వారికి కనుమబుబ్ కలుగజేయగా వారు దావ్రము కనుగొనలేక విసికిరి. 

కీరత్నలు 26:9 => పాపులతో నా పార్ణమును చేరచ్కుము నరహంతకులతో నా జీవమును 

చేరచ్కుము. 

కీరత్నలు 10:5 => వారెలల్పప్డు భయము మానుకొని పర్వరిత్ంతురు నీ నాయ్యవిధులు ఉనన్తమైనవై 

వారి దృషిట్కి అందకుండును. వారు తమ శతుర్వులనందరిని చూచి తిరసక్రింతురు. 

1 పేతురు 2:1 => పర్భువు దయాళుడని మీరు రుచి చూచియునన్యెడల 

వచనము 5 
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జాఞ్నము గలవాడు బలవంతుడుగా నుండును తెలివి గలవాడు శకిత్మంతుడుగా నుండును. 

సామెతలు 24:8 => కీడుచేయ పనాన్గములు పనున్వానికి తంటాలమారి అని పేరు పెటట్బడును. 

సామెతలు 6:14 => వాని హృదయము అతిమూరఖ్ సవ్భావము గలది వాడెలల్పుప్డు కీడు కలిప్ంచుచు 

జగడములు పుటిట్ంచును. 

1 సమూయేలు 23:9 => సౌలు తనకు కీడే యుదేద్శించుచునాన్డని దావీదు ఎరిగి యాజకుడైన 

అబాయ్తారును ఏఫోదును తెమమ్నెను. 

ఎసేత్రు 3:6 => మొరెద్కై పార్ణము మాతర్ము తీయుట సవ్లప్కారయ్మని యెంచి, మొరెద్కై యొకక్ జనులు 

ఎవరైనది తెలిసికొని, అహషేవ్రోషు యొకక్ రాజయ్మందంతటనుండు మొరెద్కై సవ్జనులగు 

యూదులనందరిని సంహరించుటకు ఆలోచించెను. 

ఎసేత్రు 3:7 => రాజైన అహషేవ్రోషు యొకక్ యేలుబడియందు పండెర్ండవ సంవతస్రమున నీసాను 

మాసమున, అనగా, పర్థమ మాసమున వారు హామాను ఎదుట పూరు, అనగా చీటిని 

దినదినమునకును నెలనెలకును అదారు అను పండెర్ండవ నెలవరకు వేయుచు వచిచ్రి. 

యోబు 15:35 => వారు దుషాక్రయ్మును గరభ్మున ధరించి పాపము కందురు వారి కడుపున 

కపటము పుటుట్ను. 

కీరత్నలు 7:14 => పాపమును కనుటకు వాడు పర్సవవేదన పడుచునాన్డు చేటును గరభ్మున 

ధరించినవాడై అబదద్మును కనియునాన్డు. 

కీరత్నలు 10:7 => వారి నోరు శాపముతోను కపటముతోను వంచనతోను నిండియునన్ది వారి 

నాలుకకిర్ంద చేటును పాపమును ఉనన్వి. 

కీరత్నలు 28:3 => భకిత్హీనులను, పాపము చేయువారిని నీవు లాగివేయునటుట్ ననున్ 

లాగివేయకుము. వారు దుషాట్లోచన హృదయములో నుంచుకొని తమ పొరుగువారితో 

సమాధానముగా మాటలాడుదురు  

కీరత్నలు 36:4 => వాడు మంచముమీదనే పాపయోచనను యోచించును వాడు కానినడతలు 

నడచువాడు చెడుతనము వానికి అసహయ్ము కాదు.  
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కీరత్నలు 64:4 => యథారథ్వంతులను కొటట్వలెనని చాటైన సథ్లములలో చేదుమాటలను 

బాణములుగా సంధించుదురు. వారు భయమేమియు లేక అకసామ్తుత్గా వారిని కొటెట్దరు 

కీరత్నలు 64:5 => వారు దురాలోచన దృఢపరచుకొందురు చాటుగా ఉరుల నొడుడ్టకు 

యోచించుకొనుచు మనలను ఎవరు చూచెదరని చెపుప్కొందురు. 

కీరత్నలు 64:6 => వారు దుషట్కిర్యలను తెలిసికొనుటకు పర్యతిన్ంతురు వెదకి వెదకి ఉపాయము 

సిదధ్పరచుకొందురు పర్తివాని హృదయాంతరంగము అగాధము.  

కీరత్నలు 140:2 => వారు తమ హృదయములలో అపాయకరమైన యోచనలు చేయుదురు వారు 

నితయ్ము యుదధ్ము రేప జూచుచుందురు. 

యెషయా 59:4 => నీతినిబటిట్ యెవడును సాక్షయ్ము పలుకడు సతయ్మునుబటిట్ యెవడును 

వాయ్జెయ్మాడడు అందరు వయ్రథ్మైనదాని నముమ్కొని మోసపుమాటలు పలుకుదురు చెడుగును గరభ్ము 

ధరించి పాపమును కందురు.  

మీకా 7:3 => రెండుచేతులతోను కీడు చేయ పూనుకొందురు, అధిపతులు బహుమానము 

కోరుదురు, నాయ్యాధిపతులు లంచము పుచుచ్కొందురు, గొపప్వారు తమ మోసపు కోరికను 

తెలియజేయుదురు. ఆలాగున వారు ఏకపటుట్గానుండి దాని ముగింతురు. 

మతత్యి 26:3 => ఆ సమయమున పర్ధానయాజకులును పర్జల పెదద్లును కయప అను 

పర్ధానయాజకుని మందిరములోనికి కూడివచిచ్ 

మతత్యి 26:4 => యేసును మాయోపాయముచేత పటుట్కొని, చంపవలెనని యేకమై ఆలోచన చేసిరి. 

లూకా 23:20 => పిలాతు యేసును విడుదల చేయగోరి వారితో తిరిగి మాటలాడినను. 

లూకా 23:21 => వారు వీనిని సిలువ వేయుము సిలువ వేయుము అని కేకలువేసిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:10 => అతని తేరిచూచి సమసత్ కపటముతోను సమసత్ దురామ్రగ్ముతోను 

నిండినవాడా, అపవాది కుమారుడా, సమసత్ నీతికి విరోధీ, నీవు పర్భువు యొకక్ తినన్ని మారగ్ములు 

చెడగొటుట్ట మానవా?  
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1 రాజులు 20:7 => కాగా ఇశార్యేలు రాజు దేశపు పెదద్లనందరిని పిలువనంపించి బెనహ్దదు నీ 

భారయ్లను పిలల్లను వెండి బంగారములను పటుట్కొందునని వరత్మానము పంపగా నేను ఇయయ్నని 

చెపప్లేదు; ఆ మనుషుయ్డు చేయగోరుచునన్ మోసము ఎటిట్దో అది మీరు తెలిసికొనుడనెను. 

రోమీయులకు 2:6 => ఆయన పర్తివానికి వాని వాని కిర్యల చొపుప్న పర్తిఫలమిచుచ్ను. 

వచనము 6 

వివేకముగల నాయకుడవై యుదధ్ము చేయుము. ఆలోచన చెపుప్వారు అనేకులుండుట రక్షణకరము 

సామెతలు 9:1 => జాఞ్నము నివాసమును కటుట్కొని దానికి ఏడు సత్ంభములు చెకుక్కొనినది 

సామెతలు 14:1 => జాఞ్నవంతురాలు తన యిలుల్ కటుట్ను మూఢురాలు తనచేతులతో తన యిలుల్ 

ఊడబెరుకును. 

1 కొరిందీయులకు 3:9 => మేము దేవుని జతపనివారమై యునాన్ము; మీరు దేవుని 

వయ్వసాయమును దేవుని గృహమునై యునాన్రు. 

2 సమూయేలు 7:26 => సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా ఇశార్యేలీయులకు దేవుడై యునాన్డను 

మాటచేత నీ నామమునకు శాశవ్త మహిమ కలుగునటుల్ను, నీ దాసుడనైన నా కుటుంబము నీ 

సనిన్ధిని సిథ్రపరచబడునటుల్ను నీవు సెలవిచిచ్నమాట నెరవేరుచ్ము. 

యిరిమ్యా 10:12 => ఆయన తన బలముచేత భూమిని సృషిట్ంచెను, తన జాఞ్నముచేత 

పర్పంచమును సాథ్పించెను, తన పర్జఞ్చేత ఆకాశమును విశాలపరచెను. 

కొలొసస్యులకు 2:7 => మీరు నేరుచ్కొనిన పర్కారముగా విశావ్సమందు సిథ్రపరచబడుచు, 

కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచుటయందు విసత్రించుచు, ఆయనయందుండి నడుచుకొనుడి. 

నిరగ్మకాండము 1:21 => ఆ మంతర్సానులు దేవునికి భయపడినందున ఆయన వారికి వంశాభివృదిధ్ 

కలుగజేసెను. 

ఎజార్ 8:18 => మా దేవుని కరుణాహసత్ము మాకు తోడుగా ఉనన్ందున వారు పర్జాఞ్వంతుడైన 

ఒకనిని షేరేబాయ్ను అతని కుమారులను సహోదరులను, పదునెనిమిదిమందిని తోడుకొని వచిచ్రి. ఆ 

పర్జాఞ్వంతుడు మహలి కుమారులలో ఒకడు; ఈ మహలి ఇశార్యేలునకు పుటిట్న లేవి వంశసుథ్డు. 
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సామెతలు 12:7 => భకిత్హీనులు పాడై లేకపోవుదురు నీతిమంతుల యిలుల్ నిలుచును. 

సామెతలు 16:20 => ఉపదేశమునకు చెవి యొగుగ్వాడు మేలునొందును యెహోవాను 

ఆశర్యించువాడు ధనుయ్డు. 

యెషయా 33:6 => నీకాలములో నియమింపబడినది సిథ్రముగా నుండును రక్షణ బాహుళయ్మును 

బుదిధ్జాఞ్నముల సమృదిధ్యు కలుగును యెహోవా భయము వారికి ఐశవ్రయ్ము. 

వచనము 7 

మూరు ఖ్నికి జాఞ్నము అందదు గుమమ్మునొదద్ అటిట్వారు మౌనులై యుందురు. 

సామెతలు 15:6 => నీతిమంతుని యిలుల్ గొపప్ ధననిధి భకిత్హీనునికి కలుగు వచుచ్బడి శర్మకు 

కారణము. 

సామెతలు 20:15 => బంగారును విసాత్రమైన ముతయ్ములును కలవు. తెలివినుచచ్రించు పెదవులు 

అమూలయ్మైన సొతుత్. 

సామెతలు 21:20 => విలువగల ధనమును నూనెయు జాఞ్నుల యింటనుండును బుదిధ్హీనుడు దాని 

వయ్యపరచును. 

సామెతలు 27:23 => నీ పశువుల సిథ్తి జాగర్తత్గా తెలిసికొనుము నీ మందలయందు మనసుస్ 

ఉంచుము. 

సామెతలు 27:24 => ధనము శాశవ్తము కాదు కిరీటము తరతరములు ఉండునా? 

సామెతలు 27:25 => ఎండిన గడిడ్ వామి వేయబడెను పచిచ్క కనబడుచునన్ది కొండగడిడ్ 

యేరబడియునన్ది 

సామెతలు 27:26 => నీ వసత్రములకొరకు గొఱఱ్పిలల్లునన్వి ఒక చేని కర్యధనమునకు పొటే ట్ళుల్ 

సరిపోవును 

సామెతలు 27:27 => నీ ఆహారమునకు నీ యింటివారి ఆహారమునకు నీ పనికతెత్ల జీవనమునకు 

మేకపాలు సమృదిధ్యగును. 
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1 రాజులు 4:22 => ఒకొక్కక్ దినమునకు సొలొమోను భోజనపు సామగిర్ యెంతయనగా, 

ఆరువందల తూముల సనన్పు గోధుమపిండియు, వేయినిన్ రెండువందల తూముల ముతకపిండియు, 

1 రాజులు 4:23 => కొర్వివ్న యెడుల్ పదియు, విడియెడుల్ ఇరువదియు, నూరు గొఱఱ్లును, ఇవియు 

గాక ఎఱఱ్దుపుప్లు దుపుప్లు జింకలు కొర్వివ్న బాతులును తేబడెను. 

1 రాజులు 4:24 => యూఫర్టీసునది యివతల తిపస్హు మొదలుకొని గాజావరకును నది యివతల 

నునన్ రాజులందరిమీదను అతనికి అధికారముండెను. అతని కాలమున నలుదికుక్ల నెమమ్ది 

కలిగియుండెను. 

1 రాజులు 4:25 => సొలొమోను దినములనిన్టను ఇశార్యేలువారేమి యూదా వారేమి దాను 

మొదలుకొని బెయేరె ష్బా వరకును తమ తమ దార్క్షచెటల్ కిర్ందను అంజూరపుచెటల్ కిర్ందను 

నిరభ్యముగా నివసించుచుండిరి. 

1 రాజులు 4:26 => సొలొమోను రథములకు నలువదివేల గుఱఱ్పు శాలలును రౌతులకు పండెర్ండు 

వేల గుఱఱ్ములును ఉండెను. 

1 రాజులు 4:27 => మరియు రాజైన సొలొమోనునకును రాజైన సొలొమోను భోజనపు బలల్యొదద్కు 

వచిచ్న వారికందరికిని ఏమియు తకుక్వకాకుండ అధికారులలో ఒకడు తాను నియమింపబడిన 

మాసమునుబటిట్ ఆహారము సంగర్హము చేయుచు వచెచ్ను. 

1 రాజులు 4:28 => మరియు గుఱఱ్ములును పాటుపశువులును ఉనన్ ఆ యా సథ్లములకు 

పర్తివాడును తనకు చేయబడిన నిరణ్యము చొపుప్న యవలును గడిడ్ని తెపిప్ంచుచుండెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 27:25 => రాజు బొకక్సములమీద అదీయేలు కుమారుడైన అజామ్వెతు 

నియమింపబడెను; అయితే పొలములలోను పటట్ణములలోను గార్మములలోను దురగ్ములలోను 

ఉండు ఆసిత్మీద ఉజిజ్యా కుమారుడైన యెహోనాతాను నియమింపబడెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 27:26 => పొలములో పనిచేయువారిమీదను, భూమిదునున్ వారిమీదను 

కెలూబు కుమారుడైన ఎజీర్ నియమింపబడెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 27:27 => దార్క్షతోటలమీద రామాతీయుడైన షిమీయు, దార్క్షతోటల 

ఆదాయమైన దార్కాష్రసము నిలువచేయు కొటల్మీద షిషీమ్యుడైన జబిద్యు నియమింపబడిరి. 
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1 దినవృతాత్ంతములు 27:28 => షెఫేలా పర్దేశముననుండు ఒలీవ చెటల్మీదను మేడిచెటల్మీదను 

గెదేరీయుడైన బయల  హనాను నియమింపబడెను; నూనె కొటల్మీద యోవాషు నియమింపబడెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 27:29 => షారోనులో మేయు పశువులమీద షారోనీయుడైన షిటర్యియు, 

లోయలలోని పశువులమీద అదల్యి కుమారుడైన షాపాతును నియమింపబడిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 27:30 => ఒంటెలమీద ఇషామ్యేలీయుడైన ఓబీలును, గాడిదలమీద 

మేరోనోతీయుడైన యెహెదాయ్హును నియమింపబడిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 27:31 => గొఱఱ్లమీద హగీర్యుడైన యాజీజు నియమింపబడెను. వీరందరు 

దావీదు రాజుకునన్ ఆసిత్మీద నియమింపబడిన యధిపతులు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 29:2 => నేను బహుగా పర్యాసపడి నా దేవుని మందిరమునకు కావలసిన 

బంగారపు పనికి బంగారమును, వెండిపనికి వెండిని, యితత్డిపనికి ఇతత్డిని, యినుపపనికి ఇనుమును, 

కఱఱ్పనికి కఱఱ్లను, గోమేధికపురాళల్ను, చెకుక్డురాళల్ను, వింతైన వరణ్ములుగల పలువిధముల రాళల్ను, 

మికిక్లి వెలగల నానావిధ రతన్ములను తెలల్చలువరాయి విశేషముగా సంపాదించితిని. 

1 దినవృతాత్ంతములు 29:3 => మరియు నా దేవుని మందిముమీద నాకు కలిగియునన్ మకుక్వచేత 

నేను ఆ పర్తిషిఠ్తమైన మందిరము నిమితత్ము సంపాదించియుంచిన వసుత్వులు గాక, నా సవ్ంతమైన 

బంగారమును వెండిని నా దేవుని మందిరము నిమితత్ము నేనిచెచ్దను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 29:4 => గదుల గోడల రేకుమూతకును బంగారపు పనికిని బంగారమును, 

వెండిపనికి వెండిని పనివారు చేయు పర్తివిధమైన పనికి ఆరువేల మణుగుల ఓఫీరు బంగారమును 

పదునాలుగువేల మణుగుల పుటము వేయబడిన వెండిని ఇచుచ్చునాన్ను 

1 దినవృతాత్ంతములు 29:5 => ఈ దినమున యెహోవాకు పర్తిషిఠ్తముగా మనఃపూరవ్కముగా 

ఇచుచ్వారెవరైన మీలో ఉనాన్రా? 

1 దినవృతాత్ంతములు 29:6 => అపుప్డు పితరుల యిండల్కు అధిపతులును ఇశార్యేలీయుల గోతర్పు 

అధిపతులును సహసార్ధిపతులును శతాధిపతులును రాజు పనిమీద నియమింపబడిన అధిపతులును 

కలసి 
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1 దినవృతాత్ంతములు 29:7 => మనఃపూరవ్కముగా దేవుని మందిరపుపనికి పదివేల మణుగుల 

బంగారమును ఇరువదివేల మణుగుల బంగారపు దార్ములను ఇరువదివేల మణుగుల వెండిని 

ముపప్దియారువేల మణుగుల యితత్డిని రెండులక్షల మణుగుల యినుమును ఇచిచ్రి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 29:8 => తమయొదద్ రతన్ములునన్వారు వాటిని తెచిచ్ యెహోవా మందిరపు 

బొకక్సముమీదనునన్ గెరో ష్నీయుడైన యెహీయేలునకు ఇచిచ్రి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 29:9 => వారు పూరణ్మనసుస్తో యెహోవాకు ఇచిచ్యుండిరి గనుక వారు 

ఆలాగు మనఃపూరవ్కముగా ఇచిచ్నందుకు జనులు సంతోషపడిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 4:18 => ఎతుత్ చూడలేనంత యితత్డి తనయొదద్ నుండగా సొలొమోను ఈ 

ఉపకరణములనిన్టిని బహు విసాత్రముగా చేయించెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 4:19 => దేవుని మందిరమునకు కావలసిన ఉపకరణములనిన్టిని బంగారపు 

పీఠమును సనిన్ధి రొటెట్లు ఉంచు బలల్లను, 

2 దినవృతాత్ంతములు 4:20 => వాటినిగూరిచ్న విధిపర్కారము గరాభ్లయము ఎదుట 

వెలుగుచుండుటకై పర్శసత్మైన బంగారపు దీపసత్ంభములను, 

2 దినవృతాత్ంతములు 4:21 => పుషప్ములను పర్మిదెలను కతెత్రలను కారులను తొటల్ను గినెన్లను 

ధూపకలశములను సొలొమోను మేలిమి బంగారముతో చేయించెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 4:22 => మరియు మందిరదావ్రము లోపలి తలుపులును అతి పరిశుదధ్ 

సథ్లముయొకక్ లోపలి తలుపులును దేవాలయపు తలుపులును అనిన్యు బంగారముతో చేయబడెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 26:4 => అతడు తన తండిర్యైన అమజాయ్ చరయ్ యంతటి పర్కారము 

యెహోవా దృషిట్కి యథారథ్ముగా పర్వరిత్ంచెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 26:5 => దేవుని పర్తయ్క్షత విషయమందు తెలివికలిగిన జెకరాయ్ దినములలో 

అతడు దేవుని ఆశర్యించెను, అతడు యెహోవాను ఆశర్యించినంత కాలము దేవుడు అతని 

వరిధ్లల్జేసెను. 
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2 దినవృతాత్ంతములు 26:6 => అతడు బయలుదేరి ఫిలిషీత్యులతో యుదధ్ముచేసి గాతు 

పార్కారమును యబెన్ పార్కారమును అషోడ్దు పార్కారమును పడగొటిట్, అషోడ్దు దేశములోను 

ఫిలిషీత్యుల పర్దేశములలోను పార్కారపురములను కటిట్ంచెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 26:7 => ఫిలిషీత్యులతోను గూరబ్యలులో నివసించిన అరబీయులతోను 

మెహూనీయులతోను అతడు యుదధ్ము చేయగా దేవుడు అతనికి సహాయము చేసెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 26:8 => అమోమ్నీయులు ఉజిజ్యాకు పనిన్చుచ్వారైరి. అతడు అధికముగా 

బలాభివృదిధ్నొందెను గనుక అతని కీరిత్ ఐగుపుత్ మారగ్ పర్దేశములనిన్టను వాయ్పించెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 26:9 => మరియు ఉజిజ్యా యెరూషలేములో మూలగుమమ్ము దగగ్రను, 

పలల్పుసథ్లముల గుమమ్ము దగగ్రను, పార్కారపు మూలదగగ్రను, దురగ్ములను కటిట్ంచి గుమమ్ములు 

దిటట్పరచెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 26:10 => అదియుగాక షెఫేలా పర్దేశములోను మైదాన పర్దేశములోను 

అతనికి విసాత్రమైన పశువులుండగా అతడు అరణయ్ములో దురగ్ములు కటిట్ంచి అనేకమైన బావులు 

తర్వివ్ంచెను. వయ్వసాయమందు అతడు అపేక్షగలవాడు గనుక పరవ్తములలోను కరెమ్లులోను అతనికి 

వయ్వసాయకులును దార్క్షతోట పనివారును కలిగియుండిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 26:11 => యుదధ్మునకు ఉజిజ్యాకు సైనయ్ము కలిగియుండెను; అందులోని 

యోధులు రాజు అధిపతులలో హననాయ్ అనువాని చేతికిర్ందనుండిరి. ఖజానాదారుడగు 

మయశేయాయు పర్ధానమంతిర్యగు యెహీయేలును వారి లెకక్ ఎంతైనది చూచి వారిని పటాలముగా 

ఏరప్రచువారై యుండిరి. 

నెహెమాయ్ 10:39 => ఇశార్యేలీయులును లేవీయులును ధానయ్మును కొర్తత్ దార్కాష్రసమును నూనెను 

తేగా, సేవచేయు యాజకులును దావ్రపాలకులును గాయకులును వాటిని తీసికొని పర్తిషిఠ్తములగు 

ఉపకరణములుండు మందిరపు గదులలో ఉంచవలెను. మా దేవుని మందిరమును మేము 

విడిచిపెటట్ము. 

నెహెమాయ్ 13:5 => నైవేదయ్మును సాంబార్ణిని పాతర్లను గింజలలో పదియవ భాగమును కొర్తత్ 

దార్కాష్రసమును లేవీయులకును గాయకులకును దావ్రపాలకులకును ఏరప్డిన నూనెను యాజకులకు 
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తేవలసిన పర్తిషిఠ్త వసుత్వులను పూరవ్ము ఉంచు సథ్లమునొదద్, అతనికి ఒకగొపప్ గదిని సిదధ్ముచేసి 

యుండెను. 

నెహెమాయ్ 13:6 => ఆ సమయములో నేను యెరూషలేములో ఉండలేదు. ఎందుకనగా బబులోను 

దేశపు రాజైన అరత్హషసత్ యేలుబడియందు ముపప్ది రెండవ సంవతస్రమున నేను రాజును దరిశ్ంచి 

కొనిన్దినములైన తరువాత రాజునొదద్ సెలవు పుచుచ్కొని 

నెహెమాయ్ 13:7 => యెరూషలేమునకు వచిచ్ ఎలాయ్షీబు దేవుని మందిరములో టోబీయాకు ఒక గది 

యేరప్రచి చేసిన కీడంతయు తెలిసికొని 

నెహెమాయ్ 13:8 => బహుగా దుఃఖపడి ఆ గదిలోనుండి టోబీయా యొకక్ సామగిర్యంతయు 

అవతల పారవేసి, గదులనిన్యు శుభర్ము చేయుడని ఆజాఞ్పింపగా వారాలాగు చేసిరి. 

నెహెమాయ్ 13:9 => పిమమ్ట మందిరపు పాతర్లను నైవేదయ్పదారథ్ములను సాంబార్ణిని నేనకక్డికి 

మరల తెపిప్ంచితిని. 

నెహెమాయ్ 13:10 => మరియు లేవీయులకు రావలసిన పాళుల్ వారికి అందకపోవుటచేత సేవచేయు 

లేవీయులును గాయకులును తమ పొలములకు పారిపోయిరని తెలిసికొని 

నెహెమాయ్ 13:11 => నేను అధిపతులతో పోరాడి దేవుని మందిరమును ఎందుకు లక్షయ్పెటట్లేదని 

అడిగి, వారిని సమకూరిచ్ తమ సథ్లములలో ఉంచితిని. 

నెహెమాయ్ 13:12 => అటుతరువాత యూదులందరును ధానయ్ దార్కాష్రస తైలములలో పదియవ 

భాగమును ఖజానాలోనికి తెచిచ్రి. 

నెహెమాయ్ 13:13 => నమమ్కముగల మనుషుయ్లని పేరుపొందిన షెలెమాయ్ అను యాజకుని సాదోకు 

అను శాసిత్ని లేవీయులలో పెదాయాను ఖజానామీద నేను కాపరులగా నియమించితిని; వారిచేతికిర్ంద 

మతత్నాయ్ కుమారుడైన జకూక్రునకు పుటిట్న హానాను నియమింపబడెను; మరియు తమ సహోదరులకు 

ఆహారము పంచిపెటుట్ పని వారికి నియమింపబడెను. 

మతత్యి 13:52 => ఆయన అందువలన పరలోకరాజయ్ములో శిషుయ్డుగాచేరిన పర్తి శాసిత్యు తన 

ధననిధిలోనుండి కొర్తత్ పదారథ్ములను పాత పదారథ్ములను వెలుపలికి తెచుచ్ ఇంటి యజమానుని 

పోలియునాన్డని వారితో చెపెప్ను. 
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యోబు 28:10 => బండలలో వారు బాటలు కొటుట్దురు వారి కనున్ అమూలయ్మైన పర్తి వసుత్వును 

చూచును. 

సామెతలు 12:7 => భకిత్హీనులు పాడై లేకపోవుదురు నీతిమంతుల యిలుల్ నిలుచును. 

సామెతలు 14:1 => జాఞ్నవంతురాలు తన యిలుల్ కటుట్ను మూఢురాలు తనచేతులతో తన యిలుల్ 

ఊడబెరుకును. 

వచనము 8 

కీడుచేయ పనాన్గములు పనున్వానికి తంటాలమారి అని పేరు పెటట్బడును. 

సామెతలు 8:14 => ఆలోచన చెపుప్టయు లెసైస్న జాఞ్నము నిచుచ్టయు నా వశము జాఞ్నాధారము 

నేనే, పరాకర్మము నాదే. 

సామెతలు 10:29 => యథారథ్వంతునికి యెహోవా యేరాప్టు ఆశర్యదురగ్ము పాపము చేయువారికి 

అది నాశనకరము. 

సామెతలు 21:22 => జాఞ్నియైన యొకడు పరాకర్మశాలుల పటట్ణ పార్కారమెకుక్ను అటిట్వాడు 

దానికి ఆశర్యమైన కోటను పడగొటుట్ను. 

పర్సంగి 7:19 => పటట్ణమందుండు పదిమంది అధికారులకంటె జాఞ్నము గలవానికి జాఞ్నమే 

యెకుక్వైన ఆధారము. 

పర్సంగి 9:14 => ఏమనగా ఒక చినన్ పటట్ణముండెను, దానియందు కొదిద్మంది కాపురముండిరి; 

దానిమీదికి గొపప్ రాజు వచిచ్ దాని ముటట్డివేసి దానియెదుట గొపప్ బురుజులు కటిట్ంచెను; 

పర్సంగి 9:15 => అయితే అందులో జాఞ్నముగల యొక బీదవాడుండి తన జాఞ్నముచేత ఆ 

పటట్ణమును రకిష్ంచెను, అయినను ఎవరును ఆ బీదవానిని జాఞ్పకముంచుకొనలేదు. 

పర్సంగి 9:16 => కాగా నేనిటల్నుకొంటిని-బలముకంటె జాఞ్నము శేర్షఠ్మేగాని బీదవారి జాఞ్నము 

తృణీకరింపబడును, వారి మాటలు ఎవరును లక్షయ్ము చేయరు. 

పర్సంగి 9:17 => బుదిధ్హీనులలో ఏలువాని కేకలకంటె మెలల్గా వినబడిన జాఞ్నుల మాటలు 

శేర్షఠ్ములు. 

Page  of 1895 2507



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   !"త$

పర్సంగి 9:18 => యుదాధ్యుధములకంటె జాఞ్నము శేర్షఠ్ము; ఒక పాపాతుమ్డు అనేకమైన మంచి 

పనులను చెరుపును. 

కీరత్నలు 84:7 => వారు నానాటికి బలాభివృదిధ్నొందుచు పర్యాణము చేయుదురు వారిలో 

పర్తివాడును సీయోనులో దేవుని సనిన్ధిని కనబడును. 

యెషయా 40:31 => యెహోవాకొరకు ఎదురుచూచువారు నూతన బలము పొందుదురు వారు 

పకిష్రాజులవలె రెకక్లు చాపి పైకి ఎగురుదురు అలయక పరుగెతుత్దురు సొమమ్సిలల్క నడిచిపోవుదురు. 

కొలొసస్యులకు 1:11 => ఆయనకు తగినటుట్గా నడుచుకొనవలెననియు, ఆనందముతో కూడిన 

పూరణ్మైన ఓరుప్ను దీరఘ్శాంతమును కనుపరచునటుల్ ఆయన మహిమ శకిత్నిబటిట్ సంపూరణ్ బలముతో 

బలపరచబడవలెననియు, 

1 దినవృతాత్ంతములు 12:32 => ఇశాశ్ఖారీయులలో సమయోచిత జాఞ్నము కలిగి ఇశార్యేలీయులు 

చేయతగినదేదో దాని నెరిగియునన్ అధిపతులు రెండువందలు; వీరి గోతర్పు వారందరును వీరి 

యాజఞ్కు బదుధ్లైయుండిరి. 

పర్సంగి 8:1 => జాఞ్నులతో సములైనవారెవరు? జరుగువాటి భావమును ఎరిగినవారెవరు? 

మనుషుయ్ల జాఞ్నము వారి ముఖమునకు తేజసుస్నిచుచ్ను, దానివలన వారి మోటుతనము 

మారచ్బడును. 

పర్సంగి 9:16 => కాగా నేనిటల్నుకొంటిని-బలముకంటె జాఞ్నము శేర్షఠ్మేగాని బీదవారి జాఞ్నము 

తృణీకరింపబడును, వారి మాటలు ఎవరును లక్షయ్ము చేయరు. 

యెషయా 36:5 => యుదధ్ విషయములో నీ యోచనయు నీ బలమును వటిట్మాటలే. ఎవని 

నముమ్కొని నామీద తిరుగుబాటు చేయుచునాన్వు? 

దానియేలు 2:23 => మా పితరుల దేవా, నీవు వివేకమును బలమును నాకనుగర్హించి యునాన్వు; 

మేమడిగిన యీ సంగతి ఇపుప్డు నాకు తెలియజేసి యునాన్వు గనుక నేను నినున్ సుత్తించుచు 

ఘనపరచుచునాన్ను; ఏలయనగా రాజుయొకక్ సంగతి నీవే మాకు తెలియజేసితివని దానియేలు మరల 

చెపెప్ను. 

Page  of 1896 2507



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   !"త$

వచనము 9 

మూరు ఖ్ని యోచన పాపము అపహాసకులు నరులకు హేయులు. 

సామెతలు 20:18 => ఉదేద్శములు ఆలోచనచేత సిథ్రపరచబడును వివేకముగల నాయకుడవై 

యుదధ్ము చేయుము. 

లూకా 14:31 => మరియు ఏ రాజైనను మరియొక రాజుతో యుదధ్ము చేయబోవునపుప్డు తనమీదికి 

ఇరువదివేల మందితో వచుచ్వానిని పదివేలమందితో ఎదిరింప శకిత్ తనకు కలదో లేదో అని కూరుచ్ండి 

మొదట ఆలోచింపడా? 

1 కొరిందీయులకు 9:25 => మరియు పందెమందు పోరాడు పర్తివాడు అనిన్ విషయములయందు 

మితముగా ఉండును. వారు క్షయమగు కిరీటమును పొందుటకును, మనమైతే అక్షయమగు 

కిరీటమును పొందుటకును మితముగా ఉనాన్ము. 

1 కొరిందీయులకు 9:26 => కాబటిట్ నేను గురి చూడనివానివలె పరుగెతుత్వాడను కాను, 

1 కొరిందీయులకు 9:27 => గాలిని కొటిట్నటుట్ నేను పోటాల్డుటలేదు గాని ఒకవేళ ఇతరులకు 

పర్కటించిన తరువాత నేనే భర్షు ట్డనైపోదునేమో అని నా శరీరమును నలగగొటిట్, దానిని 

లోపరచుకొనుచునాన్ను. 

ఎఫెసీయులకు 6:10 => తుదకు పర్భువు యొకక్ మహాశకిత్నిబటిట్ ఆయనయందు బలవంతులై 

యుండుడి. 

ఎఫెసీయులకు 6:11 => మీరు అపవాది తంతర్ములను ఎదిరించుటకు శకిత్మంతులగునటుల్ 

దేవుడిచుచ్ సరావ్ంగ కవచమును ధరించుకొనుడి. 

ఎఫెసీయులకు 6:12 => ఏలయనగా మనము పోరాడునది శరీరులతో కాదు, గాని పర్ధానులతోను, 

అధికారులతోను, పర్సుత్త అంధకారసంబంధులగు లోకనాథులతోను, ఆకాశమండలమందునన్ 

దురాతమ్ల సమూహములతోను పోరాడుచునాన్ము. 
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ఎఫెసీయులకు 6:13 => అందుచేతను మీరు ఆపదిద్నమందు వారిని ఎదిరించుటకును, సమసత్ము 

నెరవేరిచ్నవారై నిలువబడుటకును శకిత్మంతులగునటుల్, దేవుడిచుచ్ సరావ్ంగ కవచమును 

ధరించుకొనుడి 

ఎఫెసీయులకు 6:14 => ఏలాగనగా మీ నడుమునకు సతయ్మను దటిట్ కటుట్కొని నీతియను మైమరువు 

తొడుగుకొని 

ఎఫెసీయులకు 6:15 => పాదములకు సమాధాన సువారత్వలననైన సిదధ్మనసస్ను జోడు తొడుగుకొని 

నిలువబడుడి. 

ఎఫెసీయులకు 6:16 => ఇవనిన్యు గాక విశావ్సమను డాలు పటుట్కొనుడి; దానితో మీరు దుషు ట్ని 

అగిన్బాణములనిన్టిని ఆరుప్టకు శకిత్మంతులవుదురు. 

ఎఫెసీయులకు 6:17 => మరియు రక్షణయను శిరసాత్ర్ణమును, దేవుని వాకయ్మను ఆతమ్ఖడగ్మును 

ధరించుకొనుడి. 

ఎఫెసీయులకు 6:18 => ఆతమ్వలన పర్తి సమయము నందును పర్తి విధమైన పార్రథ్నను విజాఞ్పనను 

చేయుచు, ఆ విషయమై సమసత్ పరిశుదుధ్ల నిమితత్మును పూరణ్మైన పటుట్దలతో విజాఞ్పన చేయుచు 

మెలకువగా ఉండుడి. 

ఎఫెసీయులకు 6:19 => మరియు నేను దేని నిమితత్ము రాయబారినై సంకెళల్లో ఉనాన్నో, ఆ సువారత్ 

మరమ్మును ధైరయ్ముగా తెలియజేయుటకు నేను మాటలాడ నోరు తెరచునపుప్డు 

ఎఫెసీయులకు 6:20 => దానినిగూరిచ్ నేను మాటలాడవలసినటుట్గా ధైరయ్ముతో మాటలాడుటకై 

వాకచ్కిత్ నాకు అనుగర్హింపబడునటుల్ నా నిమితత్మును పూరణ్మైన పటుట్దలతో విజాఞ్పన చేయుచు 

మెలకువగా ఉండుడి. 

1 తిమోతి 6:11 => దైవజనుడా, నీవైతే వీటివి విసరిజ్ంచి, నీతిని భకిత్ని విశావ్సమును పేర్మను 

ఓరుప్ను సాతివ్కమును సంపాదించుకొనుటకు పర్యాసపడుము. 

1 తిమోతి 6:12 => విశావ్స సంబంధమైన మంచి పోరాటము పోరాడుము, నితయ్జీవమును 

చేపటుట్ము. దాని పొందుటకు నీవు పిలువబడి అనేక సాకుష్ల యెదుట మంచి ఒపుప్కోలు 

ఒపుప్కొంటివి. 

Page  of 1898 2507



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   !"త$

2 తిమోతి 4:7 => మంచి పోరాటము పోరాడితిని, నా పరుగు కడముటిట్ంచితిని, విశావ్సము 

కాపాడుకొంటిని. 

సామెతలు 11:14 => నాయకులు లేని జనులు చెడిపోవుదురు ఆలోచనకరత్లు అనేకులుండుట 

రక్షణకరము. 

సామెతలు 15:22 => ఆలోచన చెపుప్వారు లేనిచోట ఉదేద్శములు వయ్రథ్మగును ఆలోచన చెపుప్వారు 

బహుమంది యునన్యెడల ఉదేద్శములు దృఢపడును. 

యెహోషువ 7:2 => యెహోషువ మీరు వెళి ల్ దేశమును వేగు చూడుడని చెపిప్ బేతేలు తూరుప్ దికుక్న 

బేతావెను దగగ్రనునన్ హాయి అను పురమునకు యెరికోనుండి వేగులవారిని పంపగా వారు వెళి ల్ 

నాయ్యాధిపతులు 19:30 => అపుప్డు దాని చూచినవారందరు, ఇశార్యేలీయులు ఐగుపుత్దేశములో 

నుండి వచిచ్న దినము మొదలుకొని నేటివరకు ఈలాటిపని జరుగుటయైనను వినబడుటయైనను లేదు; 

మీరు ఇది మనసుస్కు తెచుచ్కొని దీనినిబటిట్ ఆలోచనచేసి దీనినిగూరిచ్ మాటలాడుడని ఒకరితో నొకరు 

చెపుప్కొనిరి. 

నాయ్యాధిపతులు 20:7 => ఇదిగో ఇశార్యేలీయులారా, యికక్డనే మీరందరు కూడియునాన్రు, ఈ 

సంగతినిగూరిచ్ ఆలోచన చేసి చెపుప్డనెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 32:3 => పటట్ణముబయటనునన్ ఊటల నీళల్ను అడ డ్వలెనని తలచి, తన 

యధిపతులతోను పరాకర్మశాలులతోను యోచన చేయగా వారతనికి సహాయము చేసిరి. 

యెషయా 36:5 => యుదధ్ విషయములో నీ యోచనయు నీ బలమును వటిట్మాటలే. ఎవని 

నముమ్కొని నామీద తిరుగుబాటు చేయుచునాన్వు? 

వచనము 10 

శర్మదినమున నీవు కుర్ంగినయెడల నీవు చేతకానివాడవగుదువు. 

సామెతలు 14:6 => అపహాసకుడు జాఞ్నము వెదకుట వయ్రథ్ము. తెలివి గలవానికి జాఞ్నము 

సులభము. 
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సామెతలు 15:24 => కిర్ందనునన్ పాతాళమును తపిప్ంచుకొనవలెనని బుదిధ్మంతుడు పరమునకు 

పోవు జీవమారగ్మున నడచుకొనును 

సామెతలు 17:24 => జాఞ్నము వివేకము గలవాని యెదుటనే యునన్ది బుదిధ్హీనువి కనున్లు 

భూదిగంతములలో ఉండును. 

కీరత్నలు 10:5 => వారెలల్పప్డు భయము మానుకొని పర్వరిత్ంతురు నీ నాయ్యవిధులు ఉనన్తమైనవై 

వారి దృషిట్కి అందకుండును. వారు తమ శతుర్వులనందరిని చూచి తిరసక్రింతురు. 

కీరత్నలు 92:5 => యెహోవా, నీ కారయ్ములు ఎంత దొడ డ్వి! నీ ఆలోచనలు అతి గంభీరములు, 

కీరత్నలు 92:6 => పశుపార్యులు వాటిని గర్హింపరు అవివేకులు వివేచింపరు. 

1 కొరిందీయులకు 2:14 => పర్కృతి సంబంధియైన మనుషుయ్డు దేవుని ఆతమ్ విషయములను 

అంగీకరింపడు, అవి అతనికి వెఱి ఱ్తనముగా ఉనన్వి, అవి ఆతామ్నుభవముచేతనే వివేచింపదగును 

గనుక అతడు వాటిని గర్హింపజాలడు. 

సామెతలు 22:22 => దరిదుర్డని దరిదుర్ని దోచుకొనవదుద్ గుమమ్మునొదద్ దీనులను బాధపరచవదుద్. 

సామెతలు 31:8 => మూగవారికిని దికుక్లేని వారికందరికిని నాయ్యము జరుగునటుల్ నీ నోరు 

తెరువుము. 

సామెతలు 31:9 => నీ నోరు తెరచి నాయ్యముగా తీరుప్ తీరుచ్ము దీనులకును శర్మపడువారికిని 

దరిదుర్లకును నాయ్యము జరిగింపుము. 

యోబు 29:7 => పటట్ణపు గుమమ్మునకు నేను వెళి ల్నపుప్డు రాజవీధిలో నా పీఠము 

సిదధ్పరచుకొనినపుప్డు 

యోబు 29:8 => యౌవనులు ననున్ చూచి దాగుకొనిరి ముసలివారు లేచి నిలువబడిరి. 

యోబు 29:9 => అధికారులు మాటలాడుట మాని నోటిమీద చెయియ్వేసికొనిరి. 

యోబు 29:10 => పర్ధానులు మాటలాడక ఊరకొనిరి వారి నాలుక వారి అంగిలికి అంటుకొనెను. 

యోబు 29:11 => నా సంగతి చెవినిబడిన పర్తివాడు ననున్ అదృషట్ వంతునిగా ఎంచెను. నేను 

కంటబడిన పర్తివాడు ననున్గూరిచ్ సాక్షయ్మిచెచ్ను. 
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యోబు 29:12 => ఏలయనగా మొఱఱ్పెటిట్న దీనులను తండిర్లేనివారిని సహాయములేనివారిని నేను 

విడిపించితిని. 

యోబు 29:13 => నశించుటకు సిదధ్మైయునన్వారి దీవెన నామీదికి వచెచ్ను విధవరాండర్ 

హృదయమును సంతోషపెటిట్తిని  

యోబు 29:14 => నేను నీతిని వసత్రముగా ధరించుకొని యుంటిని గనుక అది ననున్ ధరించెను నా 

నాయ్యపర్వరత్న నాకు వసత్రమును పాగాయు ఆయెను. 

యోబు 29:15 => గుర్డిడ్వారికి నేను కనున్లైతిని కుంటివారికి పాదములైతిని. 

యోబు 29:16 => దరిదుర్లకు తండిర్గా ఉంటిని ఎరుగనివారి వాయ్జెయ్మును నేను శర్దధ్గా 

విచారించితిని. 

యోబు 29:17 => దురామ్రుగ్ల దవడపళల్ను ఊడగొటిట్తిని. వారి పళల్లోనుండి దోపుడుసొముమ్ను 

లాగివేసితిని. 

యోబు 29:18 => అపుప్డు నేనిటల్నుకొంటిని నా గూటియొదద్నే నేను చచెచ్దను హంసవలె నేను 

దీరాఘ్యువు గలవాడనవుదును. 

యోబు 29:19 => నా వేళల్చుటుట్ నీళుల్ వాయ్పించును మంచు నా కొమమ్లమీద నిలుచును. 

యోబు 29:20 => నాకు ఎడతెగని ఘనత కలుగును నాచేతిలో నా విలుల్ ఎపప్టికిని బలముగా 

నుండును. 

యోబు 29:21 => మనుషుయ్లు నాకు చెవియొగిగ్ నా కొరకు కాచుకొనిరి నా ఆలోచన వినవలెనని 

మౌనముగా ఉండిరి. 

యోబు 29:22 => నేను మాటలాడిన తరువాత వారు మారుమాట పలుకకుండిరి. గుతుత్లు 

గుతుత్లుగా నా మాటలు వారిమీద పడెను. 

యోబు 29:23 => వరష్ముకొరకు కనిపెటుట్నటుల్ వారు నాకొరకు కనిపెటుట్కొనిరి కడవరి 

వానకొరకైనటుల్ వారు వెడలుప్గా నోరుతెరచుకొనిరి. 

యోబు 29:24 => వారు ఆశారహితులై యుండగా వారిని దయగా చూచి చిరునవువ్ నవివ్తిని నా 

ముఖపర్కాశము లేకుండ వారేమియు చేయరైరి. 
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యోబు 29:25 => నేను వారికి పెదద్నై కూరుచ్ండి వారికి మారగ్ములను ఏరప్రచితిని సేనలో 

రాజువలెను దుఃఖించువారిని ఓదారుచ్వానివలెను నేనుంటిని.  

యోబు 31:21 => నా భుజశలయ్ము దాని గూటినుండి పడును గాక నా బాహువు ఎముకలోనికి 

విరుగును గాక. 

యెషయా 29:21 => కీడుచేయ యతిన్ంచుచు ఒకక్ వాయ్జెయ్మునుబటిట్ యితరులను పాపులనుగా 

చేయుచు గుమమ్ములో తముమ్ను గదిద్ంచువానిని పటుట్కొనవలెనని ఉరినొడుడ్చు మాయమాటలచేత 

నీతిమంతుని పడదోర్యువారు నరకబడుదురు.  

ఆమోసు 5:10 => అయితే గుమమ్ములో నిలిచి బుదిధ్ చెపుప్వారి మీద జనులు పగపటుట్దురు; 

యథారథ్ముగా మాటలాడు వారిని అసహియ్ంచుకొందురు. 

ఆమోసు 5:12 => మీ అపరాధములు విసాత్రములైనవనియు, మీ పాపములు ఘోరమైనవనియు 

నేనెరుగుదును. దరిదుర్లయొదద్ పంట మోపులను పుచుచ్కొనుచు మీరు వారిని అణగదొర్కుక్దురు గనుక 

మలుపురాళల్తో మీరు ఇండుల్ కటుట్కొనినను వాటిలో మీరు కాపురముండరు, శృంగారమైన 

దార్క్షతోటలు మీరు నాటినను ఆ పండల్రసము మీరు తార్గరు.  

ఆమోసు 5:15 => కీడును దేవ్షించి మేలును పేర్మించుచు, గుమమ్ములలో నాయ్యము సిథ్రపరచుడి; 

ఒక వేళ దేవుడును సైనయ్ములకధిపతియునగు యెహోవా యోసేపు సంతతిలో శేషించిన వారియందు 

కనికరించును. 

నాయ్యాధిపతులు 14:14 => కాగా అతడు బలమైనదానిలోనుండి తీపి వచెచ్ను, తిను దానిలోనుండి 

తిండి వచెచ్ను అనెను. మూడు దినములలోగా వారు ఆ విపుప్డు కథ భావమును చెపప్లేకపోయిరి. 

కీరత్నలు 71:19 => దేవా, నీ నీతి మహాకాశమంత ఉనన్తమైనది గొపప్ కారయ్ములు చేసిన దేవా, 

నీతో సాటియైనవాడెవడు?  

సామెతలు 28:5 => దుషు ట్లు నాయ్యమెటిట్దైనది గర్హింపరు యెహోవాను ఆశర్యించువారు 

సమసత్మును గర్హించుదురు. 

సామెతలు 31:23 => ఆమె పెనిమిటి దేశపు పెదద్లతోకూడ కూరుచ్ండును గవినియొదద్ 

పేరుగొనినవాడై యుండును. 
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మతత్యి 16:18 => మరియు నీవు పేతురువు? ఈ బండమీద నా సంఘమును కటుట్దును, 

పాతాళలోక దావ్రములు దాని యెదుట నిలువనేరవని నేను నీతో చెపుప్చునాన్ను. 

వచనము 11 

చావునకై పటట్బడినవారిని నీవు తపిప్ంచుము నాశమునందు పడుటకు జోగుచునన్ వారిని నీవు 

రకిష్ంపవా? 

సామెతలు 24:2 => వారి హృదయము బలాతాక్రము చేయ యోచించును వారి పెదవులు కీడును 

గూరిచ్ మాటలాడును. 

సామెతలు 24:9 => మూరు ఖ్ని యోచన పాపము అపహాసకులు నరులకు హేయులు. 

సామెతలు 6:14 => వాని హృదయము అతిమూరఖ్ సవ్భావము గలది వాడెలల్పుప్డు కీడు కలిప్ంచుచు 

జగడములు పుటిట్ంచును. 

సామెతలు 6:18 => దురోయ్చనలు యోచించు హృదయమును కీడు చేయుటకు తవ్రపడి పరుగులెతుత్ 

పాదములును 

సామెతలు 14:22 => కీడు కలిప్ంచువారు తపిప్పోవుదురు మేలు కలిప్ంచువారు కృపాసతయ్ముల 

నొందుదురు. 

1 రాజులు 2:44 => నీవు మా తండిర్యైన దావీదునకు చేసినటుట్ నీ హృదయములో మెదులుచునన్ 

కీడంతయు నీకు తెలియును. నీవు చేసిన కీడు యెహోవా నీ తలమీదికే రపిప్ంచును. 

కీరత్నలు 21:11 => వారు నీకు కీడు చేయవలెనని ఉదేద్శించిరి దురుపాయము పనిన్రి కాని దానిని 

కొనసాగింప లేకపోయిరి. 

యెషయా 10:7 => అయితే అతడు ఆలాగనుకొనడు అది అతని ఆలోచనకాదు; నాశనము 

చేయవలెననియు చాల జనములను నిరూమ్లము చేయవలెననియు అతని ఆలోచన. 

యెషయా 10:8 => అతడిటల్నుకొనుచునాన్డు నా యధిపతులందరు మహారాజులు కారా?  

యెషయా 10:9 => కలోన్ కరెక్మీషువలె నుండలేదా? హమాతు అరాప్దువలె నుండలేదా? షోమోర్ను 

దమసుక్వలె నుండలేదా? 
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యెషయా 10:10 => విగర్హములను పూజించు రాజయ్ములు నాచేతికి చికిక్నవి గదా? వాటి 

విగర్హములు యెరూషలేము షోమోర్నుల విగర్హములకంటె ఎకుక్వైనవి గదా? 

యెషయా 10:11 => షోమోర్నునకును దాని విగర్హములకును నేను చేసినటుల్ యెరూషలేమునకును 

దాని విగర్హములకును చేయకపోదునా అనెను. 

యెషయా 10:12 => కావున సీయోను కొండమీదను యెరూషలేము మీదను పర్భువు తన 

కారయ్మంతయు నెరవేరిచ్న తరువాత నేను అషూష్రు రాజుయొకక్ హృదయగరవ్మువలని 

ఫలమునుబటిట్యు అతని కనున్ల అహంకారపు చూపులనుబటిట్యు అతని శికిష్ంతును. 

యెషయా 10:13 => అతడు నేను వివేకిని నా బాహుబలముచేతను నాబుదిధ్చేతను ఆలాగు చేసితిని 

నేను జనముల సరిహదుద్లను మారిచ్ వారి ఖజానాలను దోచుకొంటిని మహా బలిషుఠ్డనై 

సింహాసనాసీనులను తోర్సివేసితిని  

యెషయా 32:7 => మోసకారి సాధనములును చెడ డ్వి నిరుపేదలు నాయ్యవాదన చేసినను 

కలల్మాటలతో దీనులను నాశనము చేయుటకు వారు దురాలోచనలు చేయుదురు.  

యెహెజేక్లు 38:10 => పర్భువైన యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా ఆ కాలమందు నీ మనసుస్లో 

అభిపార్యములు పుటుట్ను, 

యెహెజేక్లు 38:11 => నీవు దురాలోచనచేసి ఇటల్నుకొందువు నేను పార్కారములులేని 

గార్మములుగల దేశముమీదికి పోయెదను, పార్కారములును అడ డ్గడియలును గవునులునులేని 

దేశముమీదికి పోయెదను, నిమమ్ళముగాను నిరభ్యముగాను నివసించు వారిమీదికి పోయెదను. 

నహూము 1:11 => నీనెవే, యెహోవా మీద దురాలోచన చేసి వయ్రథ్మైన వాటిని బోధించిన వాడొకడు 

నీలోనుండి బయలుదేరియునాన్డు. 

రోమీయులకు 1:30 => కొండెగాండుర్ను అపవాదకులును, దేవదేవ్షులును, హింసకులును, 

అహంకారులును, బింకములాడువారును, చెడ డ్వాటిని కలిప్ంచువారును, తలిదండుర్లకవిధేయులును, 

అవివేకులును 

వచనము 12 
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ఈ సంగతి మాకు తెలియదని నీవనుకొనినయెడల హృదయములను శోధించువాడు నీ మాటను 

గర్హించును గదా. నినున్ కనిపెటుట్వాడు దాని నెరుగును గదా నరులకు వారి వారి పనులనుబటిట్ 

ఆయన పర్తికారము చేయును గదా.  

సామెతలు 24:8 => కీడుచేయ పనాన్గములు పనున్వానికి తంటాలమారి అని పేరు పెటట్బడును. 

సామెతలు 23:7 => అటిట్వాడు తన ఆంతరయ్ములో లెకక్లు చూచుకొనువాడు తినుము తార్గుము 

అని అతడు నీతో చెపుప్నే గాని అది హృదయములోనుండి వచుచ్ మాట కాదు.  

ఆదికాండము 6:5 => నరుల చెడుతనము భూమిమీద గొపప్దనియు, వారి హృదయము యొకక్ 

తలంపులలోని ఊహ అంతయు ఎలల్పుప్డు కేవలము చెడ డ్దనియు యెహోవా చూచి 

ఆదికాండము 8:21 => అపుప్డు యెహోవా ఇంపయిన సువాసన నాఘార్ణించి ఇకమీదట 

నరులనుబటిట్ భూమిని మరల శపించను. ఎందుకనగా నరుల హృదయాలోచన వారి బాలయ్మునుండి 

చెడ డ్ది. నేనిపుప్డు చేసిన పర్కారముగా ఇకను సమసత్ జీవులను సంహరింపను 

కీరత్నలు 119:113 => (సామెహ ) దివ్మనసుక్లను నేను దేవ్షించుచునాన్ను నీ ధరమ్శాసత్రము నాకు 

పీర్తికరము. 

యెషయా 55:7 => భకిత్హీనులు తమ మారగ్మును విడువవలెను దుషు ట్లు తమ తలంపులను 

మానవలెను వారు యెహోవావైపు తిరిగినయెడల ఆయన వారియందు జాలిపడును వారు మన 

దేవునివైపు తిరిగినయెడల ఆయన బహుగా క్షమించును.  

యిరిమ్యా 4:14 => యెరూషలేమా, నీవు రకిష్ంపబడునటుల్ నీ హృదయములోనుండి చెడుతనము 

కడిగివేసికొనుము, ఎనాన్ళల్వరకు నీ దుషాట్భిపార్యములు నీకు కలిగియుండును? 

మతత్యి 5:28 => నేను మీతో చెపుప్నదేమనగా ఒక సతరీని మోహపు చూపుతో చూచు పర్తివాడు 

అపుప్డే తన హృదయమందు ఆమెతో వయ్భిచారము చేసినవాడగును. 

మతత్యి 9:4 => యేసు వారి తలంపులు గర్హించి మీరెందుకు మీ హృదయములలో దురాలోచనలు 

చేయుచునాన్రు? 
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మతత్యి 15:19 => దురాలోచనలు నరహతయ్లు వయ్భిచారములు వేశాయ్గమనములు దొంగతనములు 

అబదధ్సాక్షయ్ములు దేవదూషణలు హృదయములో నుండియే వచుచ్ను 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:22 => కాబటిట్ యీ నీ చెడుతనము మానుకొని మారుమనసుస్నొంది 

పర్భువును వేడుకొనుము; ఒకవేళ నీ హృదయాలోచన క్షమింపబడవచుచ్ను; 

2 కొరిందీయులకు 10:5 => మేము వితరక్ములను, దేవుని గూరిచ్న జాఞ్నమును అడ డ్గించు పర్తి 

ఆటంకమును పడదోర్సి, పర్తి ఆలోచనను కీర్సుత్కు లోబడునటుల్ చెరపటిట్ 

సామెతలు 22:10 => తిరసాక్రబుదిధ్ గలవాని తోలివేసినయెడల కలహములు మానును పోరు తీరి 

అవమానము మానిపోవును. 

సామెతలు 29:8 => అపహాసకులు పటట్ణము తలల్డిలల్జేయుదురు జాఞ్నులు కోపము చలాల్రెచ్దరు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 15:9 => విడుదల సంవతస్రమైన యేడవ సంవతస్రము సమీపమైనదని 

చెడ డ్తలంపు నీ మనసుస్లో పుటట్క యుండునటుల్ జాగర్తత్పడుము. బీదవాడైన నీ సహోదరునియెడల 

కటాక్షము చూపక నీవు వానికేమియు ఇయయ్కపోయినయెడల వాడొకవేళ నినున్గూరిచ్ యెహోవాకు 

మొఱఱ్పెటుట్ను; అది నీకు పాపమగును. 

సామెతలు 12:5 => నీతిమంతుల తలంపులు నాయ్యయుకత్ములు భకిత్హీనులు చెపుప్ ఆలోచనలు 

మోసకరములు. 

సామెతలు 15:26 => దురాలోచనలు యెహోవాకు హేయములు దయగల మాటలు ఆయన దృషిట్కి 

పవితర్ములు. 

సామెతలు 29:27 => దురామ్రుగ్డు నీతిమంతులకు హేయుడు యథారథ్వరత్నుడు భకిత్హీనునికి 

హేయుడు. 

యెషయా 59:7 => వారి కాళుల్ పాపముచేయ పరుగెతుత్చునన్వి నిరపరాధులను చంపుటకు అవి 

తవ్రపడును వారి తలంపులు పాపహేతుకమైన తలంపులు పాడును నాశనమును వారి తోర్వలలో 

ఉనన్వి  

మారుక్ 2:8 => వారు తమలో తాము ఈలాగున ఆలోచించుకొనుట యేసు వెంటనే తన ఆతమ్లో 

తెలిసికొని మీరీలాటి సంగతులు మీ హృదయములలో ఎందుకు ఆలోచించుకొనుచునాన్రు? 
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మారుక్ 7:22 => నరహతయ్లును వయ్భిచారములును లోభములును చెడుతనములును కృతిర్మమును 

కామవికారమును మతస్రమును దేవదూషణయు అహంభావమును అవివేకమును వచుచ్ను. 

వచనము 13 

నా కుమారుడా, తేనె తార్గుము అది రుచిగలది గదా తేనెపటుట్ తినుము అది నీ నాలుకకు తీపియే గదా. 

1 సమూయేలు 27:1 => తరువాత దావీదు నేను ఇకక్డ నిలుచుట మంచిది కాదు, ఏదో ఒక 

దినమున నేను సౌలుచేత నాశనమగుదును; నేను ఫిలిషీత్యుల దేశములోనికి తపిప్ంచుకొని 

పోవుదును, అపుప్డు సౌలు ఇశార్యేలీయుల సరిహదుద్లలో ననున్ వెదకుట మానుకొనును గనుక నేను 

అతని చేతిలోనుండి తపిప్ంచుకొందునని అనుకొని 

యోబు 4:5 => అయితే ఇపుప్డు శర్మ నీకు కలుగగా నీవు దుఃఖాకార్ంతుడవైతివి అది నీకు తగులగా 

నీవు కలవరపడుచునాన్వు. 

యెషయా 40:28 => నీకు తెలియలేదా? నీవు వినలేదా? భూదిగంతములను సృజించిన యెహోవా 

నితుయ్డగు దేవుడు ఆయన సొమమ్సిలల్డు అలయడు ఆయన జాఞ్నమును శోధించుట అసాధయ్ము.  

యెషయా 40:29 => సొమమ్సిలిల్నవారికి బలమిచుచ్వాడు ఆయనే శకిత్హీనులకు బలాభివృదిధ్ 

కలుగజేయువాడు ఆయనే. 

యెషయా 40:30 => బాలురు సొమమ్సిలుల్దురు అలయుదురు యౌవనసుథ్లు తపప్క తొటిర్లుల్దురు 

యెషయా 40:31 => యెహోవాకొరకు ఎదురుచూచువారు నూతన బలము పొందుదురు వారు 

పకిష్రాజులవలె రెకక్లు చాపి పైకి ఎగురుదురు అలయక పరుగెతుత్దురు సొమమ్సిలల్క నడిచిపోవుదురు. 

యోహాను 4:8 => ఆయన శిషుయ్లు ఆహారము కొనుటకు ఊరిలోనికి వెళి ల్యుండిరి. 

2 కొరిందీయులకు 4:1 => కాబటిట్ ఈ పరిచరయ్ పొందినందున కరుణింపబడినవారమై 

అధైరయ్పడము. 

ఎఫెసీయులకు 3:13 => కాబటిట్ మీ నిమితత్మై నాకు వచిచ్న శర్మలను చూచి మీరు అధైరయ్పడవదద్ని 

వేడుకొనుచునాన్ను, ఇవి మీకు మహిమకరములై యునన్వి. 
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హెబీర్యులకు 12:3 => మీరు అలసట పడకయు మీ పార్ణములు విసుకకయు ఉండునటుల్, 

పాపాతుమ్లు తనకు వయ్తిరేకముగ చేసిన తిరసాక్రమంతయు ఓరుచ్కొనిన ఆయనను తలంచుకొనుడి. 

హెబీర్యులకు 12:4 => మీరు పాపముతో పోరాడుటలో రకత్ము కారునంతగా ఇంక దానిని 

ఎదిరింపలేదు.  

హెబీర్యులకు 12:5 => మరియు నా కుమారుడా, పర్భువు చేయు శిక్షను తృణీకరించకుము ఆయన 

నినున్ గదిద్ంచినపుప్డు విసుకకుము 

పర్కటన 2:3 => నీవు సహనము కలిగి నా నామము నిమితత్ము భారము భరించి అలయలేదనియు 

నేనెరుగుదును. 

పర్కటన 2:13 => సాతాను సింహాసనమునన్ సథ్లములో నీవు కాపురమునాన్వని నేనెరుగుదును. 

మరియు సాతాను కాపురమునన్ ఆ సథ్లములో, నాయందు విశావ్సియైయుండి ననున్గూరిచ్ సాకిష్యైన 

అంతిపయనువాడు మీ మధయ్ను చంపబడిన దినములలో నీవు నా నామము గటిట్గా చేపటిట్ నాయందలి 

విశావ్సమును విసరిజ్ంపలేదని నేనెరుగుదును 

ఎసేత్రు 4:13 => మొరెద్కై ఎసేత్రుతో ఇటుల్ పర్తుయ్తత్రమిచిచ్ రాజనగరులో ఉనన్ంతమాతర్ముచేత 

యూదులందరికంటె నీవు తపిప్ంచుకొందువని నీ మనసుస్లొ తలంచుకొనవదుద్; 

కీరత్నలు 49:5 => నాకొరకు పొంచువారి దోషకృతయ్ములు ననున్ చుటుట్కొనినపుప్డు 

ఆపతాక్లములలో నేనేల భయపడవలెను?  

సామెతలు 3:11 => నా కుమారుడా, యెహోవా శిక్షను తృణీకరింపవదుద్ ఆయన గదిద్ంపునకు 

విసుకవదుద్. 

యిరిమ్యా 12:5 => నీవు పాదచారులతో పరుగెతత్గా వారు నినున్ అలయగొటిట్రి గదా? నీవు 

రౌతులతో ఏలాగు పోరాడుదువు? నెమమ్దిగల సథ్లమున నీవు కేష్మముగా ఉనాన్వు గదా? యొరాద్ను 

పర్వాహముగా వచుచ్నపుప్డు నీవేమి చేయుదువు? 

యిరిమ్యా 45:3 => కట కటా, నాకు శర్మ, యెహోవా నాకు పుటిట్ంచిన నొపిప్కి తోడు ఆయన నాకు 

దుఃఖమును కలుగజేయుచునాన్డు, మూలుగుచేత అలసియునాన్ను, నాకు నెమమ్ది దొరకదాయెను అని 

నీవనుకొనుచునాన్వు. 
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కొలొసస్యులకు 1:11 => ఆయనకు తగినటుట్గా నడుచుకొనవలెననియు, ఆనందముతో కూడిన 

పూరణ్మైన ఓరుప్ను దీరఘ్శాంతమును కనుపరచునటుల్ ఆయన మహిమ శకిత్నిబటిట్ సంపూరణ్ బలముతో 

బలపరచబడవలెననియు, 

వచనము 14 

నీ ఆతమ్కు జాఞ్నము అటిట్దని తెలిసికొనుము అది నీకు దొరికినయెడల ముందుకు నీకు మంచిగతి 

కలుగును నీ ఆశ భంగము కానేరదు. 

1 సమూయేలు 26:8 => అపుప్డు అబీషై దావీదుతో దేవుడు ఈ దినమున నీ శతుర్వుని 

నీకపప్గించెను; కాబటిట్ నీ చితత్మైతే ఆ యీటెతో ఒకక్పోటు పొడిచి, నేనతనిని భూమికి నాటివేతును, 

ఒక దెబబ్తోనే పరిషాక్రము చేతుననగా 

1 సమూయేలు 26:9 => దావీదు నీవతని చంపకూడదు, యెహోవా చేత అభిషేకము నొందినవానిని 

చంపి నిరోద్షియగుట యెవనికి సాధయ్ము? 

యోబు 29:17 => దురామ్రుగ్ల దవడపళల్ను ఊడగొటిట్తిని. వారి పళల్లోనుండి దోపుడుసొముమ్ను 

లాగివేసితిని. 

కీరత్నలు 82:4 => దరిదుర్లను నిరుపేదలను విడిపించుడి భకిత్హీనుల చేతిలోనుండి వారిని 

తపిప్ంచుడి. 

యెషయా 58:6 => దురామ్రుగ్లు కటిట్న కటల్ను విపుప్టయు కాడిమాను మోకులు తీయుటయు 

బాధింపబడినవారిని విడిపించుటయు పర్తి కాడిని విరుగగొటుట్టయు నే నేరప్రచుకొనిన ఉపవాసము 

గదా?  

యెషయా 58:7 => నీ ఆహారము ఆకలిగొనినవారికి పెటుట్టయు నీ రకత్సంబంధికి ముఖము 

తపిప్ంపకుండుటయు దికుక్మాలిన బీదలను నీ యింట చేరుచ్కొనుటయు  

లూకా 10:31 => అపుప్డొక యాజకుడు ఆ తోర్వను వెళుల్ట తటసిథ్ంచెను. అతడు అతనిని చూచి, 

పర్కక్గా పోయెను. 

లూకా 10:32 => ఆలాగుననే లేవీయుడొకడు ఆ చోటికివచిచ్ చూచి పర్కక్గా పోయెను. 

Page  of 1909 2507



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   !"త$

లూకా 23:23 => అయితే వారొకే పటుట్గా పెదద్ కేకలువేసి, వీనిని సిలువ వేయుమని అడుగగా వారి 

కేకలే గెలిచెను. 

లూకా 23:24 => కాగా వారడిగినటే ట్ జరుగవలెనని పిలాతు తీరుప్తీరిచ్ 

లూకా 23:25 => అలల్రి నిమితత్మును నరహతయ్ నిమితత్మును చెరసాలలో వేయబడి యుండినవానిని 

వారడిగినటుట్ వారికి విడుదలచేసి, యేసును వారికిషట్ము వచిచ్నటుట్ చేయుటకు అపప్గించెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 18:17 => అపుప్డందరు సమాజమందిరపు అధికారియైన సోసెత్నేసును 

పటుట్కొని నాయ్యపీఠము ఎదుట కొటట్సాగిరి. అయితే గలిల్యోను వీటిలో ఏ సంగతినిగూరిచ్యు 

లక్షయ్పెటట్లేదు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 21:31 => వారతని చంపవలెనని యతిన్ంచుచుండగా యెరూషలేమంతయు 

గలిబిలిగా ఉనన్దని పటాలపు పై యధికారికి వరత్మానము వచెచ్ను; 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 21:32 => వెంటనే అతడు సైనికులను శతాధిపతులను వెంటబెటుట్కొని 

వారియొదద్కు పరుగెతిత్వచెచ్ను; వారు పై యధికారిని సైనికులను రాణువవారిని చూచి పౌలును కొటుట్ట 

మానిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 23:10 => ఆ రాతిర్ పర్భువు అతనియొదద్ నిలుచుండి ధైరయ్ముగా ఉండుము, 

యెరూషలేములో ననున్గూరిచ్ నీవేలాగు సాక్షయ్మిచిచ్తివో ఆలాగున రోమాలో కూడ సాక్షయ్మియయ్వలసి 

యునన్దని చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 23:23 => పౌలును ఎకిక్ంచి అధిపతియైన ఫేలికుస్ నొదద్కు భదర్ముగా 

తీసికొనిపోవుటకు గుఱఱ్ములను సిదధ్పరచుడని చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 23:24 => మరియు ఈ పర్కారముగా ఒక పతిర్క వార్సెను 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 23:25 => మహా ఘనతవహించిన అధిపతియైన ఫేలికుస్కు కౌ ల్దియ 

లూసియ వందనములు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 23:26 => యూదులు ఈ మనుషుయ్ని పటుట్కొని చంపబోయినపుప్డు, 

అతడు రోమీయుడని నేను విని, సైనికులతో వచిచ్ అతనిని తపిప్ంచితిని.  
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 23:27 => వారు అతనిమీద మోపిన నేరమేమో తెలిసికొనగోరి నేను వారి 

మహాసభయొదద్కు అతనిని తీసికొనివచిచ్తిని. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 23:28 => వారు తమ ధరమ్శాసత్ర వాదములనుగూరిచ్ అతనిమీద నేరము 

మోపిరే గాని మరణమునకైనను, బంధకములకైనను తగిన నేరము అతనియందేమియు 

కనుపరచలేదు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 23:29 => అయితే వారు ఈ మనుషుయ్నిమీద కుటర్ చేయనైయునాన్రని 

నాకు తెలియవచిచ్నందున, వెంటనే అతని నీయొదద్కు పంపించితిని. నేరము మోపినవారు కూడ 

అతనిమీద చెపప్వలెనని యునన్ సంగతి నీయెదుట చెపుప్కొన నాజాఞ్పించితిని 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 23:30 => కాబటిట్ అతడు వారికాజాఞ్పించిన పర్కారము సైనికులు పౌలును 

రాతిర్వేళ అంతిపతిర్కి తీసికొనిపోయిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 23:31 => మరునాడు వారతనితో కూడ రౌతులను పంపి తాము కోటకు 

తిరిగివచిచ్రి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 23:32 => వారు కైసరయకు వచిచ్ అధిపతికి ఆ పతిర్క అపప్గించి 

పౌలునుకూడ అతనియెదుట నిలువబెటిట్రి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 23:33 => అధిపతి ఆ పతిర్క చదివినపుప్డు ఇతడు ఏ పర్దేశపువాడని 

అడిగి, అతడు కిలికియవాడని తెలిసికొని 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 23:34 => నీమీద నేరము మోపువారు కూడ వచిచ్నపుప్డు నీ సంగతి 

పూరణ్ముగా విచారింతునని చెపిప్, 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2 3 : 3 5 = > హేరోదు అధికారమందిరములో అతనిని 

కావలియందుంచవలెనని ఆజాఞ్పించెను. 

1 యోహాను 3:16 => ఆయన మన నిమితత్ము తన పార్ణము పెటెట్ను గనుక దీనివలన పేర్మ 

యెటిట్దని తెలిసికొనుచునాన్ము. మనము కూడ సహోదరుల నిమితత్ము మన పార్ణములను పెటట్ 

బదుధ్లమై యునాన్ము. 
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1 యోహాను 3:17 => ఈ లోకపు జీవనోపాధి గలవాడైయుండి, తన సహోదరునికి లేమి కలుగుట 

చూచియు, అతనియెడల ఎంతమాతర్మును కనికరము చూపనివానియందు దేవుని పేర్మ యేలాగు 

నిలుచును? 

ఆదికాండము 14:14 => అబార్ము తన తముమ్డు చెరపటట్బడెనని విని తన యింట పుటిట్ 

అలవరచబడిన మూడువందల పదునెనమండుగురిని వెంటబెటుట్కొని దాను మటుట్కు ఆ రాజులను 

తరిమెను. 

ఆదికాండము 42:21 => అపుప్డు వారు నిశచ్యముగా మన సహోదరునియెడల మనము చేసిన 

అపరాధమునకు శిక్ష పొందుచునాన్ము. అతడు మనలను బతిమాలుకొనినపుప్డు మనము అతని వేదన 

చూచియు వినకపోతిమి; అందువలన ఈ వేదన మనకు వచెచ్నని ఒకనితో ఒకడు మాటలాడుకొనిరి 

నిరగ్మకాండము 1:17 => అయితే ఆ మంతర్సానులు దేవునికి భయపడి, ఐగుపుత్ రాజు 

తమకాజాఞ్పించినటుల్ చేయక మగపిలల్లను బర్దుకనియయ్గా  

దివ్తీయోపదేశకాండము 22:1 => నీ సహోదరుని యెదుద్గాని గొఱఱ్గాని తోర్వ తపిప్పోవుట 

చూచినయెడల నీవు వాటిని చూడనటుల్ కనున్లు మూసికొనక అగతయ్ముగా వాటిని నీ 

సహోదరునియొదద్కు మళి ల్ంపవలెను.  

యెహోషువ 10:9 => యెహోషువ గిలాగ్లునుండి ఆ రాతిర్ అంతయు నడచి వారిమీద హఠాతుత్గా 

పడెను. 

1 సమూయేలు 19:4 => యోనాతాను తన తండిర్యైన సౌలుతో దావీదునుగూరిచ్ దయగా 

మాటలాడి నీ సేవకుడైన దావీదు నీ విషయములో ఏ తపిప్దమును చేసినవాడు కాక బహు మేలుచేసెను 

గనుక, రాజా నీవు అతని విషయములో ఏ పాపము చేయకుందువు గాక. 

1 సమూయేలు 20:32 => అంతట యోనాతాను అతడెందుకు మరణ శిక్ష నొందవలెను? అతడు 

ఏమి చేసెనని సౌలు నడుగగా 

1 సమూయేలు 22:14 => అహీమెలెకు రాజా, రాజునకు అలుల్డై నమమ్కసుథ్డై, ఆలోచనకరత్యై నీ 

నగరిలో ఘనతవహించిన దావీదు వంటివాడు నీ సేవకులందరిలో ఎవడునాన్డు? 
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2 సమూయేలు 13:32 => దావీదు సహోదరుడైన షిమాయ్కు పుటిట్న యెహోనాదాబు దీనిని చూచి 

రాజకుమారులైన యౌవనులనందరిని వారు చంపిరని నా యేలినవాడవగు నీవు తలంచవదుద్; 

అమోన్ను మాతర్మే మరణమాయెను; ఏలయనగా అతడు అబాష్లోము చెలెల్లైన తామారును 

బలవంతము చేసిన నాటనుండి అబాష్లోము అతని చంపవలెనను తాతప్రయ్ముతో ఉండెనని అతని నోటి 

మాటనుబటిట్ నిశచ్యించుకొనవచుచ్ను. 

యోబు 29:12 => ఏలయనగా మొఱఱ్పెటిట్న దీనులను తండిర్లేనివారిని సహాయములేనివారిని నేను 

విడిపించితిని. 

యోబు 31:34 => మహా సమూహమునకు భయపడియు కుటుంబముల తిరసాక్రమునకు 

జడిసియు నేను మౌనముగానుండి దావ్రము దాటి బయలువెళల్క రొముమ్లో నా పాపమును 

కపుప్కొనినయెడల పరముననునన్ దేవుని దృషిట్కి నేను వేషధారినవుదును  

సామెతలు 31:8 => మూగవారికిని దికుక్లేని వారికందరికిని నాయ్యము జరుగునటుల్ నీ నోరు 

తెరువుము. 

పర్సంగి 3:7 => చింపుటకు కుటుట్టకు; మౌనముగా నుండుటకు మాటలాడుటకు; 

యిరిమ్యా 21:12 => దావీదు వంశసుథ్లారా, యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు అనుదినము 

నాయ్యముగా తీరుప్ తీరుచ్డి, దోచుకొనబడినవానిని బాధపెటుట్వాని చేతిలోనుండి విడిపించుడి, ఆలాగు 

చేయనియెడల మీ దుషట్కిర్యలనుబటిట్ నా కోర్ధము అగిన్వలె బయలువెడలి, యెవడును ఆరప్లేకుండ 

మిముమ్ను దహించును. 

యిరిమ్యా 22:16 => అతడు దీనులకును దరిదుర్లకును నాయ్యము తీరుచ్చు సుఖముగా బర్దికెను, 

ఆలాగున చేయుటే ననున్ తెలిసికొనుట కాదా? యిదే యెహోవా వాకుక్. 

యిరిమ్యా 38:9 => రాజా, నా యేలినవాడా, ఆ గోతిలో వేయబడిన యిరీమ్యా అను పర్వకత్యెడల 

ఈ మనుషుయ్లు చేసినది యావతుత్ను అనాయ్యము; అతడునన్ చోటను అతడు అకలిచేత చచుచ్ను, 

పటట్ణములోనైనను ఇంకను రొటెట్లేమియు లేవు. 

యెహెజేక్లు 32:20 => ఖడగ్ముచేత హతమైన వారిమధయ్ వారు కూలుదురు, అది కతిత్పాలగును, 

దానిని దాని జనులను లాగి పడవేయుడి. 
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దానియేలు 2:25 => కావున అరోయ్కు రాజునకు భావము తెలియజెపప్గల యొక మనుషుయ్ని 

చెరపటట్బడిన యూదులలో నేను కనుగొంటినని రాజు సముఖమున మనవి చేసి, దానియేలును తవ్రగా 

రాజు సనిన్ధికి తోడుకొనిపోయెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 16:28 => అపుప్డు పౌలు నీవు ఏ హానియు చేసికొనవదుద్, మేమందరము 

ఇకక్డనే యునాన్మని బిగగ్రగా చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 28:2 => అనాగరికులగు ఆ దీవ్పవాసులు మాకు చేసిన ఉపచార 

మింతంతకాదు. ఏలాగనగా, అపుప్డు వరష్ము కురియుచు చలిగా ఉనన్ందునవారు నిపుప్ రాజబెటిట్ 

మముమ్ను అందరిని చేరుచ్కొనిరి. 

వచనము 15 

భకిత్హీనుడా, నీతిమంతుని నివాసమునొదద్ పొంచియుండకుము వాని విశర్మసథ్లమును 

పాడుచేయకుము. 

సామెతలు 5:21 => నరుని మారగ్ములను యెహోవా యెరుగును వాని నడతలనిన్టిని ఆయన 

గురిత్ంచును. 

సామెతలు 21:2 => ఒకడు తనకేరప్రచుకొనిన మారగ్ము ఎటిట్దైనను తన దృషిట్కది నాయ్యముగానే 

అగపడును యెహోవాయే హృదయములను పరిశీలన చేయువాడు.  

1 సమూయేలు 16:7 => అయితే యెహోవా సమూయేలుతో ఈలాగు సెలవిచెచ్ను అతని రూపమును 

అతని యెతుత్ను లక్షయ్పెటట్కుము, మనుషుయ్లు లక్షయ్పెటుట్వాటిని యెహోవా లక్షయ్పెటట్డు; నేను అతని 

తోర్సివేసియునాన్ను. మనుషుయ్లు పైరూపమును లక్షయ్పెటుట్దురు గాని యెహోవా హృదయమును 

లక్షయ్పెటుట్ను. 

కీరత్నలు 7:9 => హృదయములను అంతరిందిర్యములను పరిశీలించు నీతిగల దేవా, 

కీరత్నలు 17:3 => రాతిర్వేళ నీవు ననున్ దరిశ్ంచి నా హృదయమును పరిశీలించితివి ననున్ 

పరిశోధించితివి, నీకు ఏ దురాలోచనయు కానరాలేదు నోటిమాటచేత నేను అతికర్మింపను 

కీరత్నలు 44:21 => హృదయ రహసయ్ములు ఎరిగిన దేవుడు ఆ సంగతిని పరిశోధింపక మానునా? 
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పర్సంగి 5:8 => ఒక రాజయ్మందు బీదలను బాధించుటయు, ధరమ్మును నాయ్యమును 

బలాతాక్రముచేత మీరుటయు నీకు కనబడినయెడల దానికి ఆశచ్రయ్పడకుము; అధికారము 

నొందినవారిమీద మరి ఎకుక్వ అధికారము నొందినవారునాన్రు; మరియు మరి ఎకుక్వైన అధికారము 

నొందినవాడు వారికి పైగా నునాన్డు. 

యిరిమ్యా 17:10 => ఒకని పర్వరత్ననుబటిట్ వాని కిర్యల ఫలముచొపుప్న పర్తికారము చేయుటకు 

యెహోవా అను నేను హృదయమును పరిశోధించువాడను, అంతరిందిర్యములను పరీకిష్ంచువాడను.  

రోమీయులకు 2:16 => దేవుడు నా సువారత్ పర్కారము యేసుకీర్సుత్ దావ్రా మనుషుయ్ల 

రహసయ్ములను విమరిశ్ంచు దినమందు ఈలాగు జరుగును. 

1 కొరిందీయులకు 4:5 => కాబటిట్ సమయము రాకమునుపు, అనగా పర్భువు వచుచ్వరకు, 

దేనినిగూరిచ్యు తీరుప్ తీరచ్కుడి. ఆయన అంధకారమందలి రహసయ్ములను వెలుగులోనికి తెచిచ్ 

హృదయములలోని ఆలోచనలను బయలుపరచునపుప్డు, పర్తివానికిని తగిన మెపుప్ దేవుని వలన 

కలుగును. 

హెబీర్యులకు 4:12 => ఎందుకనగా దేవుని వాకయ్ము సజీవమై బలముగలదై రెండంచులుగల 

యెటువంటి ఖడగ్ముకంటెను వాడిగా ఉండి, పార్ణాతమ్లను కీళల్ను మూలుగను విభజించునంతమటుట్కు 

దూరుచు, హృదయముయొకక్ తలంపులను ఆలోచనలను శోధించుచునన్ది.  

హెబీర్యులకు 4:13 => మరియు ఆయన దృషిట్కి కనబడని సృషఠ్ము ఏదియు లేదు. మనమెవనికి 

లెకక్ యొపప్చెపప్వలసి యునన్దో ఆ దేవుని కనున్లకు సమసత్మును మరుగులేక తేటగా ఉనన్ది. 

పర్కటన 2:18 => తుయతైరలో ఉనన్ సంఘపు దూతకు ఈలాగు వార్యుము అగిన్జావ్లవంటి 

కనున్లును అపరంజిని పోలిన పాదములునుగల దేవుని కుమారుడు చెపుప్ సంగతులేవనగా 

పర్కటన 2:23 => దాని పిలల్లను నిశచ్యముగా చంపెదను. అందువలన అంతరిందిర్యములను 

హృదయములను పరీకిష్ంచువాడను నేనే అని సంఘములనిన్యు తెలిసికొనును. మరియు మీలో 

పర్తివానికి వాని వాని కిర్యల చొపుప్న పర్తిఫలము ఇచెచ్దను. 

1 సమూయేలు 2:6 => జనులను సజీవులనుగాను మృతులనుగాను చేయువాడు యెహోవాయే 

పాతాళమునకు పంపుచు అందులోనుండి రపిప్ంచుచుండువాడు ఆయనే. 
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1 సమూయేలు 25:29 => నినున్ హింసించుటకైనను నీ పార్ణము తీయుటకైనను ఎవడైన 

ఉదేద్శించినయెడల, నా యేలినవాడవగు నీ పార్ణము నీ దేవుడైన యెహోవా యొదద్నునన్ 

జీవపుమూటలో కటట్బడును; ఒకడు వడిసెలతో రాయి విసరినటుల్ ఆయన నీ శతుర్వుల పార్ణములను 

విసరివేయును. 

కీరత్నలు 66:9 => జీవపార్పుత్లనుగా మముమ్ను కలుగజేయువాడు ఆయనే ఆయన మా పాదములు 

కదలనియయ్డు. 

కీరత్నలు 121:3 => ఆయన నీ పాదము తొటిర్లల్నియయ్డు నినున్ కాపాడువాడు కునుకడు. 

కీరత్నలు 121:8 => ఇది మొదలుకొని నిరంతరము నీ రాకపోకలయందు యెహోవా నినున్ 

కాపాడును 

దానియేలు 5:23 => ఎటల్నగా నీవును నీ యధిపతులును నీ రాణులును నీ ఉపపతున్లును దేవుని 

ఆలయసంబంధమగు ఉపకరణములలో దార్కాష్రసము పోసి తార్గవలెనని వాటిని తెచిచ్ యుంచుకొని 

వాటితో తార్గుచు, చూడనైనను విననైనను గర్హింపనైననుచేతకాని వెండి బంగారు ఇతత్డి ఇనుము కఱఱ్ 

రాయి అను వాటితో చేయబడిన దేవతలను సుత్తించితిరి గాని, నీ పార్ణమును నీ సకల మారగ్ములును 

ఏ దేవుని వశమున ఉనన్వో ఆయనను నీవు ఘనపరచలేదు.  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 17:28 => మనమాయనయందు బర్దుకుచునాన్ము, చలించుచునాన్ము, 

ఉనికి కలిగియునాన్ము. అటువలె మనమాయన సంతానమని మీ కవీశవ్రులలో కొందరును 

చెపుప్చునాన్రు. 

పర్కటన 1:18 => నేను మొదటివాడను కడపటివాడను జీవించువాడను; మృతుడనైతిని గాని ఇదిగో 

యుగయుగములు సజీవుడనై యునాన్ను. మరియు మరణము యొకక్యు పాతాళలోకము యొకక్యు 

తాళపుచెవులు నా సావ్ధీనములో ఉనన్వి. 

యోబు 34:11 => నరుల కిర్యలకు తగినటుట్గా ఫలము ఆయన వారికిచుచ్ను అందరికి వారి వారి 

మారగ్ములనుబటిట్ వారికి ఫలమిచుచ్ను.  

కీరత్నలు 62:12 => పర్భువా, మనుషుయ్లకందరికి వారి వారి కిర్యలచొపుప్న నీవే 

పర్తిఫలమిచుచ్చునాన్వు. కాగా కృపచూపుటయు నీది. 
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యిరిమ్యా 32:19 => ఆలోచన విషయములో నీవే గొపప్వాడవు, కిర్యలు జరిగించు విషయములో 

శకిత్ సంపనున్డవు, వారి పర్వరత్నలనుబటిట్యు వారి కిర్యాఫలమునుబటిట్యు అందరికి 

పర్తిఫలమిచుచ్టకై నరపుతుర్ల మారగ్ములనిన్టిని నీవు కనున్లార చూచుచునాన్వు. 

మతత్యి 16:27 => మనుషయ్కుమారుడు తన తండిర్ మహిమగలవాడై తన దూతలతో కూడ 

రాబోవుచునాన్డు. అపుప్డాయన ఎవని కిర్యలచొపుప్న వానికి ఫలమిచుచ్ను. 

రోమీయులకు 2:6 => ఆయన పర్తివానికి వాని వాని కిర్యల చొపుప్న పర్తిఫలమిచుచ్ను. 

2 కొరిందీయులకు 5:10 => ఎందుకనగా తాను జరిగించిన కిర్యల చొపుప్న, అవి మంచివైనను 

సరే చెడ డ్వైనను సరే, దేహముతో జరిగించిన వాటి ఫలమును పర్తివాడును పొందునటుల్ 

మనమందరమును కీర్సుత్ నాయ్యపీఠము ఎదుట పర్తయ్క్షము కావలయును. 

పర్కటన 2:23 => దాని పిలల్లను నిశచ్యముగా చంపెదను. అందువలన అంతరిందిర్యములను 

హృదయములను పరీకిష్ంచువాడను నేనే అని సంఘములనిన్యు తెలిసికొనును. మరియు మీలో 

పర్తివానికి వాని వాని కిర్యల చొపుప్న పర్తిఫలము ఇచెచ్దను. 

పర్కటన 20:12 => మరియు గొపప్వారేమి కొదిద్వారేమి మృతులైన వారందరు ఆ సింహాసనము 

ఎదుట నిలువబడి యుండుట చూచితిని. అపుప్డు గర్ంథములు విపప్బడెను; మరియు జీవగర్ంథమును 

వేరొక గర్ంథము విపప్బడెను; ఆ గర్ంథములయందు వార్యబడియునన్ వాటినిబటిట్ తమ కిర్యల 

చొపుప్న మృతులు తీరుప్ పొందిరి. 

పర్కటన 20:13 => సముదర్ము తనలో ఉనన్ మృతులను అపప్గించెను; మరణమును 

పాతాళలోకమును వాటి వశముననునన్ మృతులనపప్గించెను; వారిలో పర్తివాడు తన కిర్యల చొపుప్న 

తీరుప్ పొందెను. 

పర్కటన 20:14 => మరణమును మృతుల లోకమును అగిన్గుండములో పడవేయబడెను; ఈ 

అగిన్గుండము రెండవ మరణము. 

పర్కటన 20:15 => ఎవని పేరైనను జీవగర్ంథమందు వార్యబడినటుట్ కనబడనియెడల వాడు 

అగిన్గుండములో పడవేయబడెను. 
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పర్కటన 22:12 => ఇదిగో తవ్రగా వచుచ్చునాన్ను. వానివాని కిర్య చొపుప్న పర్తివాని కిచుచ్టకు 

నేను సిదధ్పరచిన జీతము నాయొదద్ ఉనన్ది. 

ఆదికాండము 14:14 => అబార్ము తన తముమ్డు చెరపటట్బడెనని విని తన యింట పుటిట్ 

అలవరచబడిన మూడువందల పదునెనమండుగురిని వెంటబెటుట్కొని దాను మటుట్కు ఆ రాజులను 

తరిమెను. 

ఆదికాండము 42:21 => అపుప్డు వారు నిశచ్యముగా మన సహోదరునియెడల మనము చేసిన 

అపరాధమునకు శిక్ష పొందుచునాన్ము. అతడు మనలను బతిమాలుకొనినపుప్డు మనము అతని వేదన 

చూచియు వినకపోతిమి; అందువలన ఈ వేదన మనకు వచెచ్నని ఒకనితో ఒకడు మాటలాడుకొనిరి 

నిరగ్మకాండము 1:17 => అయితే ఆ మంతర్సానులు దేవునికి భయపడి, ఐగుపుత్ రాజు 

తమకాజాఞ్పించినటుల్ చేయక మగపిలల్లను బర్దుకనియయ్గా  

యెహోషువ 10:9 => యెహోషువ గిలాగ్లునుండి ఆ రాతిర్ అంతయు నడచి వారిమీద హఠాతుత్గా 

పడెను. 

1 సమూయేలు 19:4 => యోనాతాను తన తండిర్యైన సౌలుతో దావీదునుగూరిచ్ దయగా 

మాటలాడి నీ సేవకుడైన దావీదు నీ విషయములో ఏ తపిప్దమును చేసినవాడు కాక బహు మేలుచేసెను 

గనుక, రాజా నీవు అతని విషయములో ఏ పాపము చేయకుందువు గాక. 

1 సమూయేలు 20:32 => అంతట యోనాతాను అతడెందుకు మరణ శిక్ష నొందవలెను? అతడు 

ఏమి చేసెనని సౌలు నడుగగా 

1 సమూయేలు 22:14 => అహీమెలెకు రాజా, రాజునకు అలుల్డై నమమ్కసుథ్డై, ఆలోచనకరత్యై నీ 

నగరిలో ఘనతవహించిన దావీదు వంటివాడు నీ సేవకులందరిలో ఎవడునాన్డు? 

2 సమూయేలు 13:32 => దావీదు సహోదరుడైన షిమాయ్కు పుటిట్న యెహోనాదాబు దీనిని చూచి 

రాజకుమారులైన యౌవనులనందరిని వారు చంపిరని నా యేలినవాడవగు నీవు తలంచవదుద్; 

అమోన్ను మాతర్మే మరణమాయెను; ఏలయనగా అతడు అబాష్లోము చెలెల్లైన తామారును 

బలవంతము చేసిన నాటనుండి అబాష్లోము అతని చంపవలెనను తాతప్రయ్ముతో ఉండెనని అతని నోటి 

మాటనుబటిట్ నిశచ్యించుకొనవచుచ్ను. 
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1 రాజులు 2:9 => వానిని నిరోద్షిగా ఎంచవదుద్; నీవు సుబుదిధ్గలవాడవు గనుక వానినేమి 

చేయవలెనో అది నీకు తెలియును; వాని నెరసిన తలవెండుర్కలు రకత్ముతో సమాధికి దిగజేయుము. 

యోబు 29:12 => ఏలయనగా మొఱఱ్పెటిట్న దీనులను తండిర్లేనివారిని సహాయములేనివారిని నేను 

విడిపించితిని. 

యోబు 31:34 => మహా సమూహమునకు భయపడియు కుటుంబముల తిరసాక్రమునకు 

జడిసియు నేను మౌనముగానుండి దావ్రము దాటి బయలువెళల్క రొముమ్లో నా పాపమును 

కపుప్కొనినయెడల పరముననునన్ దేవుని దృషిట్కి నేను వేషధారినవుదును  

యోబు 33:26 => వాడు దేవుని బతిమాలుకొనినయెడల ఆయన వానిని కటాకిష్ంచును కావున వాడు 

ఆయన ముఖము చూచి సంతోషించును ఈలాగున నిరోద్షతవ్ము ఆయన నరునికి దయచేయును.  

కీరత్నలు 33:15 => ఆయన వారందరి హృదయములను ఏకరీతిగా నిరిమ్ంచినవాడు వారి 

కిర్యలనిన్యు విచారించువాడు వారిని దరిశ్ంచువాడు. 

కీరత్నలు 82:4 => దరిదుర్లను నిరుపేదలను విడిపించుడి భకిత్హీనుల చేతిలోనుండి వారిని 

తపిప్ంచుడి. 

సామెతలు 16:2 => ఒకని నడతలనిన్యు వాని దృషిట్కి నిరోద్షములుగా కనబడును యెహోవా 

ఆతమ్లను పరిశోధించును. 

సామెతలు 31:8 => మూగవారికిని దికుక్లేని వారికందరికిని నాయ్యము జరుగునటుల్ నీ నోరు 

తెరువుము. 

పర్సంగి 3:7 => చింపుటకు కుటుట్టకు; మౌనముగా నుండుటకు మాటలాడుటకు; 

యిరిమ్యా 21:12 => దావీదు వంశసుథ్లారా, యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు అనుదినము 

నాయ్యముగా తీరుప్ తీరుచ్డి, దోచుకొనబడినవానిని బాధపెటుట్వాని చేతిలోనుండి విడిపించుడి, ఆలాగు 

చేయనియెడల మీ దుషట్కిర్యలనుబటిట్ నా కోర్ధము అగిన్వలె బయలువెడలి, యెవడును ఆరప్లేకుండ 

మిముమ్ను దహించును. 

యిరిమ్యా 22:16 => అతడు దీనులకును దరిదుర్లకును నాయ్యము తీరుచ్చు సుఖముగా బర్దికెను, 

ఆలాగున చేయుటే ననున్ తెలిసికొనుట కాదా? యిదే యెహోవా వాకుక్. 
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యిరిమ్యా 38:9 => రాజా, నా యేలినవాడా, ఆ గోతిలో వేయబడిన యిరీమ్యా అను పర్వకత్యెడల 

ఈ మనుషుయ్లు చేసినది యావతుత్ను అనాయ్యము; అతడునన్ చోటను అతడు అకలిచేత చచుచ్ను, 

పటట్ణములోనైనను ఇంకను రొటెట్లేమియు లేవు. 

మతత్యి 24:39 => జలపర్ళయము వచిచ్ అందరిని కొటుట్కొనిపోవువరకు ఎరుగకపోయిరి; 

ఆలాగుననే మనుషయ్కుమారుని రాకడ ఉండును. 

లూకా 10:31 => అపుప్డొక యాజకుడు ఆ తోర్వను వెళుల్ట తటసిథ్ంచెను. అతడు అతనిని చూచి, 

పర్కక్గా పోయెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 16:28 => అపుప్డు పౌలు నీవు ఏ హానియు చేసికొనవదుద్, మేమందరము 

ఇకక్డనే యునాన్మని బిగగ్రగా చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 28:2 => అనాగరికులగు ఆ దీవ్పవాసులు మాకు చేసిన ఉపచార 

మింతంతకాదు. ఏలాగనగా, అపుప్డు వరష్ము కురియుచు చలిగా ఉనన్ందునవారు నిపుప్ రాజబెటిట్ 

మముమ్ను అందరిని చేరుచ్కొనిరి. 

వచనము 16 

నీతిమంతుడు ఏడుమారులు పడినను తిరిగి లేచును ఆపతాక్లమునందు భకిత్హీనులు కూలుదురు. 

సామెతలు 25:16 => తేనె కనుగొంటివా? తగినంతమటుట్కే తార్గుము అధికముగా తార్గినయెడల 

కకిక్వేయుదువేమో 

సామెతలు 25:27 => తేనె నధికముగా తార్గుట మంచిది కాదు. దురల్భమైన సంగతి పరిశీలన 

చేయుట ఘనతకు కారణము. 

పరమగీతము 5:1 => నా సహోదరీ, పార్ణేశవ్రీ, నా ఉదాయ్నవనమునకు నేను ఏతెంచితిని నా 

జటామాంసిని నా గంధవరగ్ములను కూరుచ్కొనుచునాన్ను తేనెయు తేనెపటుట్ను భుజించుచునాన్ను 

కీష్రసహిత దార్కాష్రసము పానము చేయుచునాన్ను. నా సఖులారా, భుజించుడి లెసస్గా పానము 

చేయుడి సేన్హితులారా, పానము చేయుడి.  
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యెషయా 7:15 => కీడును విసరిజ్ంచుటకును మేలును కోరుకొనుటకును అతనికి తెలివి 

వచుచ్నపుప్డు అతడు పెరుగు, తేనెను తినును. 

మతత్యి 3:4 => ఈ యోహాను ఒంటె రోమముల వసత్రమును, మొలచుటుట్ తోలుదటిట్యు 

ధరించుకొనువాడు; మిడతలును అడవి తేనెయు అతనికి ఆహారము. 

లేవీయకాండము 2:11 => మీరు యెహోవాకు చేయు నైవేదయ్మేదియు పులిసి పొంగినదానితో 

చేయకూడదు. ఏలయనగా పులిసినదైనను తేనెయైనను యెహోవాకు హోమముగా దహింపవలదు. 

నెహెమాయ్ 8:12 => ఆ తరువాత జనులు తమకు తెలియజేయబడిన మాటలనిన్టిని గర్హించి, 

తినుటకును తార్గుటకును లేనివారికి ఫలాహారములు పంపించుటకును సంభర్మముగా ఉండుటకును 

ఎవరి యిండల్కు వారు వెళి ల్రి. 

కీరత్నలు 19:10 => అవి బంగారుకంటెను విసాత్రమైన మేలిమి బంగారుకంటెను కోరదగినవి 

తేనెకంటెను జుంటితేనె ధారలకంటెను మధురమైనవి. 

కీరత్నలు 119:103 => నీ వాకయ్ములు నా జిహవ్కు ఎంతో మధురములు అవి నా నోటికి తేనెకంటె 

తీపిగా నునన్వి. 

సామెతలు 2:10 => జాఞ్నము నీ హృదయమున జొచుచ్ను తెలివి నీకు మనోహరముగా నుండును 

సామెతలు 16:24 => ఇంపైన మాటలు తేనెపటుట్వంటివి అవి పార్ణమునకు మధురమైనవి 

యెముకలకు ఆరోగయ్కరమైనవి. 

సామెతలు 22:18 => నీ అంతరంగమందు వాటిని నిలుపుకొనుట ఎంతో మంచిది పోకుండ అవి నీ 

పెదవులమీద ఉండనిముమ్. 

పరమగీతము 4:11 => పార్ణేశవ్రీ, నీ పెదవులు తేనియలొలుకుచునన్టుట్నన్వి నీ జిహవ్కిర్ంద 

మధుకీష్రములు కలవు నీ వసత్రముల సువాసన లెబానోను సువాసనవలె నునన్ది. 

వచనము 17 

నీ శతుర్వు పడినపుప్డు సంతోషింపకుము వాడు తొటిర్లిల్నపుప్డు నీవు మనసుస్న నులల్సింపకుము. 
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సామెతలు 22:18 => నీ అంతరంగమందు వాటిని నిలుపుకొనుట ఎంతో మంచిది పోకుండ అవి నీ 

పెదవులమీద ఉండనిముమ్. 

కీరత్నలు 19:10 => అవి బంగారుకంటెను విసాత్రమైన మేలిమి బంగారుకంటెను కోరదగినవి 

తేనెకంటెను జుంటితేనె ధారలకంటెను మధురమైనవి. 

కీరత్నలు 19:11 => వాటివలన నీ సేవకుడు హెచచ్రికనొందును వాటిని గైకొనుటవలన గొపప్ 

లాభము కలుగును. 

కీరత్నలు 119:103 => నీ వాకయ్ములు నా జిహవ్కు ఎంతో మధురములు అవి నా నోటికి తేనెకంటె 

తీపిగా నునన్వి. 

కీరత్నలు 119:111 => నీ శాసనములు నాకు హృదయానందకరములు అవి నాకు నితయ్సావ్సథ్య్మని 

భావించుచునాన్ను. 

యిరిమ్యా 15:16 => నీ మాటలు నాకు దొరకగా నేను వాటిని భుజించితిని; సైనయ్ములకధిపతివగు 

యెహోవా, దేవా, నీ పేరు నాకు పెటట్బడెను గనుక నీ మాటలు నాకు సంతోషమును నా 

హృదయమునకు ఆనందమును కలుగజేయుచునన్వి. 

సామెతలు 2:1 => నా కుమారుడా, నీవు నా మాటలనంగీకరించి నా ఆజఞ్లను నీయొదద్ 

దాచుకొనినయెడల 

సామెతలు 2:2 => జాఞ్నమునకు నీ చెవియొగిగ్ హృదయపూరవ్కముగా వివేచన నభయ్సించినయెడల 

సామెతలు 2:3 => తెలివికై మొఱఱ్పెటిట్నయెడల వివేచనకై మనవిచేసినయెడల 

సామెతలు 2:4 => వెండిని వెదకినటుల్ దాని వెదకినయెడల దాచబడిన ధనమును వెదకినటుల్ దాని 

వెదకినయెడల 

సామెతలు 2:5 => యెహోవాయందు భయభకుత్లు కలిగియుండుట యెటిట్దో నీవు గర్హించెదవు 

దేవుని గూరిచ్న విజాఞ్నము నీకు లభించును. 

సామెతలు 2:10 => జాఞ్నము నీ హృదయమున జొచుచ్ను తెలివి నీకు మనోహరముగా నుండును 

సామెతలు 3:13 => జాఞ్నము సంపాదించినవాడు ధనుయ్డు వివేచన కలిగిన నరుడు ధనుయ్డు. 
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సామెతలు 3:14 => వెండి సంపాదించుటకంటె జాఞ్నము సంపాదించుట మేలు అపరంజి 

సంపాదించుటకంటె జాఞ్నలాభము నొందుట మేలు. 

సామెతలు 3:15 => పగడములకంటె అది పిర్యమైనది నీ యిషట్వసుత్వులనిన్యు దానితో 

సమానములు కావు. 

సామెతలు 3:16 => దాని కుడిచేతిలో దీరాఘ్యువును దాని యెడమచేతిలో ధనఘనతలును ఉనన్వి. 

సామెతలు 3:17 => దాని మారగ్ములు రమయ్మారగ్ములు దాని తోర్వలనిన్యు కేష్మకరములు. 

సామెతలు 3:18 => దాని నవలంబించువారికి అది జీవవృక్షము దాని పటుట్కొనువారందరు 

ధనుయ్లు. 

సామెతలు 23:18 => నిశచ్యముగా ముందుగతి రానే వచుచ్ను నీ ఆశ భంగము కానేరదు. 

మతత్యి 19:21 => అందుకు యేసు నీవు పరిపూరుణ్డవగుటకు కోరినయెడల, పోయి నీ ఆసిత్ని అమిమ్ 

బీదలకిముమ్, అపుప్డు పరలోకమందు నీకు ధనము కలుగును; నీవు వచిచ్ ననున్ వెంబడించుమని 

అతనితో చెపెప్ను 

యాకోబు 1:25 => అయితే సావ్తంతర్య్మునిచుచ్ సంపూరణ్మైన నియమములో తేరిచూచి నిలుకడగా 

ఉండువాడెవడో వాడు విని మరచువాడు కాక, కిర్యను చేయువాడైయుండి తన కిర్యలో ధనుయ్డగును. 

నెహెమాయ్ 8:12 => ఆ తరువాత జనులు తమకు తెలియజేయబడిన మాటలనిన్టిని గర్హించి, 

తినుటకును తార్గుటకును లేనివారికి ఫలాహారములు పంపించుటకును సంభర్మముగా ఉండుటకును 

ఎవరి యిండల్కు వారు వెళి ల్రి. 

కీరత్నలు 9:18 => దరిదుర్లు నితయ్ము మరువబడరు బాధపరచబడువారి నిరీక్షణాసప్దము ఎనన్టికిని 

నశించదు. 

కీరత్నలు 104:34 => ఆయననుగూరిచ్న నా ధాయ్నము ఆయనకు ఇంపుగా నుండునుగాక నేను 

యెహోవాయందు సంతోషించెదను. 

కీరత్నలు 111:2 => యెహోవా కిర్యలు గొపప్వి వాటియందు ఇషట్ము గలవారందరు వాటిని 

విచారించుదురు. 
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సామెతలు 16:24 => ఇంపైన మాటలు తేనెపటుట్వంటివి అవి పార్ణమునకు మధురమైనవి 

యెముకలకు ఆరోగయ్కరమైనవి. 

సామెతలు 25:16 => తేనె కనుగొంటివా? తగినంతమటుట్కే తార్గుము అధికముగా తార్గినయెడల 

కకిక్వేయుదువేమో 

పరమగీతము 4:11 => పార్ణేశవ్రీ, నీ పెదవులు తేనియలొలుకుచునన్టుట్నన్వి నీ జిహవ్కిర్ంద 

మధుకీష్రములు కలవు నీ వసత్రముల సువాసన లెబానోను సువాసనవలె నునన్ది. 

మతత్యి 10:42 => మరియు శిషుయ్డని యెవడు ఈ చినన్వారిలో ఒకనికి గినెన్డు చనీన్ళుల్ మాతర్ము 

తార్గనిచుచ్నో వాడు తన ఫలము పోగొటుట్కొనడని నిశచ్యముగా మీతో చెపుప్చునాన్ను. 

వచనము 18 

యెహోవా అది చూచి అసహియ్ంచుకొని వానిమీదనుండి తన కోపము తిర్పుప్కొనునేమో. 

సామెతలు 1:11 => మాతోకూడ రముమ్ మనము పార్ణము తీయుటకై పొంచియుందము నిరోద్షియైన 

యొకని పటుట్కొనుటకు దాగియుందము 

1 సమూయేలు 9:11 => వారు దైవజనుడుండు ఊరికి పోయిరి. ఊరికి ఎకిక్పోవుచుండగా నీళుల్ 

చేదుకొనుటకై వచిచ్న కనయ్కలు తమకు కనబడినపుప్డు ఇకక్డ దీరఘ్దరిశ్ యునాన్డా అని అడిగిరి. 

1 సమూయేలు 22:18 => రాజు దోయేగుతో నీవు ఈ యాజకులమీద పడుమని చెపెప్ను. అపుప్డు 

ఎదోమీయుడైన దోయేగు యాజకులమీద పడి ఏఫోదు ధరించుకొనిన యెనుబది యయిదుగురిని ఆ 

దినమున హతముచేసెను. 

1 సమూయేలు 22:19 => మరియు అతడు యాజకుల పటట్ణమైన నోబు కాపురసుథ్లను కతిత్వాత 

హతము చేసెను; మగవారినేమి ఆడువారినేమి బాలురనేమి పసిపిలల్లనేమి యెడల్నేమి గారద్భములనేమి 

గొఱఱ్లనేమి అనిన్టిని కతిత్వాత హతముచేసెను. 

1 సమూయేలు 23:20 => రాజా, నీ మనోభీషట్మంతటి చొపుప్న దిగిరముమ్; రాజవైన నీచేతికి 

అతనిని అపప్గించుట మా పని అని చెపప్గా 
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1 సమూయేలు 23:21 => సౌలు వారితో ఇటల్నెను మీరు నాయందు కనికరపడినందుకై మీకు 

యెహోవా ఆశీరావ్దము కలుగును గాక. 

1 సమూయేలు 23:22 => మీరు పోయి అతడు ఉండుసథ్లము ఏదయినది, అతనిని చూచినవాడు 

ఎవడయినది నిశచ్యముగా తెలిసికొనుడి; అతడు బహు యుకిత్గా పర్వరిత్ంచుచునాన్డని నాకు 

వినబడెను గనుక 

1 సమూయేలు 23:23 => మీరు బహు జాగర్తత్గానుండి, అతడుండు మరుగు తావులను 

కనిపెటిట్యునన్ సంగతియంత నాకు తెలియజేయుటకై మరల నాయొదద్కు తపప్క రండి, అపుప్డు నేను 

మీతో కూడా వతుత్ను, అతడు దేశములో ఎకక్డనుండినను యూదావారందరిలో నేను అతని వెదకి 

పటుట్కొందును. 

కీరత్నలు 10:8 => తామునన్ పలెల్లయందలి మాటుచోటులలో పొంచియుందురు చాటైన సథ్లములలో 

నిరపరాధులను చంపుదురు వారి కనున్లు నిరాధారులను పటుట్కొనవలెనని పొంచి చూచును. 

కీరత్నలు 10:9 => గుహలోని సింహమువలె వారు చాటైన సథ్లములలో పొంచియుందురు 

బాధపడువారిని పటుట్కొన పొంచియుందురు బాధపడువారిని తమ వలలోనికి లాగి పటుట్కొందురు. 

కీరత్నలు 10:10 => కాగా నిరాధారులు నలిగి వంగుదురు వారి బలాతాక్రమువలన నిరాధారులు 

కూలుదురు. 

కీరత్నలు 37:32 => భకిత్హీనులు నీతిమంతులకొరకు పొంచియుండి వారిని చంపజూతురు. 

కీరత్నలు 56:6 => వారు గుంపుకూడి పొంచియుందురు నా పార్ణము తీయగోరుచు వారు నా 

అడుగుజాడలు కనిపెటుట్దురు.  

కీరత్నలు 59:3 => నా పార్ణము తీయవలెనని వారు పొంచియునాన్రు యెహోవా, నా దోషమునుబటిట్ 

కాదు నా పాపమునుబటిట్కాదు ఊరకయే బలవంతులు నాపైని పోగుబడియునాన్రు. 

కీరత్నలు 140:5 => గరివ్షుఠ్లు నాకొరకు ఉరిని తార్ళల్ను చాటుగా ఒడిడ్యునాన్రు వారు తోర్వపర్కక్ను 

వల పరచియునాన్రు. ననున్ పటుట్కొనుటకై ఉచుచ్ల నొగిగ్యునాన్రు. (సెలా.)  

యిరిమ్యా 11:19 => అయితే నేను వధకు తేబడుచుండు సాధువైన గొఱఱ్పిలల్వలె ఉంటిని; మనము 

చెటుట్ను దాని ఫలమును నశింపజేయుదము రండి, వాని పేరు ఇకను జాఞ్పకము చేయబడకపోవునటుల్ 

Page  of 1925 2507



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   !"త$

బర్దుకువారిలో నుండకుండ వాని నిరూమ్లము చేయుదము రండని వారు నామీద చేసిన 

దురాలోచనలను నేనెరుగకయుంటిని. 

మతత్యి 26:4 => యేసును మాయోపాయముచేత పటుట్కొని, చంపవలెనని యేకమై ఆలోచన చేసిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:24 => వారి ఆలోచన సౌలునకు తెలియవచెచ్ను. వారు అతని 

చంపవలెనని రాతిర్ంబగళుల్ దావ్రములయొదద్ కాచుకొనుచుండిరి 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 23:16 => అపుప్డు పౌలు శతాధిపతులలో నొకనిని తనయొదద్కు పిలిచిఈ 

చినన్వానిని సహసార్ధిపతియొదద్కు తోడుకొనిపొముమ్, ఇతడు అతనితో ఒక మాట చెపుప్కొనవలెనని 

యునాన్డనెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 25:3 => మరియు తోర్వలో అతనిని చంపుటకు పొంచియుండి మీరు 

దయచేసి అతనిని యెరూషలేమునకు పిలువనంపించుడని అతనినిగూరిచ్ ఫేసుత్ నొదద్ మనవి చేసిరి. 

సామెతలు 22:28 => నీ పితరులు వేసిన పురాతనమైన పొలిమేర రాతిని నీవు తీసివేయకూడదు.  

యెషయా 32:18 => అయినను అరణయ్ము ధవ్ంసమగునపుప్డు వడగండుల్ పడును 

వచనము 19 

దురామ్రుగ్లను చూచి నీవు వయ్సనపడకుము భకిత్హీనులయెడల మతస్రపడకుము. 

యోబు 5:19 => ఆరు బాధలలోనుండి ఆయన నినున్ విడిపించును ఏడు బాధలు కలిగినను నీకు ఏ 

కీడును తగులదు. 

కీరత్నలు 34:19 => నీతిమంతునికి కలుగు ఆపదలు అనేకములు వాటి అనిన్టిలోనుండి యెహోవా 

వానిని విడిపించును. 

కీరత్నలు 37:24 => యెహోవా అతని చెయియ్ పటుట్కొనియునాన్డు గనుక అతడు నేలను పడినను 

లేవలేక యుండడు. 

మీకా 7:8 => నా శతుర్వా, నామీద అతిశయింపవదుద్, నేను కిర్ందపడినను, తిరిగిలేతును; నేను 

అంధకారమందు కూరుచ్నన్ను యెహోవా నాకు వెలుగుగా నుండును. 
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మీకా 7:9 => నేను యెహోవా దృషిట్కి పాపము చేసితిని గనుక ఆయన నా పక్షమున వాయ్జెయ్మాడి నా 

పక్షమున నాయ్యము తీరుచ్వరకు నేను ఆయన కోపాగిన్ని సహింతును; ఆయన ననున్ వెలుగులోనికి 

రపిప్ంచును, ఆయన నీతిని నేను చూచెదను. 

మీకా 7:10 => నా శతుర్వు దాని చూచును. నీ దేవుడైన యెహోవా యెకక్డనని నాతో అనినది 

అవమానము నొందును, అది నా కండల్కు అగపడును, ఇపుప్డు అది వీధిలోనునన్ బురదవలె 

తొర్కక్బడును. 

2 కొరిందీయులకు 1:8 => సహోదరులారా, ఆసియలో మాకు తటసిథ్ంచిన శర్మనుగూరిచ్ మీకు 

తెలియకుండుట మాకిషట్ములేదు; అదేదనగా మేము బర్దుకుదుమను నమమ్కములేక యుండునటుల్గా, 

మా శకిత్కి మించిన అతయ్ధిక భారమువలన కుర్ంగిపోతివిు. 

2 కొరిందీయులకు 1:9 => మరియు మృతులను లేపు దేవునియందేగాని, మాయందే మేము 

నమిమ్కయుంచకుండునటుల్ మరణమగుదుమను నిశచ్యము మామటుట్కు మాకు కలిగియుండెను. 

2 కొరిందీయులకు 1:10 => ఆయన అటిట్ గొపప్ మరణమునుండి మముమ్ను తపిప్ంచెను, ఇక 

ముందుకును తపిప్ంచును. మరియు మాకొరకు పార్రథ్న చేయుటవలన మీరు కూడ సహాయము 

చేయుచుండగా, ఆయన ఇక ముందుకును మముమ్ను తపిప్ంచునని ఆయనయందు నిరీక్షణ 

గలవారమై యునాన్ము. 

2 కొరిందీయులకు 4:8 => ఎటుబోయినను శర్మపడుచునన్ను ఇరికింపబడువారము కాము; 

అపాయములో నునన్ను కేవలము ఉపాయము లేనివారము కాము; 

2 కొరిందీయులకు 4:9 => తరుమబడుచునన్ను దికుక్లేనివారము కాము; పడదోర్యబడినను 

నశించువారము కాము. 

2 కొరిందీయులకు 4:10 => యేసుయొకక్ జీవము మా శరీరమందు పర్తయ్క్షపరచబడుటకై 

యేసుయొకక్ మరణానుభవమును మా శరీరమందు ఎలల్పుప్డును వహించుకొని పోవుచునాన్ము. 

2 కొరిందీయులకు 4:11 => ఏలయనగా, యేసుయొకక్ జీవముకూడ మా మరత్య్శరీరమునందు 

పర్తయ్క్షపరచబడినటుల్, సజీవులమైన మేము ఎలల్పుప్డు యేసు నిమితత్ము మరణమునకు 

అపప్గింపబడుచునాన్ము. 
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2 కొ రిం దీ యు ల కు 4 : 1 2 = > కా వు న మా లో మ ర ణ ము ను మీ లో జీ వ ము ను 

కారయ్సాధకమగుచునన్వి. 

2 కొరిందీయులకు 11:23 => వారు కీర్సుత్ పరిచారకులా? వెఱి ఱ్వానివలె మాటలాడుచునాన్ను, 

నేనును మరియెకుక్వగా కీర్సుత్ పరిచారకుడను. మరివిశేషముగా పర్యాసపడితిని, మరి అనేక 

పరాయ్యములు చెరసాలలో ఉంటిని; అపరిమితముగా దెబబ్లు తింటిని, అనేకమారులు 

పార్ణాపాయములలో ఉంటిని. 

2 కొరిందీయులకు 11:24 => యూదులచేత అయిదు మారులు ఒకటి తకుక్వ నలువది దెబబ్లు 

తింటిని; 

2 కొరిందీయులకు 11:25 => ముమామ్రు బెతత్ములతో కొటట్బడితిని; ఒకసారి రాళల్తో కొటట్బడితిని; 

ముమామ్రు ఓడ పగిలి శర్మపడితిని; ఒక రాతిర్ంబగళుల్ సముదర్ములో గడిపితిని. 

2 కొరిందీయులకు 11:26 => అనేక పరాయ్యములు పర్యాణములలోను, నదులవలననైన 

ఆపదలలోను , దొంగలవలననైన ఆపదలలోను , నా సవ్జనులవలననైన ఆపదలలోను , 

అనయ్జనులవలననైన ఆపదలలోను, పటట్ణములో ఆపదలోను, అరణయ్ములో ఆపదలోను, 

సముదర్ములో ఆపదలోను, కపట సహోదరులవలని ఆపదలలో ఉంటిని 

2 కొరిందీయులకు 11:27 => పర్యాసతోను, కషట్ములతోను, తరచుగా జాగరణములతోను, 

ఆకలిదపుప్లతోను, తరచుగా ఉపవాసములతోను, చలితోను, దిగంబరతవ్ముతోను ఉంటిని, ఇంకను 

చెపప్వలసినవి అనేకములునన్వి. 

సామెతలు 13:17 => దుషు ట్డైన దూత కీడునకు లోబడును. నమమ్కమైన రాయబారి ఔషధము 

వంటివాడు. 

సామెతలు 28:14 => నితయ్ము భయము గలిగి పర్వరిత్ంచువాడు ధనుయ్డు హృదయమును 

కఠినపరచుకొనువాడు కీడులో పడును. 

సామెతలు 28:15 => బొబబ్రించు సింహమును తిరుగులాడు ఎలుగుబంటియు దరిదుర్లైన జనుల 

నేలు దుషు ట్డును సమానములు. 
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సామెతలు 28:16 => వివేకము లేనివాడవై జనులను అధికముగా బాధపెటుట్ అధికారీ, దురాల్భమును 

దేవ్షించువాడు దీరాఘ్యుషమ్ంతుడగును. 

సామెతలు 28:17 => పార్ణము తీసి దోషము కటుట్కొనినవాడు గోతికి పరుగెతుత్చునాన్డు ఎవరును 

అటిట్వానిని ఆపకూడదు. 

సామెతలు 28:18 => యథారథ్ముగా పర్వరిత్ంచువాడు రకిష్ంపబడును మూరఖ్పర్వరత్న గలవాడు 

హఠాతుత్గా పడిపోవును. 

1 సమూయేలు 26:10 => యహోవా జీవముతోడు యెహోవాయే అతని మొతుత్ను, అతడు 

అపాయమువలన చచుచ్ను, లేదా యుదధ్మునకు పోయి నశించును; 

1 సమూయేలు 31:4 => సునన్తిలేని వీరు వచిచ్ ననున్ పొడిచి అపహాసయ్ము చేయకుండునటుల్ నీకతిత్ 

దూసి దానిచేత ననున్ పొడువుమని తన ఆయుధములను మోయువానితో చెపప్గా అతడు భయముచేత 

ఆలాగు చేయనొలల్కుండెను గనుక సౌలు తన కతిత్ పటుట్కొని దానిమీద పడెను. 

ఎసేత్రు 7:10 => కాగా హామాను మొరెద్కైకి సిదధ్ముచేసిన ఉరి కొయయ్మీద వారు అతనినే ఉరితీసిరి. 

అపుప్డు రాజు యొకక్ ఆగర్హము చలాల్రెను. 

కీరత్నలు 7:16 => వాడు తలంచిన చేటు వాని నెతిత్మీదికే వచుచ్ను వాడు యోచించిన బలాతాక్రము 

వాని నడినెతిత్మీదనే పడును. 

కీరత్నలు 52:5 => కావున దేవుడు సదాకాలము నినున్ అణగగొటుట్ను నినున్ పటుట్కొని ఆయన నీ 

గుడారములోనుండి నినున్ పెలల్గించును సజీవుల దేశములోనుండి నినున్ నిరూమ్లము చేయును.

(సెలా.) 

ఆమోసు 5:2 => కనయ్కయైన ఇశార్యేలు కూలిపోయెను, ఆమె మరెనన్టికిని లేవదు; 

లేవనెతుత్వాడొకడును లేక ఆమె భూమిమీద పడవేయబడియునన్ది. 

ఆమోసు 8:14 => షోమోర్ను యొకక్ దోషమునకు కారణమగు దాని తోడనియు, దానూ, నీ దేవుని 

జీవము తోడనియు, బెయేరె ష్బా మారగ్ జీవము తోడనియు పర్మాణము చేయువారు ఇకను లేవకుండ 

కూలుదురు. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 12:23 => అతడు దేవుని మహిమపరచనందున వెంటనే పర్భువు దూత 

అతని మొతెత్ను గనుక పురుగులు పడి పార్ణము విడిచెను. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 5 :3 => లోకులు నెమమ్దిగా ఉనన్ది , భయమేమియులేదని 

చెపుప్కొనుచుండగా, గరిభ్ణి సతరీకి పర్సవవేదన వచుచ్నటుల్ వారికి ఆకసిమ్కముగా నాశనము తటసిథ్ంచును 

గనుక వారెంత మాతర్మును తపిప్ంచుకొనలేరు 

పర్కటన 18:20 => పరలోకమా, పరిశుదుధ్లారా, అపొసత్లులారా, పర్వకత్లారా, దానిగూరిచ్ 

ఆనందించుడి, ఏలయనగా దానిచేత మీకు కలిగిన తీరుప్కు పర్తిగా దేవుడు ఆ పటట్ణమునకు తీరుప్ 

తీరిచ్యునాన్డు. 

పర్కటన 18:21 => తరువాత బలిషుఠ్డైన యొక దూత గొపప్ తిరుగటి రాతివంటి రాయి యెతిత్ 

సముదర్ములో పడవేసి ఈలాగు మహా పటట్ణమైన బబులోను వేగముగా పడదోర్యబడి ఇక ఎనన్టికిని 

కనబడకపోవును. 

ఆదికాండము 19:35 => ఆ రాతిర్యు వారు తమ తండిర్కి దార్కాష్రసము తార్గించిరి. అపుప్డా చినన్ది 

లేచి అతనితో శయనించెను. ఆమె యెపుప్డు శయనించెనో యెపుప్డు లేచిపోయెనో అతనికి 

తెలియలేదు. 

ఆదికాండము 20:2 => అపుప్డు అబార్హాము తన భారయ్యైన శారానుగూరిచ్ ఈమె నా చెలెల్లని 

చెపెప్ను గనుక గెరారు రాజైన అబీమెలెకు శారాను పిలిపించి తన యింట చేరుచ్కొనెను. 

లేవీయకాండము 26:18 => ఇవనిన్యు సంభవించినను మీరింక నా మాటలు విననియెడల నేను మీ 

పాపములనుబటిట్ మరి ఏడంతలుగా మిముమ్ను దండించెదను. 

2 రాజులు 7:9 => వారు మనము చేయునది మంచిపని కాదు, నేటిదినము శుభ వరత్మానముగల 

దినము, మనము ఊరకొననేల? తెలల్వారువరకు మనము ఇచచ్ట నుండినయెడల ఏదైన నొక 

అపాయము మనకు సంభవించును గనుక మనము వెళి ల్ రాజు ఇంటివారితో సంగతి తెలియజెపుప్దము 

రండని ఒకరితోనొకరు చెపుప్కొని 

యిరిమ్యా 8:4 => మరియు యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డని వారితో చెపుప్ము మనుషుయ్లు 

పడి తిరిగి లేవకుందురా? తొలగిపోయిన తరువాత మనుషుయ్లు తిరిగిరారా? 
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హోషేయ 5:5 => ఇశార్యేలు యొకక్ అతిశయాసప్దము అతని మీద సాక్షయ్మిచుచ్ను. ఇశార్యేలు 

వారును ఎఫార్యిము వారును తమ దోషములో చికుక్పడి తొటిర్లుల్చునాన్రు; వారితోకూడ యూదా 

వారును తొటిర్లుల్చునాన్రు. 

యోహాను 10:28 => నేను వాటికి నితయ్జీవము నిచుచ్చునాన్ను గనుక అవి ఎనన్టికిని నశింపవు, 

ఎవడును వాటిని నాచేతిలోనుండి అపహరింపడు. 

వచనము 20 

దురజ్నునికి ముందుగతి లేదు భకిత్హీనుల దీపము ఆరిపోవును 

సామెతలు 17:5 => బీదలను వెకిక్రించువాడు వారి సృషిట్కరత్ను నిందించువాడు. ఆపదను చూచి 

సంతోషించువాడు నిరోద్షిగా ఎంచబడడు. 

నాయ్యాధిపతులు 16:25 => వారి హృదయములు సంతోషముతో నిండియుండగా వారు మనము 

పరిహాసము చేయుటకు సమోస్నును పిలిపించుదము రండని సమోస్నును బందీగృహమునుండి 

పిలువనంపిరి. వారు అతని చూచి గుడి సత్ంభముల మధయ్ను అతని నిలువబెటిట్ పరిహాసము చేయగా 

2 సమూయేలు 16:5 => రాజైన దావీదు బహూరీము దాపునకు వచిచ్నపుప్డు సౌలు కుటుంబికుడగు 

గెరా కుమారుడైన షిమీ అనునొకడు అచచ్టనుండి బయలుదేరి వచెచ్ను; అతడు వెంట వెంట 

నడుచుచు దావీదును శపించుచు 

2 సమూయేలు 16:6 => జనులందరును బలాఢుయ్లందరును దావీదు ఇరు పారశ్వ్ములనుండగా 

రాజైన దావీదు మీదను అతని సేవకులందరి మీదను రాళుల్ రువువ్చు వచెచ్ను. 

2 సమూయేలు 16:7 => ఈ షిమీ నరహంతకుడా, దురామ్రుగ్డా 

2 సమూయేలు 16:8 => ఛీ పో, ఛీ పో,నీవేలవలెనని నీవు వెళల్గొటిట్న సౌలు ఇంటివారి హతయ్ను 

యెహోవా నీ మీదికి రపిప్ంచి, యెహోవా నీ కుమారుడైన అబాష్లోము చేతికి రాజయ్మును 

అపప్గించియునాన్డు; నీవు నరహంతకుడవు గనుకనే నీ మోసములో నీవు చికుక్బడియునాన్వని చెపిప్ 

రాజును శపింపగా 
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2 సమూయేలు 16:9 => సెరూయా కుమారుడైన అబీషై ఈ చచిచ్న కుకక్ నా యేలినవాడవును 

రాజవునగు నినున్ శపింపనేల? నీ చితత్మైతే నేను వానిని చేరబోయి వాని తల ఛేదించి వచెచ్దననెను. 

2 సమూయేలు 16:10 => అందుకు రాజుసెరూయా కుమారులారా, మీకును నాకును ఏమి 

పొందు? వానిని శపింపనియుయ్డు, దావీదును శపింపుమని యెహోవా వానికి సెలవియయ్గా నీవు 

ఈలాగున నెందుకు చేయుచునాన్వని ఆకేష్పణ చేయగలవాడెవడని చెపిప్ 

2 సమూయేలు 16:11 => అబీషైతోను తన సేవకులందరితోను పలికినదేమనగానా కడుపున బుటిట్న 

నా కుమారుడే నా పార్ణము తీయ చూచుచుండగా ఈ బెనాయ్మీనీయుడు ఈ పర్కారము చేయుట ఏమి 

ఆశచ్రయ్ము? వానిజోలి మానుడి, యెహోవా వానికి సెలవిచిచ్యునాన్డు గనుక వానిని 

శపింపనియుయ్డి. 

2 సమూయేలు 16:12 => యెహోవా నా శర్మను లక్షయ్పెటుట్నేమో, వాడు పలికిన శాపమునకు 

బదులుగా యెహోవా నాకు మేలు చేయునేమో. 

2 సమూయేలు 16:13 => అంతట దావీదును అతని వారును మారగ్మున వెళి ల్పోయిరి. వారు 

వెళి ల్పోవుచుండగా షిమీ అతని కెదురుగా కొండపర్కక్ను పోవుచు అతని మీదికి రాళుల్ విసరుచు ధూళి 

యెగరగొటుట్చునుండెను. 

2 సమూయేలు 16:14 => రాజును అతనితోకూడనునన్ జనులందరును బడలినవారై యొకానొక 

చోటికి వచిచ్ అలసట తీరుచ్కొనిరి. 

యోబు 31:29 => ననున్ దేవ్షించినవానికి కలిగిన నాశనమునుబటిట్ నేను సంతోషించినయెడలను 

అతనికి కీడు కలుగుట చూచి నేను ఉలల్సించినయెడలను 

కీరత్నలు 35:15 => నేను కూలియుండుట చూచి వారు సంతోషించి గుంపుకూడిరి నీచులును 

నేనెరుగనివారును నా మీదికి కూడివచిచ్ మానక ననున్ నిందించిరి.  

కీరత్నలు 35:19 => నిరే హ్తుకముగా నాకు శతుర్వులైనవారిని ననున్గూరిచ్ సంతోషింపనియయ్కుము 

నిరిన్మితత్ముగా ననున్ దేవ్షించువారిని కనున్ గీటనియయ్కుము. 

కీరత్నలు 42:10 => నీ దేవుడు ఏమాయెనని నా శతుర్వులు దినమెలల్ అడుగుచునాన్రు. వారు తమ 

దూషణలచేత నా యెముకలు విరుచుచునాన్రు. 
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ఓబధాయ్ 1:12 => నీ సహోదరుని శర్మానుభవదినము చూచి నీవు ఆనందమొంద తగదు; 

యూదావారి నాశనదినమున వారి సిథ్తిని చూచి నీవు సంతోషింపతగదు; 

1 కొరిందీయులకు 13:6 => దురీన్తి విషయమై సంతోషపడక సతయ్మునందు సంతోషించును. 

1 కొరిందీయులకు 13:7 => అనిన్టికి తాళుకొనును, అనిన్టిని నముమ్ను; అనిన్టిని నిరీకిష్ంచును; 

అనిన్టిని ఓరుచ్ను. 

నిరగ్మకాండము 23:4 => నీ శతుర్వుని యెదద్యినను గాడిదయైనను తపిప్పోవుచుండగా అది నీకు 

కనబడినయెడల అగతయ్ముగా దాని తోలుకొనివచిచ్ వాని కపప్గింపవలెను. 

నాయ్యాధిపతులు 16:23 => ఫిలిషీత్యుల సరాద్రులు మన దేవత మన శతుర్వైన సమోస్నును 

మనచేతికి అపప్గించియునన్దని చెపుప్కొని, తమ దేవతయైన దాగోనుకు మహాబలి అరిప్ంచుటకును 

పండుగ ఆచరించుటకును కూడుకొనిరి. 

2 సమూయేలు 1:12 => సౌలును యోనాతానును యెహోవా జనులును ఇశార్యేలు ఇంటివారును 

యుదధ్ములో కూలిరని వారినిగూరిచ్ దుఃఖపడుచు ఏడుచ్చు సాయంతర్ము వరకు ఉపవాసముండిరి. 

2 సమూయేలు 3:32 => రాజును సవ్యముగా పాడెవెంట నడిచెను. వారు అబేన్రును హెబోర్నులో 

పాతిపెటట్గా రాజు అబేన్రు సమాధిదగగ్ర ఎలుగెతిత్ యేడెచ్ను, జనులందరును ఏడిచ్రి. 

కీరత్నలు 70:3 => ఆహా ఆహా అని పలుకువారు తమకు కలిగిన అవమానమును చూచి విసమ్య 

మొందుదురుగాక 

సామెతలు 25:21 => నీ పగవాడు ఆకలిగొనినయెడల వానికి భోజనము పెటుట్ము 

దపిప్గొనినయెడల వానికి దాహమిముమ్ 

యెషయా 14:29 => ఫిలిషిత్యా, నినున్ కొటిట్న దండము తుతుత్నియలుగా విరువబడెనని అంతగా 

సంతోషింపకుము సరప్బీజమునుండి మిడునాగు పుటుట్ను దాని ఫలము ఎగురు సరప్ము. 

యిరిమ్యా 48:27 => ఇశార్యేలును నీవు అపహాసాయ్సప్దముగా ఎంచలేదా? అతడు దొంగలకు 

జతగాడైనటుట్గా నీవు అతనిగూరిచ్ పలుకునపుప్డెలల్ తల ఆడించుచు వచిచ్తివి  

యెహెజేక్లు 25:3 => అమోమ్నీయులారా, పర్భువైన యెహోవా మాట ఆలకించుడి. పర్భువైన 

యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా నా పరిశుదధ్సథ్లము అపవితర్పరచబడినపుప్డు, ఇశార్యేలీయుల 
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దేశము పాడుచేయబడిన కాలమున యూదావారు చెరలోనికి పోయినపుప్డు, మీరు సంతోషమని 

చెపుప్కొనుచు వచిచ్తిరి గనుక  

యెహెజేక్లు 25:6 => మరియు పర్భువైన యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా మీరు చేతులు చరచుకొని 

కాళల్తో నేలతనిన్ ఇశార్యేలీయుల శర్మను చూచి మీ మనసుస్లోని తిరసాక్రము కొలది ఉలల్సించితిరి 

గనుక నేను యెహోవానై యునాన్నని మీరు తెలిసికొనునటుల్  

యెహెజేక్లు 36:5 => పర్భువైన యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా సంతుషట్ హృదయులై నా దేశమును 

హీనముగా చూచి దోపుడు సొముమ్గా ఉండుటకై తమకు అది సావ్సథ్య్మని దాని సావ్ధీనపరచుకొనిన 

ఎదోమీయులనందరినిబటిట్యు, శేషించిన అనయ్జనులనుబటిట్యు నారోషాగిన్తో యథారథ్ముగా మాట 

ఇచిచ్యునాన్ను.  

మీకా 7:8 => నా శతుర్వా, నామీద అతిశయింపవదుద్, నేను కిర్ందపడినను, తిరిగిలేతును; నేను 

అంధకారమందు కూరుచ్నన్ను యెహోవా నాకు వెలుగుగా నుండును. 

లూకా 6:27 => వినుచునన్ మీతో నేను చెపుప్నదేమనగా మీ శతుర్వులను పేర్మించుడి, మిముమ్ను 

దేవ్షించువారికి మేలు చేయుడి, 

లూకా 10:34 => అతనిని చూచి, అతనిమీద జాలిపడి, దగగ్రకుపోయి, నూనెయు దార్కాష్రసమును 

పోసి అతని గాయములను కటిట్, తన వాహనముమీద ఎకిక్ంచి యొక పూటకూళల్వాని యింటికి 

తీసికొనిపోయి అతని పరామరిశ్ంచెను 

రోమీయులకు 12:19 => పిర్యులారా, మీకు మీరే పగతీరుచ్కొనక, దేవుని ఉగర్తకు చోటియుయ్డి 

పగతీరుచ్ట నా పని, నేనే పర్తిఫలము నితుత్ను అని పర్భువు చెపుప్చునాన్డని వార్యబడియునన్ది. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 5:15 => ఎవడును కీడునకు పర్తికీడు ఎవనికైనను చేయకుండ 

చూచుకొనుడి;మీరు ఒకనియెడల ఒకడును మనుషుయ్లందరియెడలను ఎలల్పుప్డు మేలైనదానిని 

అనుసరించి నడుచుకొనుడి. 

పర్కటన 11:10 => ఈ యిదద్రు పర్వకత్లు భూనివాసులను బాధించినందున భూనివాసులు వారి గతి 

చూచి సంతోషించుచు, ఉతస్హించుచు, ఒకనికొకడు కటన్ములు పంపుకొందురు. 
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వచనము 21 

నా కుమారుడా, యెహోవాను ఘనపరచుము రాజును ఘనపరచుము ఆలాగు చేయనివారి జోలికి 

పోకుము.  

విలాపవాకయ్ములు 4:21 => అతని నీడకిర్ందను అనయ్జనులమధయ్ను బర్దికెదమని మేమనుకొనన్వాడు 

పటట్బడెను. ఊజు దేశములో నివసించు ఎదోముకుమారీ, సంతోషించుము ఉతస్హించుము ఈ 

గినెన్లోనిది తార్గుట నీ పాలవును నీవు దానిలోనిది తార్గి మతిత్లిల్ నినున్ దిగంబరినిగా చేసికొందువు  

విలాపవాకయ్ములు 4:22 => సీయోనుకుమారీ, నీ దోషశిక్ష సమాపత్మాయెను ఇకమీదట ఆయన 

మరెనన్డును నినున్ చెరలోనికి కొనిపోడు ఎదోముకుమారీ, నీ దోషమునకు ఆయన శిక్ష విధించును నీ 

పాపములను ఆయన వెలల్డిపరచును.  

జెకరాయ్ 1:15 => నిమమ్ళముగా ఉనన్ అనయ్జనులమీద నేను బహుగా కోపించుచునాన్ను; ఏలయనగా 

నేను కొంచెము కోపపడగా కీడు చేయవలెననన్ తాతప్రయ్ముతో వారు సహాయులైరి. 

జెకరాయ్ 1:16 => కాబటిట్ యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా వాతస్లయ్ము గలవాడనై నేను యెరూషలేము 

తటుట్ తిరిగియునాన్ను; అందులో నా మందిరము కటట్బడును; యెరూషలేముమీద శిలప్కారులు నూలు 

సాగలాగుదురు; ఇదే సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా వాకుక్. 

ఆదికాండము 38:10 => అతడు చేసినది యెహోవా దృషిట్కి చెడ డ్ది గనుక ఆయన అతనికూడ 

చంపెను. 

ఆదికాండము 48:17 => యోసేపు ఎఫార్యిము తలమీద తన తండిర్ కుడిచెయియ్ పెటుట్ట 

చూచినపుప్డు అది అతనికిషట్ము కాకపోయెను గనుక అతడు మనషేష్ తలమీద పెటిట్ంచవలెనని తన 

తండిర్ చెయియ్ ఎఫార్యిము తలమీదనుండియెతిత్ 

నిరగ్మకాండము 23:4 => నీ శతుర్వుని యెదద్యినను గాడిదయైనను తపిప్పోవుచుండగా అది నీకు 

కనబడినయెడల అగతయ్ముగా దాని తోలుకొనివచిచ్ వాని కపప్గింపవలెను. 
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సంఖాయ్కాండము 22:34 => అందుకు బిలాము నేను పాపము చేసితిని; నీవు నాకు ఎదురుగా 

తోర్వలో నిలుచుట నాకు తెలిసినది కాదు. కాబటిట్ యీ పని నీ దృషిట్కి చెడ డ్దైతే నేను వెనుకకు వెళె ల్దనని 

యెహోవా దూతతో చెపప్గా 

నాయ్యాధిపతులు 16:25 => వారి హృదయములు సంతోషముతో నిండియుండగా వారు మనము 

పరిహాసము చేయుటకు సమోస్నును పిలిపించుదము రండని సమోస్నును బందీగృహమునుండి 

పిలువనంపిరి. వారు అతని చూచి గుడి సత్ంభముల మధయ్ను అతని నిలువబెటిట్ పరిహాసము చేయగా 

యోబు 31:29 => ననున్ దేవ్షించినవానికి కలిగిన నాశనమునుబటిట్ నేను సంతోషించినయెడలను 

అతనికి కీడు కలుగుట చూచి నేను ఉలల్సించినయెడలను 

కీరత్నలు 35:15 => నేను కూలియుండుట చూచి వారు సంతోషించి గుంపుకూడిరి నీచులును 

నేనెరుగనివారును నా మీదికి కూడివచిచ్ మానక ననున్ నిందించిరి.  

కీరత్నలు 70:3 => ఆహా ఆహా అని పలుకువారు తమకు కలిగిన అవమానమును చూచి విసమ్య 

మొందుదురుగాక 

సామెతలు 17:5 => బీదలను వెకిక్రించువాడు వారి సృషిట్కరత్ను నిందించువాడు. ఆపదను చూచి 

సంతోషించువాడు నిరోద్షిగా ఎంచబడడు. 

యిరిమ్యా 48:27 => ఇశార్యేలును నీవు అపహాసాయ్సప్దముగా ఎంచలేదా? అతడు దొంగలకు 

జతగాడైనటుట్గా నీవు అతనిగూరిచ్ పలుకునపుప్డెలల్ తల ఆడించుచు వచిచ్తివి  

యెహెజేక్లు 25:3 => అమోమ్నీయులారా, పర్భువైన యెహోవా మాట ఆలకించుడి. పర్భువైన 

యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా నా పరిశుదధ్సథ్లము అపవితర్పరచబడినపుప్డు, ఇశార్యేలీయుల 

దేశము పాడుచేయబడిన కాలమున యూదావారు చెరలోనికి పోయినపుప్డు, మీరు సంతోషమని 

చెపుప్కొనుచు వచిచ్తిరి గనుక  

యెహెజేక్లు 36:5 => పర్భువైన యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా సంతుషట్ హృదయులై నా దేశమును 

హీనముగా చూచి దోపుడు సొముమ్గా ఉండుటకై తమకు అది సావ్సథ్య్మని దాని సావ్ధీనపరచుకొనిన 

ఎదోమీయులనందరినిబటిట్యు, శేషించిన అనయ్జనులనుబటిట్యు నారోషాగిన్తో యథారథ్ముగా మాట 

ఇచిచ్యునాన్ను.  
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ఓబధాయ్ 1:12 => నీ సహోదరుని శర్మానుభవదినము చూచి నీవు ఆనందమొంద తగదు; 

యూదావారి నాశనదినమున వారి సిథ్తిని చూచి నీవు సంతోషింపతగదు; 

మీకా 7:8 => నా శతుర్వా, నామీద అతిశయింపవదుద్, నేను కిర్ందపడినను, తిరిగిలేతును; నేను 

అంధకారమందు కూరుచ్నన్ను యెహోవా నాకు వెలుగుగా నుండును. 

లూకా 10:34 => అతనిని చూచి, అతనిమీద జాలిపడి, దగగ్రకుపోయి, నూనెయు దార్కాష్రసమును 

పోసి అతని గాయములను కటిట్, తన వాహనముమీద ఎకిక్ంచి యొక పూటకూళల్వాని యింటికి 

తీసికొనిపోయి అతని పరామరిశ్ంచెను 

వచనము 22 

అటిట్వారికి ఆపద హఠాతుత్గా తటసిథ్ంచును వారి కాలము ఎపుప్డు ముగియునో యెవరికి తెలియును? 

సామెతలు 13:20 => జాఞ్నుల సహవాసము చేయువాడు జాఞ్నము గలవాడగును. మూరు ఖ్ల 

సహవాసము చేయువాడు చెడిపోవును. 

సంఖాయ్కాండము 16:26 => అతడు ఈ దుషు ట్ల గుడారములయొదద్నుండి తొలగిపోవుడి; మీరు వారి 

పాపములనిన్టిలో పాలివారై నశింపక యుండునటుల్ వారికి కలిగినదేదియు ముటట్కుడి అని ఆ 

సమాజముతో అనెను. 

కీరత్నలు 1:1 => దుషు ట్ల ఆలోచనచొపుప్న నడువకపాపుల మారగ్మున నిలువక అపహాసకులు 

కూరుచ్ండు చోటను కూరుచ్ండక 

కీరత్నలు 26:4 => పనికిమాలినవారితో నేను సాంగతయ్ము చేయను వేషధారులతో పొందుచేయను. 

కీరత్నలు 26:5 => దుషు ట్ల సంఘము నాకు అసహయ్ము భకిత్హీనులతో సాంగతయ్ము చేయను 

కీరత్నలు 119:115 => నేను నా దేవుని ఆజఞ్లను అనుసరించెదను దుష కిర్యలు చేయువారలారా, 

నాయొదద్నుండి తొలగుడి. 

2 కొరిందీయులకు 6:17 => కావున మీరు వారి మధయ్నుండి బయలువెడలి పర్తేయ్కముగా ఉండుడి; 

అపవితర్మైన దానిని ముటట్కుడని పర్భువు చెపుప్చునాన్డు. 

ఎఫెసీయులకు 5:11 => నిషఫ్లమైన అంధకార కిర్యలలో పాలివారై యుండక వాటిని ఖండించుడి. 
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2 తిమోతి 3:2 => ఏలాగనగా మనుషుయ్లు సావ్రథ్ పిర్యులు ధనాపేకుష్లు బింకములాడువారు 

అహంకారులు దూషకులు తలిల్దండుర్లకు అవిధేయులు కృతజఞ్త లేనివారు అపవితుర్లు 

2 తిమోతి 3:3 => అనురాగరహితులు అతిదేవ్షులు అపవాదకులు అజితేందిర్యులు కూర్రులు 

సజజ్నదేవ్షులు 

2 తిమోతి 3:4 => దోర్హులు మూరు ఖ్లు గరావ్ంధులు దేవునికంటె సుఖానుభవము నెకుక్వగా 

పేర్మించువారు, 

2 తిమోతి 3:5 => పైకి భకిత్గలవారివలె ఉండియు దాని శకిత్ని ఆశర్యించనివారునై యుందురు. 

ఇటిట్వారికి విముఖుడవై యుండుము. 

పర్కటన 18:4 => మరియు ఇంకొక సవ్రము పరలోకములోనుండి ఈలాగు చెపప్గా వింటిని నా 

పర్జలారా, మీరు దాని పాపములలో పాలివారు కాకుండునటుల్ను, దాని తెగుళల్లో ఏదియు మీకు 

పార్పిత్ంపకుండు నటుల్ను దానిని విడిచి రండి. 

సామెతలు 24:1 => దురజ్నులను చూచి మతస్రపడకుము వారి సహవాసము కోరకుము 

సామెతలు 23:17 => పాపులను చూచి నీ హృదయమునందు మతస్రపడకుము నితయ్ము 

యెహోవాయందు భయభకుత్లు కలిగియుండుము. 

కీరత్నలు 37:1 => చెడ డ్వారిని చూచి నీవు వయ్సనపడకుము దుషాక్రయ్ములు చేయువారిని చూచి 

మతస్రపడకుము. 

కీరత్నలు 73:3 => భకిత్హీనుల కేష్మము నా కంటబడినపుప్డు గరివ్ంచువారినిబటిట్ నేను 

మతస్రపడితిని. 

సామెతలు 3:31 => బలాతాక్రము చేయువాని చూచి మతస్రపడకుము వాడు చేయు కిర్యలను 

ఏమాతర్మును చేయగోరవదుద్ 

1 పేతురు 2:1 => పర్భువు దయాళుడని మీరు రుచి చూచియునన్యెడల 

వచనము 23 

ఇవియు జాఞ్నులు చెపిప్న సామెతలే నాయ్యము తీరుచ్టలో పక్షపాతము చూపుట ధరమ్ము కాదు 
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కీరత్నలు 9:17 => దుషు ట్లును దేవుని మరచు జనులందరును పాతాళమునకు దిగిపోవుదురు. 

కీరత్నలు 11:6 => దుషు ట్లమీద ఆయన ఉరులు కురిపించును అగిన్గంధకములును వడగాలియు 

వారికి పానీయభాగమగును. 

యెషయా 3:11 => దుషు ట్లకు శర్మ, వారి కిర్యల ఫలము వారికి కలుగును.  

సామెతలు 13:9 => నీతిమంతుల వెలుగు తేజరిలుల్ను భకిత్హీనుల దీపము ఆరిపోవును. 

సామెతలు 20:20 => తన తండిర్నైనను తలిల్నైనను దూషించువాని దీపము కారుచీకటిలో 

ఆరిపోవును. 

యోబు 18:5 => భకిత్హీనుల దీపము ఆరిప్వేయబడును వారి అగిన్ జావ్లలు పర్కాశింపకపోవును. 

యోబు 18:6 => వారి గుడారములో వెలుగు అంధకారమగును వారియొదద్నునన్ దీపము 

ఆరిపోవును 

యోబు 21:17 => భకిత్శూనుయ్ల దీపము ఆరిప్వేయబడుట అరుదు గదా.వారిమీదికి ఆపద వచుచ్ట 

బహు అరుదు గదా. 

మతత్యి 8:12 => రాజయ్ సంబంధులు వెలుపటి చీకటిలోనికి తోర్యబడుదురు; అకక్డ ఏడుప్ను 

పండుల్ కొరుకుటయు నుండునని మీతో చెపుప్చునాన్ననెను. 

మతత్యి 25:8 => బుదిధ్లేని ఆ కనయ్కలు మా దివిటీలు ఆరిపోవుచునన్వి గనుక మీ నూనెలో 

కొంచెము మాకియుయ్డని బుదిధ్గలవారినడిగిరి. 

యూదా 1:13 => తమ అవమానమను నురుగు వెళల్గర్కుక్వారై, సముదర్ము యొకక్ పర్చండమైన 

అలలుగాను, మారగ్ము తపిప్ తిరుగు చుకక్లుగాను ఉనాన్రు; వారికొరకు గాఢాంధకారము 

నిరంతరము భదర్ము చేయబడియునన్ది. 

యోబు 29:3 => అపుప్డు ఆయన దీపము నా తలకుపైగా పర్కాశించెను ఆయన తేజమువలన నేను 

చీకటిలో తిరుగులాడుచుంటిని. 

సామెతలు 3:31 => బలాతాక్రము చేయువాని చూచి మతస్రపడకుము వాడు చేయు కిర్యలను 

ఏమాతర్మును చేయగోరవదుద్ 
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పర్కటన 18:23 => దీపపు వెలుగు నీలో ఇకను పర్కాశింపనే పర్కాశింపదు, పెండిల్కుమారుని 

సవ్రమును పెండిల్కుమారెత్ సవ్రమును నీలో ఇక ఎనన్డును వినబడవు అని చెపెప్ను. 

వచనము 24 

నీయందు దోషము లేదని దుషు ట్నితో చెపుప్వానిని పర్జలు శపించుదురు జనులు అటిట్వానియందు 

అసహయ్పడుదురు. 

నిరగ్మకాండము 14:31 => యెహోవా ఐగుపీత్యులకు చేసిన గొపప్ కారయ్మును ఇశార్యేలీయులు 

చూచిరి గనుక ఆ పర్జలు యెహోవాకు భయపడి యెహోవాయందును ఆయన సేవకుడైన 

మోషేయందును నమమ్కముంచిరి. 

1 సమూయేలు 24:6 => ఇతడు యెహోవాచేత అభిషేకము నొందినవాడు గనుక యెహోవాచేత 

అభిషికుత్డైన నా పర్భువునకు నేను ఈ కారయ్ము చేయను, యెహోవానుబటిట్ అతని నేను చంపను అని 

తన జనులతో చెపెప్ను. 

పర్సంగి 8:2 => నీవు దేవునికి ఒటుట్పెటుట్కొంటివని జాఞ్పకము చేసికొని రాజుల కటట్డకు లోబడుమని 

నేను చెపుప్చునాన్ను. 

పర్సంగి 8:3 => రాజుల సముఖమునుండి అనాలోచనగా వెళల్కుము; వారు తాము కోరినదెలల్ 

నెరవేరుచ్దురు గనుక దుషాక్రయ్ములో పాలుపుచుచ్కొనకుము. 

పర్సంగి 8:4 => రాజుల ఆజఞ్ అధికారము గలది, నీవు చేయు పని ఏమని రాజుతో 

చెపప్గలవాడెవడు? 

పర్సంగి 8:5 => ధరమ్ము నాచరించువారికి కీడేమియు సంభవింపదు; సమయము వచుచ్ననియు 

నాయ్యము జరుగుననియు జాఞ్నులు మనసుస్న తెలిసికొందురు. 

మతత్యి 22:21 => అందుకాయన ఆలాగైతే కైసరువి కైసరునకును, దేవునివి దేవునికిని చెలిల్ంచుడని 

వారితో చెపెప్ను. 

Page  of 1940 2507



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   !"త$

రోమీయులకు 13:1 => పర్తివాడును పై అధికారులకు లోబడి యుండవలెను; ఏలయనగా 

దేవునివలన కలిగినది తపప్ మరి ఏ అధికారమును లేదు; ఉనన్ అధికారములు దేవుని వలననే 

నియమింపబడియునన్వి. 

రోమీయులకు 13:2 => కాబటిట్ అధికారమును ఎదిరించువాడు దేవుని నియమమును 

ఎదిరించుచునాన్డు; ఎదిరించువారు తమమీదికి తామే శిక్ష తెచుచ్కొందురు. 

రోమీయులకు 13:3 => పర్భుతవ్ము చేయువారు చెడ డ్కారయ్ములకేగాని మంచికారయ్ములకు 

భయంకరులు కారు; నీకు మేలు కలుగుటకు అధికారులు దేవుని పరిచారకులు; వారికి భయపడక 

ఉండకోరితివా, మేలు చేయుము, అపుప్డు వారిచేత మెపుప్ పొందుదువు. 

రోమీయులకు 13:4 => నీవు చెడ డ్ది చేసినయెడల భయపడుము, వారు ఊరకయే ఖడగ్ము ధరింపరు; 

కీడు చేయువానిమీద ఆగర్హము చూపుటకై వారు పర్తికారము చేయు దేవుని పరిచారకులు. 

రోమీయులకు 13:5 => కాబటిట్ ఆగర్హభయమునుబటిట్ మాతర్ము కాక మనసాస్కిష్నిబటిట్యు 

లోబడియుండుట ఆవశయ్కము. 

రోమీయులకు 13:6 => ఏలయనగా వారు దేవుని సేవకులైయుండి యెలల్పుప్డు ఈ సేవయందే పని 

కలిగియుందురు. 

రోమీయులకు 13:7 => ఇందుకే గదా మీరు పనున్కూడ చెలిల్ంచుచునాన్రు? కాబటిట్ యెవనికి పనోన్ 

వానికి పనున్ను, ఎవనికి సుంకమో వానికి సుంకమును చెలిల్ంచుడి. ఎవనియెడల భయముండవలెనో 

వానియెడల భయమును, ఎవనియెడల సనామ్నముండవలెనో వానియెడల సనామ్నమును కలిగియుండి, 

అందరికిని వారి వారి ఋణములను తీరుచ్డి. 

తీతుకు 3:1 => అధిపతులకును అధికారులకును లోబడి విధేయులుగా ఉండవలెననియు, 

1 పేతురు 2:13 => మనుషుయ్లు నియమించు పర్తి కటట్డకును పర్భువు నిమితత్మై లోబడియుండుడి. 

1 పేతురు 2:14 => రాజు అందరికిని అధిపతియనియు, నాయకులు దురామ్రుగ్లకు పర్తిదండన 

చేయుటకును సనామ్రుగ్లకు మెపుప్ కలుగుటకును రాజువలన పంపబడినవారనియు వారికి 

లోబడియుండుడి. 
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1 పేతురు 2:15 => ఏలయనగా మీరిటుల్ యుకత్ పర్వరత్న గలవారై, అజాఞ్నముగా మాటలాడు 

మూరు ఖ్ల నోరు మూయుట దేవుని చితత్ము. 

1 పేతురు 2:16 => సవ్తంతుర్లైయుండియు దుషట్తవ్మును కపిప్పెటుట్టకు మీ సావ్తంతర్య్మును 

వినియోగపరచక, దేవునికి దాసులమని లోబడియుండుడి. 

1 పేతురు 2:17 => అందరిని సనామ్నించుడి, సహోదరులను పేర్మించుడి, దేవునికి భయపడుడి, 

రాజును సనామ్నించుడి. 

సంఖాయ్కాండము 16:1 => లేవికి మునిమనుమడును కహాతుకు మనుమడును ఇసాహ్రు 

కుమారుడునగు కోరహు, రూబేనీయులలో ఏలీయాబు కుమారులైన దాతాను అబీరాములును, పేలెతు 

కుమారుడైన ఓనును యోచించుకొని 

సంఖాయ్కాండము 16:2 => ఇశార్యేలీయులలో పేరుపొందిన సభికులును సమాజపర్ధానులునైన 

రెండువందల యేబదిమందితో మోషేకు ఎదురుగాలేచి 

సంఖాయ్కాండము 16:3 => మోషే అహరోనులకు విరోధముగా పోగుపడి మీతో మాకిక పనిలేదు; ఈ 

సరవ్సమాజములోని పర్తివాడును పరిశుదుధ్డే యెహోవా వారిమధయ్నునాన్డు; యెహోవా సంఘముమీద 

మిముమ్ను మీరేల హెచిచ్ంచుకొనుచునాన్రనగా, 

1 సమూయేలు 8:5 => చితత్గించుము, నీవు వృదుధ్డవు, నీ కుమారులు నీ పర్వరత్నవంటి పర్వరత్న 

గలవారు కారు గనుక, సకలజనుల మరాయ్దచొపుప్న మాకు ఒక రాజును నియమింపుము, అతడు 

మాకు నాయ్యము తీరుచ్నని అతనితో అనిరి. 

1 సమూయేలు 8:6 => మాకు నాయ్యము తీరుచ్టకై రాజును నియమింపుమని వారు అనిన మాట 

సమూయేలు దృషిట్కి పర్తికూలముగా ఉండెను గనుక సమూయేలు యెహోవాను పార్రథ్నచేసెను. 

1 సమూయేలు 8:7 => అందుకు యెహోవా సమూయేలునకు సెలవిచిచ్నదేమనగా జనులు నీతో 

చెపిప్న మాటలనిన్టి పర్కారము జరిగింపుము; వారు నినున్ విసరిజ్ంపలేదు గాని తముమ్ను ఏలకుండ 

ననేన్ విసరిజ్ంచియునాన్రు. 
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1 సమూయేలు 12:12 => అయితే అమోమ్నీయుల రాజైన నాహాషు మీ మీదికి వచుచ్ట మీరు 

చూడగానే, మీ దేవుడైన యెహోవా మీకు రాజైయునన్ను ఆయన కాదు, ఒక రాజు మిముమ్ను 

ఏలవలెనని మీరు నాతో చెపిప్తిరి. 

1 సమూయేలు 12:13 => కాబటిట్ మీరు కోరి యేరప్రచుకొనిన రాజు ఇతడే. యెహోవా ఇతనిని 

మీమీద రాజుగా నిరణ్యించియునాన్డు. 

1 సమూయేలు 12:14 => మీరు యెహోవా యందు భయభకుత్లు కలిగి ఆయన మాటను విని 

ఆయనను సేవించి ఆయన ఆజఞ్ను భంగము చేయక మీరును మిముమ్ను ఏలు రాజును మీ దేవుడైన 

యెహోవాను అనుసరించినయెడల మీకు కేష్మము కలుగును. 

1 సమూయేలు 12:15 => అయితే యెహోవా మాట వినక ఆయన ఆజఞ్ను భంగము చేసినయెడల 

యెహోవా హసత్ము మీ పితరులకు విరోధముగా నుండినటుల్ మీకును విరోధముగా నుండును. 

1 సమూయేలు 12:16 => మీరు నిలిచి చూచుచుండగా యెహోవా జరిగించు ఈ గొపప్ కారయ్మును 

కనిపెటుట్డి. 

1 సమూయేలు 12:17 => గోధుమ కోతకాలము ఇదే గదా? మీరు రాజును నిరణ్యింపుమని 

అడిగినందుచేత యెహోవా దృషిట్కి మీరు చేసిన కీడు గొపప్దని మీరు గర్హించి తెలిసికొనుటకై 

యెహోవా ఉరుములను వరష్మును పంపునటుల్గా నేను ఆయనను వేడుకొనుచునాన్ను. 

1 సమూయేలు 12:18 => సమూయేలు యెహోవాను వేడుకొనినపుప్డు యెహోవా ఆ దినమున 

ఉరుములను వరష్మును పంపగా జనులందరు యెహోవాకును సమూయేలునకును బహుగా భయపడి 

1 సమూయేలు 12:19 => సమూయేలుతో ఇటల్నిరి రాజును నియమించుమని మేము అడుగుటచేత 

మా పాపములనిన్టిని మించిన కీడు మేము చేసితివిు. కాబటిట్ మేము మరణము కాకుండ నీ 

దాసులమైన మా కొరకు నీ దేవుడైన యెహోవాను పార్రిథ్ంచుము. 

2 సమూయేలు 15:13 => ఇశార్యేలీయులు అబాష్లోము పక్షము వహించిరని దావీదునకు 

వరత్మానము రాగా 

2 సమూయేలు 15:14 => దావీదు యెరూషలేమునందునన్ తన సేవకులకందరికి ఈలాగు ఆజఞ్ 

ఇచెచ్ను అబాష్లోము చేతిలోనుండి మనము తపిప్ంచుకొని రక్షణ నొందలేము; మనము పారిపోదము 
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రండి, అతడు హఠాతుత్గా వచిచ్ మనలను పటుట్కొనకను, మనకు కీడుచేయకను, పటట్ణమును కతిత్వాత 

హతము చేయకను ఉండునటుల్ మనము తవ్రగా వెళి ల్పోదము రండి. 

2 సమూయేలు 15:15 => అందుకు రాజు సేవకులు ఈలాగు మనవి చేసిరి చితత్గించుము; నీ 

దాసులమైన మేము మా యేలినవాడవును రాజవునగు నీవు సెలవిచిచ్నటుల్ చేయుటకు సిదధ్ముగా 

నునాన్ము. 

2 సమూయేలు 15:16 => అపుప్డు రాజు నగరిని కనిపెటుట్టకై ఉపపతున్లగు పదిమందిని ఉంచిన 

మీదట తన యింటివారినందరిని వెంటబెటుట్కొని కాలినడకను బయలుదేరెను. 

2 సమూయేలు 15:17 => రాజును అతని యింటివారును బయలుదేరి బెతెమ్రాహ్కుకు వచిచ్ బసచేసిరి. 

2 సమూయేలు 15:18 => అతని సేవకులందరును అతని యిరుపారశ్వ్ముల నడిచిరి; 

కెరేతీయులందరును పెలేతీయులందరును గాతునుండి వచిచ్న ఆరువందల మంది గితీత్యులును 

రాజునకు ముందుగా నడచుచుండిరి. 

2 సమూయేలు 15:19 => రాజు గితీత్యుడగు ఇతత్యిని కనుగొని నీవు నివాససథ్లము కోరు 

పరదేశివై యునాన్వు; నీవెందుకు మాతో కూడ వచుచ్చునాన్వు? నీవు తిరిగిపోయి రాజునన్ సథ్లమున 

ఉండుము. 

2 సమూయేలు 15:20 => నినన్నే వచిచ్న నీకు, ఎకక్డికి పోవుదుమో తెలియకయునన్ మాతోకూడ 

ఈ తిరుగులాట యెందుకు? నీవు తిరిగి నీ సహోదరులను తోడుకొనిపొముమ్; కృపాసతయ్ములు నీకు 

తోడుగా ఉండును గాక యని చెపప్గా 

2 సమూయేలు 15:21 => ఇతత్యి నేను చచిచ్నను బర్దికినను, యెహోవా జీవముతోడు నా 

యేలినవాడవును రాజవునగు నీ జీవముతోడు, ఏ సథ్లమందు నా యేలినవాడవును రాజవునగు 

నీవుందువో ఆ సథ్లమందే నీ దాసుడనైన నేనుందునని రాజుతో మనవిచేసెను. 

2 సమూయేలు 15:22 => అందుకు దావీదు ఆలాగైతే నీవు రావచుచ్నని ఇతత్యితో సెలవిచెచ్ను 

గనుక గితీత్యుడగు ఇతత్యియును అతని వారందరును అతని కుటుంబికులందరును సాగిపోయిరి. 

2 సమూయేలు 15:23 => వారు సాగిపోవుచుండగా జనులందరు బహుగా ఏడుచ్చుండిరి, ఈ 

పర్కారము వారందరు రాజుతోకూడ కిదోర్నువాగు దాటి అరణయ్మారగ్మున పర్యాణమైపోయిరి. 
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2 సమూయేలు 15:24 => సాదోకును లేవీయులందరును దేవుని నిబంధన మందసమును 

మోయుచు అతనియొదద్ ఉండిరి. వారు దేవుని మందసమును దింపగా అబాయ్తారు వచిచ్ 

పటట్ణములోనుండి జనులందరును దాటిపోవువరకు నిలిచెను. 

2 సమూయేలు 15:25 => అపుప్డు రాజు సాదోకును పిలిచి దేవుని మందసమును పటట్ణములోనికి 

తిరిగి తీసికొనిపొముమ్; యెహోవా దృషిట్కి నేను అనుగర్హము పొందినయెడల ఆయన ననున్ తిరిగి 

రపిప్ంచి 

2 సమూయేలు 15:26 => దానిని తన నివాససాథ్నమును నాకు చూపించును; నీయందు నాకిషట్ము 

లేదని ఆయన సెలవిచిచ్నయెడల ఆయన చితత్ము, నీ దృషిట్కి అనుకూలమైనటుట్ నాయెడల 

జరిగించుమని నేను చెపుప్దునని పలికి 

2 సమూయేలు 15:27 => యాజకుడైన సాదోకుతో ఇటల్నెను సాదోకూ, నీవు దీరఘ్దరిశ్వి కావా? 

శుభమొంది నీవును నీ కుమారుడగు అహిమయసుస్ అబాయ్తారునకు పుటిట్న యోనాతాను అను మీ 

యిదద్రు కుమారులును పటట్ణమునకు పోవలెను. 

2 సమూయేలు 15:28 => ఆలకించుము; నీయొదద్నుండి నాకు రూఢియైన వరత్మానము వచుచ్వరకు 

నేను అరణయ్మందలి రేవులదగగ్ర నిలిచియుందును. 

2 సమూయేలు 15:29 => కాబటిట్ సాదోకును అబాయ్తారును దేవుని మందసమును 

యెరూషలేమునకు తిరిగి తీసికొనిపోయి అకక్డ నిలిచిరి. 

2 సమూయేలు 15:30 => అయితే దావీదు ఒలీవచెటల్ కొండ యెకుక్చు ఏడుచ్చు, తల కపుప్కొని 

పాదరక్షలు లేకుండ కాలినడకను వెళెళ్ను; అతనియొదద్నునన్ జనులందరును తలలు కపుప్కొని 

యేడుచ్చు కొండ యెకిక్రి. 

2 సమూయేలు 15:31 => అంతలో ఒకడు వచిచ్, అబాష్లోము చేసిన కుటర్లో అహీతోపెలు 

చేరియునాన్డని దావీదునకు తెలియజేయగా దావీదు యెహోవా అహీతోపెలు యొకక్ ఆలోచనను 

చెడగొటుట్మని పార్రథ్న చేసెను. 
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2 సమూయేలు 15:32 => దేవుని ఆరాధించు సథ్లమొకటి ఆ కొండమీద ఉండెను. వారు అచచ్టికి 

రాగా అరీక్యుడైన హూషై పై వసత్రములు చింపుకొని తలమీద ధూళి పోసికొనివచిచ్ రాజును దరశ్నము 

చేసెను. 

2 సమూయేలు 15:33 => రాజు నీవు నాతో కూడ వచిచ్నయెడల నాకు భారముగా ఉందువు; 

2 సమూయేలు 15:34 => నీవు పటట్ణమునకు తిరిగిపోయి రాజా, యింతవరకు నీ తండిర్కి నేను 

సేవచేసినటుల్ ఇకను నీకు సేవచేసెదనని అబాష్లోముతో చెపిప్నయెడల నీవు నా పక్షపువాడవై యుండి 

అహీతోపెలుయొకక్ ఆలోచనను చెడగొటట్గలవు. 

2 సమూయేలు 15:35 => అకక్డ యాజకులైన సాదోకును అబాయ్తారును నీకు సహాయకులుగా 

నుందురు; కాబటిట్ రాజనగరియందు ఏదైనను జరుగుట నీకు వినబడినయెడల యాజకుడైన 

సాదోకుతోను అబాయ్తారుతోను దాని చెపప్వలెను. 

2 సమూయేలు 15:36 => సాదోకు కుమారుడైన అహిమయసుస్ అబాయ్తారు కుమారుడైన 

యోనాతాను అనువారి ఇదద్రు కుమారులు అచచ్ట నునాన్రు. నీకు వినబడినదంతయు వారిచేత 

నాయొదద్కు వరత్మానము చేయుమని చెపిప్ అతనిని పంపివేసెను. 

2 సమూయేలు 15:37 => దావీదు సేన్హితుడైన హూషై పటట్ణమునకు వచుచ్చుండగా 

అబాష్లోమును యెరూషలేము చేరెను. 

1 రాజులు 12:16 => కాబటిట్ ఇశార్యేలువారందరును రాజు తమ వినన్పమును వినలేదని 

తెలిసికొని రాజుకీలాగు పర్తుయ్తత్రమిచిచ్రి దావీదులో మాకు భాగమేది? యెషష్యి కుమారునియందు 

మాకు సావ్సథ్య్ము లేదు; ఇశార్యేలువారలారా, మీ మీ గుడారములకు పోవుడి; దావీదు 

సంతతివారలారా, మీ వారిని మీరే చూచుకొనుడి అని చెపిప్ ఇశార్యేలువారు తమ గుడారములకు 

వెళి ల్పోయిరి. 

యెహోషువ 4:14 => ఆ దినమున యెహోవా ఇశార్యేలీయులందరి యెదుట యెహోషువను గొపప్ 

చేసెను గనుక వారు మోషేను గౌరవపరచినటుల్ అతని బర్దుకు దినములనిన్టను అతని గౌరవపరచిరి. 

2 సమూయేలు 18:7 => ఇశార్యేలువారు దావీదు సేవకుల యెదుట నిలువలేక ఓడిపోయిరి; ఆ 

దినమున ఇరువది వేలమంది అకక్డ హతులైరి. 
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2 సమూయేలు 20:1 => బెనాయ్మీనీయుడగు బికిర్ కుమారుడైన షెబయను పనికిమాలినవాడొకడు 

అచచ్టనుండెను. వాడు దావీదునందు మనకు భాగము లేదు, యెషష్యి కుమారునియందు మనకు 

సావ్సథ్య్ము ఎంతమాతర్మును లేదు; ఇశార్యేలు వారలారా, మీరందరు మీ మీ గుడారములకు పొండని 

బాకా ఊది పర్కటన చేయగా 

2 సమూయేలు 20:12 => అమాశా రకత్ములో పొరుల్చు మారగ్మున పడియుండగా అచోచ్టికి వచిచ్న 

జనులందరు నిలిచియుండుట ఆ మనుషుయ్డు చూచి అమాశాను మారగ్మునుండి చేనిలోనికి లాగి, 

మారగ్సుథ్లందరు నిలిచి తేరిచూడకుండ శవముమీద బటట్ కపెప్ను. 

1 రాజులు 1:53 => బలిపీఠమునొదద్నుండి అతని పిలువనంపించెను; అతడు వచిచ్ రాజైన 

సొలొమోను ఎదుట సాషాట్ంగపడగా సొలొమోను అతనితో నీ యింటికి పొమమ్ని సెలవిచెచ్ను. 

1 రాజులు 3:28 => అంతట ఇశార్యేలీయులందరును రాజు తీరిచ్న తీరుప్నుగూరిచ్ విని నాయ్యము 

విచారించుటయందు రాజు దైవజాఞ్నము నొందినవాడని గర్హించి అతనికి భయపడిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 29:20 => ఈలాగు పలికిన తరువాత దావీదు ఇపుప్డు మీ దేవుడైన 

యెహోవాను సుత్తించుడని సమాజకులందరితో చెపప్గా, వారందరును తమ పితరుల దేవుడైన 

యెహోవాను సుత్తించి యెహోవా సనిన్ధిని రాజు ముందరను తలవంచి నమసాక్రము చేసిరి. 

సామెతలు 18:1 => వేరుండ గోరువాడు సేవ్చాఛ్నుసారముగా నడచువాడు అటిట్వాడు లెసైస్న 

జాఞ్నమునకు విరోధి. బుదిధ్హీనుడు వివేచనయందు సంతోషింపక 

సామెతలు 20:19 => కొండెగాడై తిరుగులాడువాడు పరుల గుటుట్ బయటపెటుట్ను కావున 

వదరుబోతుల జోలికి పోకుము. 

మారుక్ 12:17 => అందుకు యేసు కైసరువి కైసరునకును దేవునివి దేవునికిని చెలిల్ంచుడని వారితో 

చెపప్గా వారాయననుగూరిచ్ బహుగా ఆశచ్రయ్పడిరి. 

లూకా 20:25 => అందుకాయన ఆలాగైతే కైసరువి కైసరునకును దేవునివి దేవునికిని చెలిల్ంచుడని 

వారితో చెపెప్ను. 

రోమీయులకు 13:7 => ఇందుకే గదా మీరు పనున్కూడ చెలిల్ంచుచునాన్రు? కాబటిట్ యెవనికి పనోన్ 

వానికి పనున్ను, ఎవనికి సుంకమో వానికి సుంకమును చెలిల్ంచుడి. ఎవనియెడల భయముండవలెనో 
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వానియెడల భయమును, ఎవనియెడల సనామ్నముండవలెనో వానియెడల సనామ్నమును కలిగియుండి, 

అందరికిని వారి వారి ఋణములను తీరుచ్డి. 

ఎఫెసీయులకు 5:21 => కీర్సుత్నందలి భయముతో ఒకనికొకడు లోబడియుండుడి. 

1 తిమోతి 2:2 => రాజుల కొరకును అధికారులందరి కొరకును విజాఞ్పనములును పార్రథ్నలును 

యాచనలును కృతజఞ్తాసుత్తులును చేయవలెనని హెచచ్రించుచునాన్ను. 

1 పేతురు 2:17 => అందరిని సనామ్నించుడి, సహోదరులను పేర్మించుడి, దేవునికి భయపడుడి, 

రాజును సనామ్నించుడి. 

వచనము 25 

నాయ్యముగా తీరుప్ తీరుచ్వారికి మేలు కలుగును కేష్మకరమైన దీవెన అటిట్వారిమీదికి వచుచ్ను. 

సంఖాయ్కాండము 16:31 => అతడు ఆ మాటలనిన్యు చెపిప్ చాలించగానే వారి కిర్ంది నేల 

నెరవిడిచెను. 

సంఖాయ్కాండము 16:32 => భూమి తన నోరు తెరచి వారిని వారి కుటుంబములను కోరహు 

సంబంధులందరిని వారి సమసత్ సంపాదయ్మును మింగివేసెను. 

సంఖాయ్కాండము 16:33 => వారును వారి సంబంధులందరును పార్ణముతో పాతాళములో కూలిరి; 

భూమి వారిని మింగివేసెను; వారు సమాజములో ఉండకుండ నశించిరి. 

సంఖాయ్కాండము 16:34 => వారి చుటుట్నునన్ ఇశార్యేలీయులందరు వారి ఘోష విని భూమి 

మనలను మింగివేయునేమో అనుకొనుచు పారిపోయిరి. 

సంఖాయ్కాండము 16:35 => మరియు యెహోవా యొదద్నుండి అగిన్ బయలుదేరి ధూపారప్ణమును 

తెచిచ్న ఆ రెండువందల ఏబదిమందిని కాలిచ్వేసెను. 

1 సమూయేలు 31:1 => అంతలో ఫిలిషీత్యులు ఇశార్యేలీయులతో యుదధ్ము చేయగా 

ఇశార్యేలీయులు ఫిలిషీత్యుల యెదుటనుండి పారిపోయిరి. గిలోబ్వ పరవ్తమువరకు ఫిలిషీత్యులు 

వారిని హతము చేయుచు 
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1 సమూయేలు 31:2 => సౌలును అతని కుమారులను తరుముచు, యోనాతాను, అబీనాదాబు, 

మెలీక్షూవ అను సౌలుయొకక్ కుమారులను హతము చేసిరి. 

1 సమూయేలు 31:3 => యుదధ్ములో సౌలు ఓడిపోవుచుండగా అతడు అంబులువేయువారి 

కంటబడి వారిచేత బహు గాయములనొందెను. అపుప్డు సౌలు 

1 సమూయేలు 31:4 => సునన్తిలేని వీరు వచిచ్ ననున్ పొడిచి అపహాసయ్ము చేయకుండునటుల్ నీకతిత్ 

దూసి దానిచేత ననున్ పొడువుమని తన ఆయుధములను మోయువానితో చెపప్గా అతడు భయముచేత 

ఆలాగు చేయనొలల్కుండెను గనుక సౌలు తన కతిత్ పటుట్కొని దానిమీద పడెను. 

1 సమూయేలు 31:5 => సౌలు మరణమాయెనని అతని ఆయుధములను మోయువాడు తానును 

తన కతిత్మీద పడి అతనితో కూడ మరణమాయెను. 

1 సమూయేలు 31:6 => ఈలాగున సౌలును అతని ముగుగ్రు కుమారులును అతని ఆయుధములను 

మోయువాడును అతని వారందరును ఒక దినముననే మరణమైరి. 

1 సమూయేలు 31:7 => లోయ అవతలనునన్ ఇశార్యేలీయులును, యొరాద్ను అవతల 

నునన్వారును, ఇశార్యేలీయులు పారిపోవుటయు, సౌలును అతని కుమారులును చచిచ్యుండుటయు 

చూచి తమ నివాసగార్మములు విడిచిపెటిట్ పారిపోయిరి. ఫిలిషీత్యులు వచిచ్ వాటిలో కాపురముండిరి. 

2 సమూయేలు 18:7 => ఇశార్యేలువారు దావీదు సేవకుల యెదుట నిలువలేక ఓడిపోయిరి; ఆ 

దినమున ఇరువది వేలమంది అకక్డ హతులైరి. 

2 సమూయేలు 18:8 => యుదధ్ము ఆ పర్దేశమంతటను వాయ్పించెను; మరియు నాటి దినమున 

కతిత్చేత కూలినవారి కంటె ఎకుక్వమంది అడవిలో చికుక్బడి నాశనమైరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 13:16 => ఇశార్యేలువారు యూదా వారి యెదుటనుండి పారిపోయిరి. 

దేవుడు వారిని యూదా వారిచేతికి అపప్గించినందున 

2 దినవృతాత్ంతములు 13:17 => అబీయాయును అతని జనులును వారిని ఘోరముగా 

సంహరించిరి. ఇశార్యేలు వారిలో అయిదు లక్షలమంది పరాకర్మశాలులు హతులైరి. 

హోషేయ 5:11 => ఎఫార్యిమీయులు మానవ పదధ్తినిబటిట్ పర్వరిత్ంప గోరువారు; వారికధిక శర్మ 

కలుగును, వారు శికిష్ంపబడి హింస నొందుదురు బాధింపబడుదురు. 
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హోషేయ 13:10 => నీ పటట్ణములలో దేనియందును నీకు సహాయము చేయకుండ నీ రాజు 

ఏమాయెను? రాజును అధిపతులను నామీద నియమించుమని నీవు మనవి చేసికొంటివిగదా; నీ 

అధిపతులు ఏమైరి? 

హోషేయ 13:11 => కాగా కోపము తెచుచ్కొని నీకు రాజును నియమించితిని; కోర్ధము కలిగి అతని 

కొటిట్వేయుచునాన్ను. 

సామెతలు 16:14 => రాజు కోర్ధము మరణదూత జాఞ్నియైనవాడు ఆ కోర్ధమును శాంతిపరచును.  

సామెతలు 20:2 => రాజువలని భయము సింహగరజ్న వంటిది రాజునకు కోర్ధము పుటిట్ంచువారు 

తమకు పార్ణమోసము తెచుచ్కొందురు 

కీరత్నలు 90:11 => నీ ఆగర్హబలము ఎంతో ఎవరికి తెలియును? నీకు చెందవలసిన 

భయముకొలది పుటుట్ నీ కోర్ధము ఎంతో ఎవరికి తెలియును? 

2 సమూయేలు 20:1 => బెనాయ్మీనీయుడగు బికిర్ కుమారుడైన షెబయను పనికిమాలినవాడొకడు 

అచచ్టనుండెను. వాడు దావీదునందు మనకు భాగము లేదు, యెషష్యి కుమారునియందు మనకు 

సావ్సథ్య్ము ఎంతమాతర్మును లేదు; ఇశార్యేలు వారలారా, మీరందరు మీ మీ గుడారములకు పొండని 

బాకా ఊది పర్కటన చేయగా 

2 సమూయేలు 20:12 => అమాశా రకత్ములో పొరుల్చు మారగ్మున పడియుండగా అచోచ్టికి వచిచ్న 

జనులందరు నిలిచియుండుట ఆ మనుషుయ్డు చూచి అమాశాను మారగ్మునుండి చేనిలోనికి లాగి, 

మారగ్సుథ్లందరు నిలిచి తేరిచూడకుండ శవముమీద బటట్ కపెప్ను. 

పర్సంగి 8:7 => సంభవింపబోవునది నరులకు తెలియదు; అది ఏలాగు సంభవించునో వారికి 

తెలియజేయువారెవరు? 

వచనము 26 

సరియైన మాటలతో పర్తుయ్తత్రమిచుచ్ట పెదవులతో ముదుద్పెటుట్కొనినటుల్ండును. 

కీరత్నలు 107:43 => బుదిధ్మంతుడైనవాడు ఈ విషయములను ఆలోచించును యెహోవా 

కృపాతిశయములను జనులు తలపోయుదురుగాక. 
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పర్సంగి 8:1 => జాఞ్నులతో సములైనవారెవరు? జరుగువాటి భావమును ఎరిగినవారెవరు? 

మనుషుయ్ల జాఞ్నము వారి ముఖమునకు తేజసుస్నిచుచ్ను, దానివలన వారి మోటుతనము 

మారచ్బడును. 

పర్సంగి 8:2 => నీవు దేవునికి ఒటుట్పెటుట్కొంటివని జాఞ్పకము చేసికొని రాజుల కటట్డకు లోబడుమని 

నేను చెపుప్చునాన్ను. 

పర్సంగి 8:3 => రాజుల సముఖమునుండి అనాలోచనగా వెళల్కుము; వారు తాము కోరినదెలల్ 

నెరవేరుచ్దురు గనుక దుషాక్రయ్ములో పాలుపుచుచ్కొనకుము. 

పర్సంగి 8:4 => రాజుల ఆజఞ్ అధికారము గలది, నీవు చేయు పని ఏమని రాజుతో 

చెపప్గలవాడెవడు? 

పర్సంగి 8:5 => ధరమ్ము నాచరించువారికి కీడేమియు సంభవింపదు; సమయము వచుచ్ననియు 

నాయ్యము జరుగుననియు జాఞ్నులు మనసుస్న తెలిసికొందురు. 

హోషేయ 14:9 => జాఞ్నులు ఈ సంగతులు వివేచింతురు, బుదిధ్మంతులు వాటిని గర్హింతురు; 

ఏలయనగా యెహోవా మారగ్ములు చకక్నివి, నీతిమంతులు దాని ననుసరించి నడచుకొందురు గాని 

తిరుగుబాటు చేయువారి దారికి అది అడ డ్ము గనుక వారు తొటిర్లుల్దురు. 

యాకోబు 3:17 => అయితే పైనుండి వచుచ్ జాఞ్నము మొటట్మొదట పవితర్మైనది, తరువాత 

సమాధానకరమైనది, మృదువైనది, సులభముగా లోబడునది, కనికరముతోను మంచి ఫలములతోను 

నిండుకొనినది, పక్షపాతమైనను వేషధారణయైనను లేనిదియునైయునన్ది 

సామెతలు 18:5 => తీరుప్ తీరుచ్టలో భకిత్హీనులయెడల పక్షపాతము చూపుటయు నీతిమంతులకు 

నాయ్యము తపిప్ంచుటయు కర్మము కాదు. 

సామెతలు 28:21 => పక్షపాతము చూపుట మంచిది కాదు రొటెట్ముకక్ కొరకు ఒకడు దోషము 

చేయును. 

లేవీయకాండము 19:15 => అనాయ్యపు తీరుప్ తీరచ్కూడదు, బీదవాడని పక్షపాతము చేయకూడదు, 

గొపప్వాడని అభిమానము చూపకూడదు; నాయ్యమునుబటిట్ నీ పొరుగువానికి తీరుప్ తీరచ్వలెను. 
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దివ్తీయోపదేశకాండము 1:17 => తీరుప్ తీరుచ్నపుప్డు అలుప్ల సంగతిగాని ఘనుల సంగతిగాని 

పక్షపాతములేకుండ వినవలెను; నాయ్యపు తీరుప్ దేవునిదే. కాబటిట్ మీరు మనుషుయ్ని ముఖము చూచి 

భయపడవదుద్. మీకు అసాధయ్మైన కఠిన వాయ్జెయ్మును నాయొదద్కు తీసికొనిరావలెను; నేను దానిని 

విచారించెదనని వారికాజాఞ్పించితిని. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 16:19 => నీవు నాయ్యము తపిప్ తీరుప్ తీరచ్కూడదు; పక్షపాతము 

చేయకూడదు; లంచము పుచుచ్కొనకూడదు. ఏలయనగా లంచము జాఞ్నుల కనున్లకు గుర్డిడ్తనము 

కలుగజేయును నీతిమంతుల మాటలకు అపారథ్ము పుటిట్ంచును. 

2 దినవృతాత్ంతములు 19:7 => యెహోవా భయము మీమీద ఉండునుగాక; హెచచ్రికగానుండి 

తీరుప్ తీరుచ్డి; మన దేవుడైన యెహోవాయందు దౌషట్య్ములేదు,ఆయన పక్షపాతికాడు, లంచము 

పుచుచ్కొనువాడు కాడు. 

కీరత్నలు 82:2 => ఎంతకాలము మీరు అనాయ్యముగా తీరుప్తీరుచ్దురు? ఎంతకాలము 

భకిత్హీనులయెడల పక్షపాతము చూపుదురు?(సెలా.) 

కీరత్నలు 82:3 => పేదలకును తలిదండుర్లు లేనివారికిని నాయ్యము తీరుచ్డి శర్మగలవారికిని 

దీనులకును నాయ్యము తీరుచ్డి. 

కీరత్నలు 82:4 => దరిదుర్లను నిరుపేదలను విడిపించుడి భకిత్హీనుల చేతిలోనుండి వారిని 

తపిప్ంచుడి. 

యోహాను 7:24 => వెలిచూపునుబటిట్ తీరుప్ తీరచ్క నాయ్యమైన తీరుప్ తీరుచ్డనెను. 

1 తిమోతి 5:20 => ఇతరులు భయపడు నిమితత్ము పాపము చేయువారిని అందరియెదుట 

గదిద్ంపుము. 

1 తిమోతి 5:21 => విరోధబుదిధ్తోనైనను పక్షపాతముతోనైనను ఏమియు చేయక, నేను చెపిప్న ఈ 

సంగతులను గైకొనవలెనని దేవుని యెదుటను, కీర్సుత్యేసు ఎదుటను, ఏరప్రచబడిన దేవ దూతల 

యెదుటను నీకు ఆనబెటుట్చునాన్ను. 

యాకోబు 2:4 => మీ మనసుస్లలో భేదములు పెటుట్కొని మీరు దురాలోచనతో విమరశ్ 

చేసినవారగుదురు కారా? 
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యాకోబు 2:5 => నా పిర్య సహోదరులారా, ఆలకించుడి; ఈ లోక విషయములో దరిదుర్లైనవారిని 

విశావ్సమందు భాగయ్వంతులుగాను, తనున్ పేర్మించువారికి తాను వాగాద్నము చేసిన రాజయ్మునకు 

వారసులుగాను ఉండుటకు దేవుడేరప్రచుకొనలేదా? 

యాకోబు 2:6 => అయితే మీరు దరిదుర్లను అవమానపరచుదురు. ధనవంతులు మీమీద 

కఠినముగా అధికారము చూపుదురు; మిముమ్ను నాయ్యసభలకు ఈడుచ్చునన్వారు వీరే గదా? 

1 పేతురు 1:17 => పక్షపాతము లేకుండ కిర్యలనుబటిట్ పర్తివానిని తీరుప్ తీరుచ్వాడు తండిర్ అని 

మీరాయనకు పార్రథ్న చేయుచునాన్రు గనుక మీరు పరదేశులై యునన్ంతకాలము భయముతో 

గడుపుడి.  

నెహెమాయ్ 5:9 => మరియు నేను మీరు చేయునది మంచిది కాదు, మన శతుర్వులైన అనుయ్ల 

నిందనుబటిట్ మన దేవునికి భయపడి మీరు పర్వరిత్ంపకూడదా? 

యోబు 13:8 => ఆయనయెడల మీరు పక్షపాతము చూపుదురా? దేవుని పక్షమున మీరు 

వాదింతురా? 

యోబు 32:21 => మీరు దయచేసి వినుడి నేను ఎవరియెడలను పక్షపాతినై యుండను. నేను 

ఎవరికిని ముఖసుత్తికై బిరుదులు పెటట్ను 

కీరత్నలు 36:4 => వాడు మంచముమీదనే పాపయోచనను యోచించును వాడు కానినడతలు 

నడచువాడు చెడుతనము వానికి అసహయ్ము కాదు.  

సామెతలు 17:15 => నీతిమంతులు దోషులని తీరుప్ తీరుచ్వాడు వీరిదద్రును యెహోవాకు 

హేయులు. 

సామెతలు 30:10 => దాసునిగూరిచ్ వాని యజమానునితో కొండెములు చెపప్కుము వాడు నినున్ 

శపించును ఒకవేళ నీవు శికాష్రు హ్డవగుదువు. 

రోమీయులకు 2:11 => దేవునికి పక్షపాతము లేదు. ధరమ్శాసత్రము లేక పాపము చేసినవారందరు 

ధరమ్శాసత్రము లేకయే నశించెదరు; 

రోమీయులకు 13:4 => నీవు చెడ డ్ది చేసినయెడల భయపడుము, వారు ఊరకయే ఖడగ్ము ధరింపరు; 

కీడు చేయువానిమీద ఆగర్హము చూపుటకై వారు పర్తికారము చేయు దేవుని పరిచారకులు. 
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యాకోబు 2:1 => నా సహోదరులారా, మహిమాసవ్రూపియగు మన పర్భువైన యేసుకీర్సుత్నుగూరిచ్న 

విశావ్స విషయములో మోమాటము గలవారై యుండకుడి. 

వచనము 27 

బయట నీ పని చకక్పెటుట్కొనుము ముందుగా పొలములో దాని సిదధ్పరచుము తరువాత ఇలుల్ 

కటుట్కొనవచుచ్ను. 

సామెతలు 17:15 => నీతిమంతులు దోషులని తీరుప్ తీరుచ్వాడు వీరిదద్రును యెహోవాకు 

హేయులు. 

నిరగ్మకాండము 23:6 => దరిదుర్ని వాయ్జెయ్ములో నాయ్యము విడిచి తీరుప్ తీరచ్కూడదు 

నిరగ్మకాండము 23:7 => అబదధ్మునకు దూరముగా నుండుము ; నిరపరాధినైనను 

నీతిమంతునినైనను చంపకూడదు; నేను దుషు ట్ని నిరోద్షినిగా ఎంచను. 

యెషయా 5:20 => కీడు మేలనియు మేలు కీడనియు చెపుప్కొని చీకటి వెలుగనియు వెలుగు 

చీకటనియు ఎంచుకొనువారికి శర్మ. చేదు తీపి అనియు తీపి చేదనియు ఎంచుకొనువారికి శర్మ. 

యెషయా 5:23 => వారు లంచము పుచుచ్కొని దుషు ట్డు నీతిమంతుడని తీరుప్ తీరుచ్దురు 

నీతిమంతుల నీతిని దురీన్తిగా కనబడచేయుదురు. 

యిరిమ్యా 6:13 => అలుప్లేమి ఘనులేమి వారందరు మోసము చేసి దోచుకొనువారు, పర్వకత్లేమి 

యాజకులేమి అందరు వంచకులు. 

యిరిమ్యా 6:14 => సమాధానములేని సమయమున సమాధానము సమాధానమని చెపుప్చు, నా 

పర్జలకునన్ గాయమును పైపైన మాతర్మే బాగుచేయుదురు. 

యిరిమ్యా 8:10 => గనుక వారి భారయ్లను అనుయ్ల కపప్గింతును, వారిని జయించువారికి వారి 

పొలములను అపప్గింతును. అలుప్లేమి ఘనులేమి అందరును మోసముచేసి దోచుకొనువారు; 

పర్వకత్లేమి యాజకులేమి అందరును వంచకులు. 

యిరిమ్యా 8:11 => సమాధానము లేని సమయమున సమాధానము సమాధానము అని వారు 

చెపుప్చు, నా జనుల గాయమును పైపైన మాతర్మే బాగుచేయుదురు. 
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యెహెజేక్లు 13:22 => మరియు నేను యెహోవానని మీరు తెలిసికొనునటుల్ మీరు వేసిన 

ముసుకులను నేను చింపి మీచేతిలోనుండి నా జనులను విడిపించెదను, వేటాడుటకు వారికను మీ 

వశమున ఉండరు. 

సామెతలు 11:26 => ధానయ్ము బిగబటుట్వానిని జనులు శపించెదరు దానిని అముమ్వాని తలమీదికి 

దీవెన వచుచ్ను. 

సామెతలు 28:27 => బీదలకిచుచ్వానికి లేమి కలుగదు కనున్లు మూసికొనువానికి బహు 

శాపములు కలుగును. 

సామెతలు 30:10 => దాసునిగూరిచ్ వాని యజమానునితో కొండెములు చెపప్కుము వాడు నినున్ 

శపించును ఒకవేళ నీవు శికాష్రు హ్డవగుదువు. 

యెషయా 66:24 => వారు పోయి నామీద తిరుగుబాటు చేసినవారి కళేబరములను తేరి చూచెదరు 

వాటి పురుగు చావదు వాటి అగిన్ ఆరిపోదు అవి సమసత్ శరీరులకు హేయముగా ఉండును.  

2 దినవృతాత్ంతములు 18:11 => పర్వకత్లందరును ఆ పర్కారముగానే పర్వచించుచు యెహోవా 

రామోతిగ్లాదును రాజు చేతికి అపప్గించును, దానిమీదికి పోయి జయమొందుము అనిరి. 

ఎసేత్రు 7:6 => ఎసేత్రు మా విరోధియగు ఆ పగవాడు దుషు ట్డైన యీ హామానే అనెను. అంతట 

హామాను రాజు ఎదుటను రాణి యెదుటను భయాకార్ంతుడాయెను. 

రోమీయులకు 2:11 => దేవునికి పక్షపాతము లేదు. ధరమ్శాసత్రము లేక పాపము చేసినవారందరు 

ధరమ్శాసత్రము లేకయే నశించెదరు; 

రోమీయులకు 13:4 => నీవు చెడ డ్ది చేసినయెడల భయపడుము, వారు ఊరకయే ఖడగ్ము ధరింపరు; 

కీడు చేయువానిమీద ఆగర్హము చూపుటకై వారు పర్తికారము చేయు దేవుని పరిచారకులు. 

వచనము 28 

నిరిన్మితత్ముగా నీ పొరుగువానిమీద సాక్షయ్ము పలుకకుము నీ పెదవులతో మోసపు మాటలు 

చెపప్వచుచ్నా? 
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లేవీయకాండము 19:17 => నీ హృదయములో నీ సహోదరుని మీద పగపటట్కూడదు, నీ 

పొరుగువాని పాపము నీమీదికి రాకుండునటుల్ నీవు తపప్క వానిని గదిద్ంపవలెను. 

1 సమూయేలు 3:13 => తన కుమారులు తముమ్ను తాము శాపగర్సుత్లగా చేసికొనుచునాన్రని 

తానెరిగియు వారిని అడ డ్గించలేదు గనుక అతని యింటికి నితయ్మైన శిక్ష విధింతునని నేను అతనికి 

తెలియజేయుచునాన్ను. 

1 రాజులు 21:19 => నీవు అతని చూచి యీలాగు పర్కటించుము యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా 

దీని సావ్ధీనపరచుకొనవలెనని నీవు నాబోతును చంపితివి గదా. యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా ఏ 

సథ్లమందు కుకక్లు నాబోతు రకత్మును నాకెనో ఆ సథ్లమందే కుకక్లు నీ రకత్మును నిజముగా 

నాకునని అతనితో చెపెప్ను. 

1 రాజులు 21:20 => అంతట అహాబు ఏలీయాను చూచి నా పగవాడా, నీచేతిలో నేను 

చికుక్బడితినా? అని పలుకగా ఏలీయా ఇటల్నెను యెహోవా దృషిట్కి కీడుచేయుటకు నినున్ నీవే 

అముమ్కొనియునాన్వు గనుక నాచేతిలో నీవు చికిక్తివి. 

నెహెమాయ్ 5:7 => అంతట నాలో నేనే యోచనచేసి పర్ధానులను అధికారులను గదిద్ంచి మీరు మీ 

సహోదరులయొదద్ వడిడ్ పుచుచ్కొనుచునాన్రని చెపిప్ వారిని ఆటంకపరచుటకై మహా సమాజమును 

సమకూరిచ్ 

నెహెమాయ్ 5:8 => అనుయ్లకు అమమ్బడిన మా సహోదరులైన యూదులను మా శకిత్కొలది మేము 

విడిపించితివిు, మీరు మీ సహోదరులను అముమ్దురా? వారు మనకు అమమ్బడవచుచ్నా? అని వారితో 

చెపప్గా, వారు ఏమియు చెపప్లేక ఊరకుండిరి. 

నెహెమాయ్ 5:9 => మరియు నేను మీరు చేయునది మంచిది కాదు, మన శతుర్వులైన అనుయ్ల 

నిందనుబటిట్ మన దేవునికి భయపడి మీరు పర్వరిత్ంపకూడదా? 

నెహెమాయ్ 13:8 => బహుగా దుఃఖపడి ఆ గదిలోనుండి టోబీయా యొకక్ సామగిర్యంతయు 

అవతల పారవేసి, గదులనిన్యు శుభర్ము చేయుడని ఆజాఞ్పింపగా వారాలాగు చేసిరి. 

నెహెమాయ్ 13:9 => పిమమ్ట మందిరపు పాతర్లను నైవేదయ్పదారథ్ములను సాంబార్ణిని నేనకక్డికి 

మరల తెపిప్ంచితిని. 
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నెహెమాయ్ 13:10 => మరియు లేవీయులకు రావలసిన పాళుల్ వారికి అందకపోవుటచేత సేవచేయు 

లేవీయులును గాయకులును తమ పొలములకు పారిపోయిరని తెలిసికొని 

నెహెమాయ్ 13:11 => నేను అధిపతులతో పోరాడి దేవుని మందిరమును ఎందుకు లక్షయ్పెటట్లేదని 

అడిగి, వారిని సమకూరిచ్ తమ సథ్లములలో ఉంచితిని. 

నెహెమాయ్ 13:17 => అంతట యూదుల పర్ధానులను నేనెదురాడి విశార్ంతిదినమును నిరల్క్షయ్పెటిట్ 

మీరెందుకు ఈ దుషాక్రయ్మును చేయుదురు? 

నెహెమాయ్ 13:25 => అంతట నేను వారితో వాదించి వారిని శపించి కొందరిని కొటిట్ వారి 

తలవెండుర్కలను పెరికివేసి మీరు వారి కుమారులకు మీ కుమారెత్లను ఇయయ్కయు, మీ 

కుమారులకైనను మీకైనను వారి కుమారెత్లను పుచుచ్కొనకయు ఉండవలెనని వారిచేత దేవుని పేరట 

పర్మాణము చేయించి 

నెహెమాయ్ 13:28 => పర్ధానయాజకుడును ఎలాయ్షీబు కుమారుడునైన యోయాదా కుమారులలో 

ఒకడు హోరోనీయుడైన సనబ్లల్టునకు అలుల్డాయెను. దానినిబటిట్ నేను అతని నాయొదద్నుండి 

తరిమితిని. 

యోబు 29:16 => దరిదుర్లకు తండిర్గా ఉంటిని ఎరుగనివారి వాయ్జెయ్మును నేను శర్దధ్గా 

విచారించితిని. 

యోబు 29:17 => దురామ్రుగ్ల దవడపళల్ను ఊడగొటిట్తిని. వారి పళల్లోనుండి దోపుడుసొముమ్ను 

లాగివేసితిని. 

యోబు 29:18 => అపుప్డు నేనిటల్నుకొంటిని నా గూటియొదద్నే నేను చచెచ్దను హంసవలె నేను 

దీరాఘ్యువు గలవాడనవుదును. 

మతత్యి 14:4 => హేరోదు ఆమె నిమితత్ము యోహానును పటుట్కొని బంధించి చెరసాలలో 

వేయించియుండెను. 

1 తిమోతి 5:20 => ఇతరులు భయపడు నిమితత్ము పాపము చేయువారిని అందరియెదుట 

గదిద్ంపుము. 
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2 తిమోతి 4:2 => వాకయ్మును పర్కటించుము; సమయమందును అసమయమందును 

పర్యాసపడుము; సంపూరణ్మైన దీరఘ్శాంతముతో ఉపదేశించుచు ఖండించుము గదిద్ంచుము బుదిధ్ 

చెపుప్ము. 

తీతుకు 1:13 => ఈ సాక్షయ్ము నిజమే. ఈ హేతువుచేత వారు యూదుల కలప్నాకథలను, 

సతయ్మునుండి తొలగిపోవునటిట్ మనుషుయ్ల కటట్డలను లక్షయ్పెటట్క, 

తీతుకు 2:15 => వీటినిగూరిచ్ బోధించుచు, హెచచ్రించుచు సంపూరాణ్ధికారముతో దురోభ్ధను 

ఖండించుచునుండుము నినెన్వనిని తృణీకరింప నీయకుము. 

సామెతలు 28:23 => నాలుకతో ఇచచ్కములాడు వానికంటె నరులను గదిద్ంచువాడు తుదకు ఎకుక్వ 

దయపొందును. 

2 దినవృతాత్ంతములు 18:11 => పర్వకత్లందరును ఆ పర్కారముగానే పర్వచించుచు యెహోవా 

రామోతిగ్లాదును రాజు చేతికి అపప్గించును, దానిమీదికి పోయి జయమొందుము అనిరి. 

ఎసేత్రు 7:6 => ఎసేత్రు మా విరోధియగు ఆ పగవాడు దుషు ట్డైన యీ హామానే అనెను. అంతట 

హామాను రాజు ఎదుటను రాణి యెదుటను భయాకార్ంతుడాయెను. 

సామెతలు 10:6 => నీతిమంతుని తలమీదికి ఆశీరావ్దములు వచుచ్ను బలాతాక్రము భకిత్హీనుని 

నోరు మూసివేయును. 

వచనము 29 

వాడు నాకు చేసినటుల్ వానికి చేసెదను వాని కిర్యచొపుప్న వానికి పర్తిఫలమిచెచ్ద ననుకొనకుము. 

సామెతలు 15:23 => సరిగా పర్తుయ్తత్రమిచిచ్నవానికి దానివలన సంతోషము పుటుట్ను 

సమయోచితమైన మాట యెంత మనోహరము! 

సామెతలు 16:1 => హృదయాలోచనలు మనుషుయ్ని వశము, చకక్ని పర్తుయ్తత్రమిచుచ్టకు 

యెహోవావలన కలుగును. 

సామెతలు 25:11 => సమయోచితముగా పలుకబడిన మాట చితర్మైన వెండి పళె ల్ములలో 

నుంచబడిన బంగారు పండల్వంటిది. 
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సామెతలు 25:12 => బంగారు కరణ్భూషణమెటిట్దో అపరంజి ఆభరణమెటిట్దో వినువాని చెవికి 

జాఞ్నముగల ఉపదేశకుడు అటిట్వాడు. 

ఆదికాండము 41:38 => అతడు తన సేవకులను చూచి ఇతనివలె దేవుని ఆతమ్గల మనుషుయ్ని 

కనుగొనగలమా అని యనెను. 

ఆదికాండము 41:39 => మరియు ఫరో దేవుడు ఇదంతయు నీకు తెలియపరచెను గనుక నీవలె 

వివేకజాఞ్నములు గలవారెవరును లేరు. 

ఆదికాండము 41:40 => నీవు నా యింటికి అధికారివై యుండవలెను, నా పర్జలందరు నీకు 

విధేయులై యుందురు; సింహాసన విషయములో మాతర్మే నేను నీకంటె పైవాడనై యుందునని 

యోసేపుతో చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 41:41 => మరియు ఫరోచూడుము, ఐగుపుత్ దేశమంతటి మీద నినున్ 

నియమించియునాన్నని యోసేపుతో చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 41:42 => మరియు ఫరో తనచేతినునన్ తన ఉంగరము తీసి యోసేపుచేతిని పెటిట్, 

సనన్పు నారబటట్లు అతనికి తొడిగించి, అతని మెడకు బంగారు గొలుసు వేసి 

ఆదికాండము 41:43 => తన రెండవ రథముమీద అతని నెకిక్ంచెను. అపుప్డు వందనము చేయుడని 

అతని ముందర జనులు కేకలువేసిరి. అటుల్ ఐగుపుత్ దేశమంతటిమీద అతని నియమించెను. 

ఆదికాండము 41:44 => మరియు ఫరో యోసేపుతో ఫరోను నేనే; అయినను నీ సెలవు లేక ఐగుపుత్ 

దేశమందంతటను ఏ మనుషుయ్డును తనచేతినైనను కాలినైనను ఎతత్కూడదని చెపెప్ను.  

ఆదికాండము 41:45 => మరియు ఫరో యోసేపునకు జపన్తప్నేహు అను పేరు పెటిట్, అతనికి ఓను 

యొకక్ యాజకుడైన పోతీఫెర కుమారెత్యగు ఆసెనతు నిచిచ్ పెండిల్చేసెను. 

ఆదికాండము 41:46 => యోసేపు బయలుదేరి ఐగుపుత్ దేశమందంతట సంచరించెను. యోసేపు 

ఐగుపుత్ రాజైన ఫరో యెదుట నిలిచినపుప్డు ముపప్ది సంవతస్రములవాడై యుండెను. అపుప్డు 

యోసేపు ఫరో యెదుటనుండి వెళి ల్ ఐగుపుత్ దేశమందంతట సంచారము చేసెను. 

ఆదికాండము 41:47 => సమృదిధ్గా పంటపండిన యేడు సంవతస్రములలో భూమి బహు విరివిగా 

పండెను. 
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ఆదికాండము 41:48 => ఐగుపుత్ దేశమందునన్ యేడు సంవతస్రముల ఆహారమంతయు అతడు 

సమకూరిచ్, ఆ యా పటట్ణములలో దాని నిలువచేసెను. ఏ పటట్ణము చుటుట్నుండు పొలముయొకక్ 

ధానయ్ము ఆ పటట్ణమందే నిలువచేసెను. 

ఆదికాండము 41:49 => యోసేపు సముదర్పు ఇసుకవలె అతి విసాత్రముగా ధానయ్ము పోగుచేసెను. 

కొలుచుట అసాధయ్ మాయెను గనుక కొలుచుట మానివేసెను. 

ఆదికాండము 41:50 => కరవు సంవతస్రములు రాకమునుపు యోసేపు కిదద్రు కుమారులు పుటిట్రి. 

ఓను యొకక్ యాజకుడైన పోతీఫెర కుమారెత్యగు ఆసెనతు అతనికి వారిని కనెను. 

ఆదికాండము 41:51 => అపుప్డు యోసేపు దేవుడు నా సమసత్ బాధను నా తండిర్యింటి 

వారినందరిని నేను మరచిపోవునటుల్ చేసెనని చెపిప్ తన జేయ్షఠ్కుమారునికి మనషేష్ అను పేరు పెటెట్ను. 

ఆదికాండము 41:52 => తరువాత అతడు నాకు బాధ కలిగిన దేశమందు దేవుడు ననున్ 

అభివృదిధ్పొందించెనని చెపిప్, రెండవవానికి ఎఫార్యిము అను పేరు పెటెట్ను. 

ఆదికాండము 41:53 => ఐగుపుత్ దేశమందు సమృదిధ్గా పంటపండిన సంవతస్రములు గడచిన 

తరువాత 

ఆదికాండము 41:54 => యోసేపు చెపిప్న పర్కారము ఏడు కరవు సంవతస్రములు ఆరంభమాయెను 

గాని ఐగుపుత్ దేశమందంతటను ఆహారముండెను. 

ఆదికాండము 41:55 => ఐగుపుత్ దేశమందంతటను కరవు వచిచ్నపుప్డు ఆ దేశసుథ్లు ఆహారము 

కోసము ఫరోతో మొరపెటుట్కొనిరి, అపుప్డు ఫరో మీరు యోసేపు నొదద్కు వెళి ల్ అతడు మీతో చెపుప్నటుల్ 

చేయుడని ఐగుపీత్యులందరితో చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 41:56 => కరవు ఆ దేశమందంతటను ఉండెను గనుక యోసేపు కొటల్నిన్యు 

విపిప్ంచి ఐగుపీత్యులకు ధానయ్మమమ్కము చేసెను. ఐగుపుత్ దేశమందు ఆ కరవు భారముగా ఉండెను; 

ఆదికాండము 41:57 => మరియు ఆ కరవు పర్తి దేశమందు భారమైనందున సమసత్ దేశసుథ్లు 

యోసేపు నొదద్ ధానయ్ము కొనుటకు ఐగుపుత్నకు వచిచ్రి. 

దానియేలు 2:46 => అంతట రాజగు నెబుకదెన్జరు దానియేలునకు సాషాఠ్ంగ నమసాక్రము చేసి 

అతని పూజించి, నైవేదయ్ ధూపములు అతనికి సమరిప్ంప ఆజాఞ్పించెను. 

Page  of 1960 2507



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   !"త$

దానియేలు 2:47 => మరియు రాజు ఈ మరమ్మును బయలుపరచుటకు నీవు సమరుథ్డవైతివే; నీ 

దేవుడు దేవతలకు దేవుడును రాజులకు పర్భువును మరమ్ములు బయలుపరచువాడునై యునాన్డని 

దానియేలునకు పర్తుయ్తత్రమిచెచ్ను. 

దానియేలు 2:48 => అపుప్డు రాజు దానియేలును బహుగా హెచిచ్ంచి, అనేక గొపప్ దానములిచిచ్, 

అతనిని బబులోను సంసాథ్నమంతటిమీద అధిపతినిగాను బబులోను జాఞ్నులందరిలో పర్ధానునిగాను 

నియమించెను. 

మారుక్ 12:17 => అందుకు యేసు కైసరువి కైసరునకును దేవునివి దేవునికిని చెలిల్ంచుడని వారితో 

చెపప్గా వారాయననుగూరిచ్ బహుగా ఆశచ్రయ్పడిరి. 

మారుక్ 12:18 => పునరుతాథ్నము లేదని చెపెప్డి సదూద్కయుయ్లు ఆయనయొదద్కు వచిచ్ 

మారుక్ 12:32 => ఆ శాసిత్ బోధకుడా, బాగుగా చెపిప్తివి; ఆయన అదివ్తీయుడనియు, ఆయన తపప్ 

వేరొకడు లేడనియు నీవు చెపిప్న మాట సతయ్మే. 

మారుక్ 12:33 => పూరణ్హృదయముతోను, పూరణ్వివేకముతోను, పూరణ్బలముతోను, ఆయనను 

పేర్మించుటయు ఒకడు తనున్వలె తన పొరుగువాని పేర్మించుటయు సరావ్ంగహోమములనిన్టికంటెను 

బలులకంటెను అధికమని ఆయనతో చెపెప్ను. 

మారుక్ 12:34 => అతడు వివేకముగా నుతత్రమిచెచ్నని యేసు గర్హించి నీవు దేవుని రాజయ్మునకు 

దూరముగ లేవని అతనితో చెపెప్ను. ఆ తరువాత ఎవడును ఆయనను ఏ పర్శన్యు అడుగ 

తెగింపలేదు. 

యోబు 6:25 => యథారథ్మైన మాటలు ఎంతో బలమైనవి అయినను మీ గదిద్ంపు దేనికి 

పర్యోజనము? 

యెహోషువ 22:21 => అందుకు రూబేనీయులును గాదీయులును మనషేష్ అరధ్గోతర్పువారును 

ఇశార్యేలీయుల పర్ధానులతో ఇచిచ్న ఉతత్రమేమనగా 

వచనము 30 

సోమరివాని చేను నేను దాటి రాగా తెలివిలేనివాని దార్క్షతోట నేను దాటి రాగా 
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1 రాజులు 5:17 => రాజు సెలవియయ్గా వారు మందిరముయొకక్ పునాదిని చెకిక్నరాళల్తో 

వేయుటకు గొపప్ రాళల్ను మికిక్లి వెలగల రాళల్ను తెపిప్ంచిరి. 

1 రాజులు 5:18 => ఈలాగున సొలొమోను పంపినవారును గిబీల్యులును, హీరాము 

శిలప్కారులును మార్నులను నరికి రాళల్ను మలిచి మందిరము కటుట్టకు మార్నులను రాళల్ను 

సిదధ్పరచిరి. 

1 రాజులు 6:7 => అయితే మందిరము కటుట్ సమయమున అది ముందుగా సిదధ్పరచి తెచిచ్న 

రాళల్తో కటట్బడెను, మందిరము కటుట్ సథ్లమున సుతెత్ గొడ డ్లి మొదలైన యినుప పనిముటల్ ధవ్ని యెంత 

మాతర్మును వినబడలేదు. 

లూకా 14:28 => మీలో ఎవడైనను ఒక గోపురము కటిట్ంపగోరినయెడల దానిని కొనసాగించుటకు 

కావలసినది తనయొదద్ ఉనన్దో లేదో అని కూరుచ్ండి తగులుబడి మొదట లెకక్చూచుకొనడా? 

లూకా 14:29 => చూచుకొననియెడల అతడు దాని పునాది వేసి, ఒకవేళ దానిని కొనసాగింపలేక 

పోయినందున 

లూకా 14:30 => చూచువారందరు ఈ మనుషుయ్డు కటట్ మొదలుపెటెట్ను గాని కొనసాగింపలేక 

పోయెనని అతని చూచి యెగతాళి చేయసాగుదురు. 

నాయ్యాధిపతులు 19:16 => ఆ చోటి మనుషుయ్లు బెనాయ్మీనీయులు. సాయంకాలమున ఒక 

ముసలివాడు పొలములోని తన పనినుండి వచెచ్ను. అతడు ఎఫార్యిమీయుల మనయ్పర్దేశము నుండి 

వచిచ్ గిబియాలో నివసించువాడు.  

కీరత్నలు 112:5 => దయాళులును అపిప్చుచ్వారును భాగయ్వంతులు నాయ్యవిమరశ్లో వారి 

వాయ్జెయ్ము గెలుచును 

సామెతలు 17:19 => కలహపిర్యుడు దురామ్రగ్పిర్యుడు తన వాకిండుల్ ఎతుత్చేయువాడు నాశనము 

వెదకువాడు. 

యిరిమ్యా 22 :14 => వాడు విశాలమైన మేడ గదులుగల గొపప్ మందిరమును 

కటిట్ంచుకొందుననుకొని, విసాత్రమైన కిటికీలు చేసికొనుచు, దేవదారు పలకలను దానికి 

సరంబీవేయుచు, ఇంగిలీకముతో1 రంగువేయుచు నునాన్డే; 
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వచనము 31 

ఇదిగో దానియందంతట ముండల్ తుపప్లు బలిసియుండెను. దూలగొండుల్ దాని కపిప్యుండెను దాని 

రాతి గోడ పడియుండెను. 

సామెతలు 14:5 => నమమ్కమైన సాకిష్ అబదధ్మాడడు కూటసాకిష్కి అబదధ్ములు పిర్యములు. 

సామెతలు 19:5 => కూటసాకిష్ శిక్ష నొందకపోడు అబదధ్ములాడువాడు తపిప్ంచుకొనడు. 

సామెతలు 19:9 => కూటసాకిష్ శిక్షనొందకపోడు అబదధ్ములాడువాడు నశించును. 

సామెతలు 21:28 => కూటసాకిష్ నశించును విని మాటలాడువాడు సతయ్ము పలుకును. 

నిరగ్మకాండము 20:16 => నీ పొరుగువానిమీద అబదధ్సాక్షయ్ము పలుకకూడదు. 

నిరగ్మకాండము 23:1 => లేనివారత్ను పుటిట్ంపకూడదు; అనాయ్యపు సాక్షయ్మును పలుకుటకై 

దుషు ట్నితో నీవు కలియకూడదు; 

1 సమూయేలు 22:9 => అపుప్డు ఎదోమీయుడగు దోయేగు సౌలు సేవకుల దగగ్ర నిలిచియుండి 

యెషష్యి కుమారుడు పారిపోయి నోబులోని అహీటూబు కుమారుడైన అహీమెలెకు దగగ్రకురాగా నేను 

చూచితిని. 

1 సమూయేలు 22:10 => అహీమెలెకు అతని పక్షముగా యెహోవా యొదద్ విచారణ చేసి, 

ఆహారమును ఫిలిషీత్యుడైన గొలాయ్తు ఖడగ్మును అతనికిచెచ్నని చెపప్గా 

1 రాజులు 21:9 => ఆ తాకీదులో వార్యించినదేమనగా ఉపవాసదినము జరుగవలెనని మీరు 

చాటించి నాబోతును జనులయెదుట నిలువబెటిట్ 

1 రాజులు 21:10 => నీవు దేవునిని రాజును దూషించితివని అతనిమీద సాక్షయ్ము పలుకుటకు 

పనికిమాలిన యిదద్రు మనుషుయ్లను సిదధ్పరచుడి; తీరుప్ అయినమీదట అతని బయటికి తీసికొనిపోయి 

రాళల్తో చావగొటుట్డి. 

1 రాజులు 21:11 => అతని పటట్ణపు పెదద్లును పటట్ణమందు నివసించు సామంతులును యెజెబెలు 

తమకు పంపిన తాకీదు పర్కారముగా జరిగించిరి. 
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1 రాజులు 21:12 => ఎటల్నగా వారు ఉపవాసదినము చాటించి నాబోతును జనులయెదుట 

నిలువబెటిట్రి. 

1 రాజులు 21:13 => అపుప్డు పనికిమాలిన యిదద్రు మనుషుయ్లు సమాజములో పర్వేశించి 

అతనియెదుట కూరుచ్ండి నాబోతు దేవునిని రాజును దూషించెనని జనుల సమక్షమున నాబోతుమీద 

సాక్షయ్ము పలుకగా వారు పటట్ణము బయటికి అతనిని తీసికొనిపోయి రాళల్తో చావగొటిట్రి. 

యోబు 2:3 => అందుకు యెహోవా నీవు నా సేవకుడైన యోబు సంగతి ఆలోచించితివా? అతడు 

యథారథ్వరత్నుడును నాయ్యవంతుడునై దేవునియందు భయభకుత్లు కలిగి చెడుతనము 

విసరిజ్ంచినవాడు, భూమిమీద అతనివంటి వాడెవడును లేడు. నిషాక్రణముగా అతనిని 

పాడుచేయుటకు నీవు ననున్ పేర్రేపించినను అతడు ఇంకను తన యథారథ్తను వదలక నిలకడగా 

నునాన్డనగా 

కీరత్నలు 35:7 => ననున్ పటుట్కొనవలెనని వారు నిరిన్మితత్ముగా గుంటలో తమ వలనొడిడ్రి నా 

పార్ణము తీయవలెనని నిరిన్మితత్ముగా గుంట తర్వివ్రి.  

కీరత్నలు 35:11 => కూటసాకుష్లు లేచుచునాన్రు నేనెరుగని సంగతులనుగూరిచ్ ననున్ 

అడుగుచునాన్రు. 

కీరత్నలు 52:1 => శూరుడా, చేసిన కీడునుబటిట్ నీ వెందుకు అతిశయపడుచునాన్వు? దేవుని కృప 

నితయ్ముండును. 

మతత్యి 26:59 => పర్ధానయాజకులును, మహా సభ వారందరును, యేసును చంపవలెనని 

ఆయనకు విరోధముగా అబదధ్సాక్షయ్ము వెదకుచుండిరి కాని 

మతత్యి 26:60 => అబదధ్సాకుష్లనేకులు వచిచ్నను సాక్షయ్మేమియు దొరకలేదు. 

మతత్యి 27:23 => అధిపతి ఎందుకు? ఇతడు ఏ దుషాక్రయ్ము చేసెనని అడుగగా వారు సిలువ 

వేయుమని మరి ఎకుక్వగా కేకలువేసిరి. 

యోహాను 15:25 => అయితే ననున్ నిరే హ్తుకముగా దేవ్షించిరి అని వారి ధరమ్శాసత్రములో 

వార్యబడిన వాకయ్ము నెరవేరునటుల్ ఈలాగు జరిగెను. 
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ఎఫెసీయులకు 4:25 => మనము ఒకరికొకరము అవయవములై యునాన్ము గనుక మీరు 

అబదధ్మాడుట మాని పర్తివాడును తన పొరుగువానితో సతయ్మే మాటలాడవలెను. 

కొలొసస్యులకు 3:9 => ఒకనితో ఒకడు అబదధ్మాడకుడి; ఏలయనగా పార్చీన సవ్భావమును దాని 

కిర్యలతో కూడ  

పర్కటన 21:8 => పిరికివారును, అవిశావ్సులును, అసహుయ్లును, నరహంతకులును, 

వయ్భిచారులును, మాంతిర్కులును, విగర్హారాధకులును, అబదిధ్కులందరును అగిన్ గంధకములతో 

మండు గుండములో పాలుపొందుదురు; ఇది రెండవ మరణము. 

పర్కటన 22:15 => కుకక్లును మాంతిర్కులును వయ్భిచారులును నరహంతకులును 

విగర్హారాధకులును అబదధ్మును పేర్మించి జరిగించు పర్తివాడును వెలుపటనుందురు. 

ఆదికాండము 34:13 => అయితే తమ సహోదరియైన దీనాను అతడు చెరిపినందున యాకోబు 

కుమారులు షెకెముతోను అతని తండిర్యైన హమోరుతోను కపటముగా ఉతత్రమిచిచ్ అనినదేమనగా 

లేవీయకాండము 6:2 => ఒకడు యెహోవాకు విరోధముగా దోర్హముచేసి పాపియైనయెడల, అనగా 

తనకు అపప్గింపబడినదాని గూరిచ్యేగాని తాకటుట్ ఉంచినదాని గూరిచ్యేగాని, దోచుకొనినదాని 

గూరిచ్యేగాని, తన పొరుగువానితో బొంకిన యెడలనేమి, తన పొరుగువాని బలాతక్రించిన 

యెడలనేమి 

దివ్తీయోపదేశకాండము 16:19 => నీవు నాయ్యము తపిప్ తీరుప్ తీరచ్కూడదు; పక్షపాతము 

చేయకూడదు; లంచము పుచుచ్కొనకూడదు. ఏలయనగా లంచము జాఞ్నుల కనున్లకు గుర్డిడ్తనము 

కలుగజేయును నీతిమంతుల మాటలకు అపారథ్ము పుటిట్ంచును. 

నాయ్యాధిపతులు 16:10 => అపుప్డు దెలీలా ఇదిగో నీవు ననున్ ఎగతాళిచేసి నాతో అబదధ్మాడితివి, 

నినున్ దేనిచేత బంధింపవచుచ్నో దయచేసి నాకు తెలుపుమని సమోస్నుతో చెపప్గా 

సామెతలు 12:17 => సతయ్వాద పిర్యుడు నీతిగల మాటలు పలుకును కూటసాకిష్ మోసపు మాటలు 

చెపుప్ను. 

వచనము 32 
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నేను దాని చూచి యోచన చేసికొంటిని దాని కనిపెటిట్ బుదిధ్ తెచుచ్కొంటిని. 

సామెతలు 20:22 => కీడుకు పర్తికీడు చేసెదననుకొనవదుద్ యెహోవా కొరకు కనిపెటుట్కొనుము 

ఆయన నినున్ రకిష్ంచును. 

సామెతలు 25:21 => నీ పగవాడు ఆకలిగొనినయెడల వానికి భోజనము పెటుట్ము 

దపిప్గొనినయెడల వానికి దాహమిముమ్ 

సామెతలు 25:22 => అటుల్ చేయుటచేత వాని తలమీద నిపుప్లు కుపప్గా పోయుదువు యెహోవా 

అందుకు నీకు పర్తిఫలమిచుచ్ను. 

మతత్యి 5:39 => నేను మీతో చెపుప్నదేమనగా దుషు ట్ని ఎదిరింపక, నినున్ కుడిచెంపమీద కొటుట్వాని 

వైపునకు ఎడమచెంప కూడ తిర్పుప్ము. 

మతత్యి 5:40 => ఎవడైన నీమీద వాయ్జెయ్ము వేసి నీ అంగీ తీసికొనగోరినయెడల వానికి నీ పైవసత్రము 

కూడ ఇచిచ్వేయుము. 

మతత్యి 5:41 => ఒకడు ఒక మైలు దూరము రమమ్ని నినున్ బలవంతము చేసినయెడల, వానితో 

కూడ రెండు మైళుల్ వెళుల్ము. 

మతత్యి 5:42 => నినున్ అడుగువానికిముమ్, నినున్ అపుప్ అడుగగోరు వానినుండి నీ ముఖము 

తిర్పుప్కొనవదుద్. 

మతత్యి 5:43 => నీ పొరుగువాని పేర్మించి, నీ శతుర్వును దేవ్షించుమని చెపప్బడిన మాట మీరు 

వినాన్రు గదా; 

మతత్యి 5:44 => నేను మీతో చెపుప్నదేమనగా, మీరు పరలోకమందునన్ మీ తండిర్కి కుమారులై 

యుండునటుల్ మీ శతుర్వులను పేర్మించుడి. మిముమ్ను హింసించు వారికొరకు పార్రథ్న చేయుడి. 

రోమీయులకు 12:17 => కీడుకు పర్తికీడెవనికిని చేయవదుద్; మనుషుయ్లందరి దృషిట్కి 

యోగయ్మైనవాటినిగూరిచ్ ఆలోచన కలిగియుండుడి. 

రోమీయులకు 12:18 => శకయ్మైతే మీచేతనైనంతమటుట్కు సమసత్ మనుషుయ్లతో సమాధానముగా 

ఉండుడి. 
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రోమీయులకు 12:19 => పిర్యులారా, మీకు మీరే పగతీరుచ్కొనక, దేవుని ఉగర్తకు చోటియుయ్డి 

పగతీరుచ్ట నా పని, నేనే పర్తిఫలము నితుత్ను అని పర్భువు చెపుప్చునాన్డని వార్యబడియునన్ది. 

రోమీయులకు 12:20 => కాబటిట్, నీ శతుర్వు ఆకలిగొనియుంటే అతనికి భోజనము పెటుట్ము, 

దపిప్గొనియుంటే దాహమిముమ్; ఆలాగు చేయుటవలన అతని తలమీద నిపుప్లు కుపప్గా పోయుదువు. 

రోమీయులకు 12:21 => కీడువలన జయింపబడక, మేలుచేత కీడును జయించుము. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 5:15 => ఎవడును కీడునకు పర్తికీడు ఎవనికైనను చేయకుండ 

చూచుకొనుడి;మీరు ఒకనియెడల ఒకడును మనుషుయ్లందరియెడలను ఎలల్పుప్డు మేలైనదానిని 

అనుసరించి నడుచుకొనుడి. 

నాయ్యాధిపతులు 15:11 => అందుకు యూదా జనులలో మూడువేలమంది ఏతాములోని 

బండయొదద్కు పోయి సమోస్నును చూచి ఫిలిషీత్యులు మనకు ఏలికలని నీకు తెలియదా? నీవు 

మాకేమి చేసితివని చెపప్గా అతడు వారు నాకెటుల్ చేసిరో అటే ల్ నేను వారికి చేసితిననెను. 

2 సమూయేలు 13:22 => అబాష్లోము తన అనన్యగు అమోన్నుతో మంచిచెడ డ్లేమియు 

మాటలాడక ఊరకుండెను గాని, తన సహోదరియగు తామారును బలవంతము చేసినందుకై 

అతనిమీద పగయుంచెను. 

2 సమూయేలు 13:23 => రెండు సంవతస్రములైన తరువాత ఎఫార్యిమునకు సమీపమందుండు 

బయలాద్సోరులో అబాష్లోము గొఱఱ్ల బొచుచ్ కతిత్రించుకాలము రాగా అబాష్లోము రాజకుమారుల 

నందరిని విందునకు పిలిచెను. 

2 సమూయేలు 13:24 => అబాష్లోము రాజునొదద్కు వచిచ్ చితత్గించుము, నీ దాసుడనైన నాకు 

గొఱఱ్బొచుచ్ కతిత్రించు కాలము వచెచ్ను; రాజవైన నీవును నీ సేవకులును విందునకు రావలెనని నీ 

దాసుడనైన నేను కోరుచునాన్నని మనవి చేయగా 

2 సమూయేలు 13:25 => రాజు నా కుమారుడా, మముమ్ను పిలువవదుద్; మేము నీకు అధిక 

భారముగా ఉందుము; మేమందరము రాతగదని చెపిప్నను అబాష్లోము రాజును బలవంతము చేసెను. 
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2 సమూయేలు 13:26 => అయితే దావీదు వెళల్నొలల్క అబాష్లోమును దీవించి పంపగా అబాష్లోము 

నీవు రాకపోయినయెడల నా అనన్యగు అమోన్ను మాతోకూడ వచుచ్నటుల్ సెలవిమమ్ని రాజుతో మనవి 

చేసెను. అతడు నీయొదద్కు ఎందుకు రావలెనని రాజు అడుగగా 

2 సమూయేలు 13:27 => అబాష్లోము అతని బతిమాలినందున రాజు అమోన్నును తన 

కుమారులందరును అతనియొదద్కు పోవచుచ్నని సెలవిచెచ్ను. 

2 సమూయేలు 13:28 => అంతలో అబాష్లోము తన పనివారిని పిలిచి, అమోన్ను దార్కాష్రసమువలన 

సంతోషియై యుండుట మీరు కనిపెటిట్యుండి అమోన్నును హతము చేయుడని నేను మీతో 

చెపుప్నపుప్డు భయపడక అతని చంపుడి, నేను గదా మీకు ఆజఞ్ ఇచిచ్యునాన్ను, ధైరయ్ము తెచుచ్కొని 

పౌరుషము చూపుడి అని గటిట్గా ఆజఞ్ ఇచెచ్ను. 

ఆదికాండము 34:13 => అయితే తమ సహోదరియైన దీనాను అతడు చెరిపినందున యాకోబు 

కుమారులు షెకెముతోను అతని తండిర్యైన హమోరుతోను కపటముగా ఉతత్రమిచిచ్ అనినదేమనగా 

కీరత్నలు 119:61 => భకిత్హీనుల పాశములు ననున్ చుటుట్కొనియునన్ను నీ ధరమ్శాసత్రమును నేను 

మరువలేదు 

రోమీయులకు 12:19 => పిర్యులారా, మీకు మీరే పగతీరుచ్కొనక, దేవుని ఉగర్తకు చోటియుయ్డి 

పగతీరుచ్ట నా పని, నేనే పర్తిఫలము నితుత్ను అని పర్భువు చెపుప్చునాన్డని వార్యబడియునన్ది. 

పర్కటన 20:12 => మరియు గొపప్వారేమి కొదిద్వారేమి మృతులైన వారందరు ఆ సింహాసనము 

ఎదుట నిలువబడి యుండుట చూచితిని. అపుప్డు గర్ంథములు విపప్బడెను; మరియు జీవగర్ంథమును 

వేరొక గర్ంథము విపప్బడెను; ఆ గర్ంథములయందు వార్యబడియునన్ వాటినిబటిట్ తమ కిర్యల 

చొపుప్న మృతులు తీరుప్ పొందిరి. 

వచనము 33 

ఇంక కొంచెము నిదర్ యింక కొంచెము కునుకుపాటు పరుండుటకై యింక కొంచెము చేతులు 

ముడుచుకొనుట  
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సామెతలు 6:6 => సోమరీ, చీమల యొదద్కు వెళుల్ము వాటి నడతలు కనిపెటిట్ జాఞ్నము 

తెచుచ్కొనుము. 

సామెతలు 6:7 => వాటికి నాయ్యాధిపతి లేకునన్ను పై విచారణకరత్ లేకునన్ను అధిపతి లేకునన్ను 

సామెతలు 6:8 => అవి వేసవికాలమందు ఆహారము సిదధ్పరచుకొనును కోతకాలమందు ధానయ్ము 

కూరుచ్కొనును. 

సామెతలు 6:9 => సోమరీ, ఎందాక నీవు పండుకొనియుందువు? ఎపుప్డు నిదర్లేచెదవు?  

సామెతలు 6:10 => ఇక కొంచెము నిదిర్ంచెదనని కొంచెము కునికెదనని కొంచెముసేపు చేతులు 

ముడుచుకొని పరుండెదనని నీవనుచుందువు 

సామెతలు 6:11 => అందుచేత దోపిడిగాడు వచుచ్నటుల్ దారిదర్య్ము నీయొదద్కు వచుచ్ను. 

ఆయుధధారుడు వచుచ్నటుల్ లేమి నీయొదద్కు వచుచ్ను. 

సామెతలు 6:12 => కుటిలమైన మాటలు పలుకువాడు పనికిమాలినవాడును దుషు ట్డునైయునాన్డు 

సామెతలు 6:13 => వాడు కనున్ గీటుచు కాళల్తో సైగ చేయును వేర్ళల్తో గురుతులు చూపును. 

సామెతలు 6:14 => వాని హృదయము అతిమూరఖ్ సవ్భావము గలది వాడెలల్పుప్డు కీడు కలిప్ంచుచు 

జగడములు పుటిట్ంచును. 

సామెతలు 6:15 => కాబటిట్ ఆపద వానిమీదికి హఠాతుత్గా వచుచ్ను వాడు తిరుగలేకుండ ఆ 

క్షణమందే నలుగగొటట్బడును. 

సామెతలు 6:16 => యెహోవాకు అసహయ్ములైనవి ఆరు గలవు ఏడును ఆయనకు హేయములు 

సామెతలు 6:17 => అవేవనగా, అహంకార దృషిట్యు కలల్లాడు నాలుకయు నిరపరాధులను చంపు 

చేతులును 

సామెతలు 6:18 => దురోయ్చనలు యోచించు హృదయమును కీడు చేయుటకు తవ్రపడి పరుగులెతుత్ 

పాదములును 

సామెతలు 6:19 => లేనివాటిని పలుకు అబదధ్సాకిష్యు అనన్దముమ్లలో జగడములు 

పుటిట్ంచువాడును. 

యోబు 4:8 => నేను చూచినంతవరకు అకర్మమును దునిన్ కీడును వితుత్వారు దానినే కోయుదురు. 
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యోబు 5:27 => మేము ఈ సంగతి పరిశోధించి చూచితివిు, అది ఆలాగేయునన్ది. 

యోబు 15:17 => నా మాట ఆలకింపుము నీకు తెలియజేతును నేను చూచినదానిని నీకు 

వివరించెదను. 

కీరత్నలు 37:25 => నేను చినన్వాడనై యుంటిని ఇపుప్డు ముసలివాడనై యునాన్ను అయినను 

నీతిమంతులు విడువబడుట గాని వారి సంతానము భిక్షమెతుత్ట గాని నేను చూచియుండలేదు. 

కీరత్నలు 107:42 => యథారథ్వంతులు దాని చూచి సంతోషించుదురు మోసగాండర్ందరును 

మౌనముగా నుందురు. 

పర్సంగి 4:1 => పిమమ్ట సూరుయ్నికిర్ంద జరుగు వివిధమైన అనాయ్య కిర్యలను గురించి నేను 

యోచించితిని. బాధింపబడువారు ఆదరించు దికుక్లేక కనీన్ళుల్ విడుచుదురు; వారిని బాధపెటుట్వారు 

బలవంతులు గనుక ఆదరించువాడెవడును లేకపోయెను. 

పర్సంగి 4:2 => కాబటిట్ యింకను బర్దుకుచునన్ వారికంటె ఇంతకుముందు కాలము చేసినవారే 

ధనుయ్లనుకొంటిని. 

పర్సంగి 4:3 => ఇంకను పుటట్నివారు సూరుయ్నికిర్ంద జరుగు అనాయ్యపు పనులు చూచియుండని 

హేతువుచేత ఈ ఉభయులకంటెను వారే ధనుయ్లనుకొంటిని. 

పర్సంగి 4:4 => మరియు కషట్మంతయు నేరుప్తో కూడిన పనులనిన్యు నరులకు రోషకారణములని 

నాకు కనబడెను; ఇదియు వయ్రథ్ముగా నొకడు గాలిని పటుట్కొనుటకై చేయు పర్యతన్మువలె నునన్ది. 

పర్సంగి 4:5 => బుదిధ్హీనుడు చేతులు ముడుచుకొని తన మాంసము భకిష్ంచును. 

పర్సంగి 4:6 => శర్మయును గాలికైన యతన్ములును రెండుచేతులనిండ నుండుటకంటె 

ఒకచేతినిండ నెమమ్దికలిగి యుండుట మేలు. 

పర్సంగి 4:7 => నేనాలోచింపగా వయ్రథ్మైనది మరియొకటి సూరుయ్ని కిర్ంద నాకు కనబడెను. 

పర్సంగి 4:8 => ఒంటరిగానునన్ ఒకడు కలడు, అతనికి జతగాడు లేడు కుమారుడు లేడు 

సహోదరుడు లేడు; అయినను అతడు ఎడతెగక కషట్పడును; అతని కనున్ ఐశవ్రయ్ముచేత 

తృపిత్పొందదు, అతడు సుఖమనునది నేనెరుగక ఎవరి నిమితత్ము కషట్పడుచునాన్నని అనుకొనడు; 

ఇదియు వయ్రథ్మైనదై బహు చింత కలిగించును. 
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పర్సంగి 7:15 => నా వయ్రథ్సంచారముల కాలములో నేను వీటిననిన్టిని చూచితిని; నీతి ననుసరించి 

నశించిన నీతిమంతులు కలరు. దురామ్రుగ్లై యుండియు చిరాయువులైన దుషు ట్లును కలరు. 

పర్సంగి 8:9 => సూరుయ్ని కిర్ంద జరుగు పర్తి పనినిగూరిచ్ నేను మనసిస్చిచ్ యోచన చేయుచుండగా 

ఇదంతయు నాకు తెలిసెను. మరియు ఒకడు మరియొకనిపైన అధికారియై తనకు హాని తెచుచ్కొనుట 

కలదు. 

పర్సంగి 8:10 => మరియు దుషు ట్లు కర్మముగా పాతిపెటట్బడి విశార్ంతి నొందుటయు, నాయ్యముగా 

నడుచుకొనన్వారు పరిశుదధ్ సథ్లమునకు దూరముగా కొనిపోబడి పటట్ణసుథ్లవలన మరువ బడి 

యుండుటయు నేను చూచితిని; ఇదియు వయ్రథ్మే. 

పర్సంగి 8:11 => దుష కిర్యకు తగిన శిక్ష శీఘర్ముగా కలుగకపోవుటచూచి మనుషుయ్లు 

భయమువిడిచి హృదయపూరవ్కముగా దుష కిర్యలు చేయుదురు. 

సామెతలు 10:13 => వివేకుని పెదవులయందు జాఞ్నము కనబడును బుదిధ్హీనుని వీపునకు బెతత్మే 

తగును. 

సామెతలు 12:11 => తన భూమిని సేదయ్పరచుకొనువానికి ఆహారము సమృదిధ్గా కలుగును 

వయ్రథ్మైనవాటిని అనుసరించువాడు బుదిధ్లేనివాడు. 

ఆదికాండము 9:20 => నోవహు వయ్వసాయము చేయనారంభించి, దార్క్షతోట వేసెను. 

కీరత్నలు 112:5 => దయాళులును అపిప్చుచ్వారును భాగయ్వంతులు నాయ్యవిమరశ్లో వారి 

వాయ్జెయ్ము గెలుచును 

సామెతలు 7:7 => యౌవనుల మధయ్ను బుదిధ్లేని పడుచువాడొకడు నాకు కనబడెను. 

సామెతలు 10:4 => బదధ్కముగా పనిచేయువాడు దరిదుర్డగును శర్దధ్గలవాడు ఐశవ్రయ్వంతుడగును. 

సామెతలు 12:24 => శర్దధ్గా పని చేయువారు ఏలుబడి చేయుదురు సోమరులు వెటిట్పనులు 

చేయవలసి వచుచ్ను. 

సామెతలు 18:9 => పనిలో జాగు చేయువాడు నషట్ము చేయువానికి సోదరుడు. 

సామెతలు 19:24 => సోమరి పాతర్లో చెయియ్ ముంచునేగాని తన నోటికి దాని తిరిగి ఎతత్నైన 

ఎతత్డు. 
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సామెతలు 20:13 => లేమికి భయపడి నిదర్యందు ఆసకిత్ విడువుము నీవు మేలొక్ని 

యుండినయెడల ఆహారము తిని తృపిత్ పొందుదువు. 

సామెతలు 21:25 => సోమరివాని చేతులు పనిచేయనొలల్వు వాని యిచఛ్ వాని చంపును. 

సామెతలు 23:21 => తార్గుబోతులును తిండిపోతులును దరిదుర్లగుదురు. నిదర్మతుత్ చింపిగుడ డ్లు 

ధరించుటకు కారణమగును. 

పర్సంగి 10:18 => సోమరితనముచేత ఇంటికపుప్ దిగబడిపోవును, చేతుల బదధ్కముచేత ఇలుల్ 

కురియును. 

పరమగీతము 7:12 => పెందలకడ లేచి దార్క్షవనములకు పోదము దార్కాష్వలుల్లు చిగిరించెనో లేదో 

వాటి పువువ్లు వికసించెనో లేదో దాడిమచెటుల్ పూతపటెట్నో లేదో చూతము రముమ్ అచచ్టనే నా పేర్మ 

సూచనలు నీకు చూపెదను  

యెషయా 56:10 => వారి కాపరులు గుర్డిడ్వారు వారందరు తెలివిలేనివారు వారందరు 

మూగకుకక్లు మొరుగలేరు కలవరించుచు పండుకొనువారు నిదార్సకుత్లు. 

లూకా 16:3 => ఆ గృహనిరావ్హకుడు తనలోతాను నా యజమానుడు ఈ గృహనిరావ్హకతవ్పు 

పనిలోనుండి ననున్ తీసివేయును గనుక నేను ఏమిచేతును? తర్వవ్లేను, భిక్షమెతత్ సిగుగ్పడుచునాన్ను.  

రోమీయులకు 12:11 => ఆసకిత్ విషయములో మాందుయ్లు కాక, ఆతమ్యందు తీవర్తగలవారై 

పర్భువును సేవించుడి. 

2 దెసస్లోనీకయులకు 3:10 => మరియు మేము మీయొదద్ ఉనన్పుప్డు--ఎవడైనను పనిచేయ 

నొలల్నియెడల వాడు భోజనము చేయకూడదని మీకు ఆజాఞ్పించితివిు గదా. 

హెబీర్యులకు 6:12 => మీ నిరీక్షణ పరిపూరణ్మగు నిమితత్ము మీరిదివరకు కనుపరచిన ఆసకిత్ని 

తుదమటుట్కు కనుపరచవలెనని అపేకిష్ంచుచునాన్ము. 

వచనము 34 

వీటివలన నీకు దరిదర్త పరుగెతిత్ వచుచ్ను ఆయుధసుథ్డు వచిచ్నటుల్ లేమి నీమీదికి వచుచ్ను. 
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ఆదికాండము 3:17 => ఆయన ఆదాముతో నీవు నీ భారయ్మాట విని తినవదద్ని నేను నీకాజాఞ్పించిన 

వృక్షఫలములు తింటివి గనుక నీ నిమితత్ము నేల శపింపబడియునన్ది; పర్యాసముతోనే నీవు బర్దుకు 

దినములనిన్యు దాని పంట తిందువు; 

ఆదికాండము 3:18 => అది ముండల్తుపప్లను గచచ్పొదలను నీకు మొలిపించును; పొలములోని 

పంట తిందువు; 

ఆదికాండము 3:19 => నీవు నేలకు తిరిగి చేరువరకు నీ ముఖపు చెమట కారిచ్ ఆహారము తిందువు; 

ఏలయనగా నేలనుండి నీవు తీయబడితివి; నీవు మనేన్ గనుక తిరిగి మనైన్పోదువని చెపెప్ను. 

యోబు 31:40 => గోధుమలకు పర్తిగా ముళుల్ను యవలకు పర్తిగా కలుపును మొలచును గాక. 

యోబు వాకయ్ములు ఇంతటితో సమాపత్ములాయెను.  

యిరిమ్యా 4:3 => యూదావారికిని యెరూషలేము నివాసులకును యెహోవా ఈలాగు 

సెలవిచుచ్చునాన్డు ముళల్పొదలలో వితత్నములు చలల్క మీ బీడుపొలమును దునున్డి. 

మతత్యి 13:7 => కొనిన్ ముండల్పొదలలో పడెను; ముండల్పొదలు ఎదిగి వాటిని అణచివేసెను గనుక 

అవి ఫలింపలేదు. 

మతత్యి 13:22 => ముండల్పొదలలో వితత్బడినవాడు వాకయ్ము వినువాడే గాని ఐహికవిచారమును 

ధనమోహమును ఆ వాకయ్మును అణచివేయును గనుక వాడు నిషఫ్లుడవును. 

హెబీర్యులకు 6:8 => అయితే ముండల్తుపప్లును గచచ్తీగెలును దానిమీద పెరిగినయెడల అది 

పనికిరానిదని విసరిజ్ంపబడి శాపము పొందతగినదగును. తుదకది కాలిచ్వేయబడును. 

సామెతలు 19:23 => యెహోవాయందు భయభకుత్లు కలిగియుండుట జీవసాధనము అది 

కలిగినవాడు తృపుత్డై అపాయము లేకుండ బర్దుకును. 

సామెతలు 20:4 => వితుత్లువేయు కాలమున సోమరి దునన్డు కోతకాలమున పంటనుగూరిచ్ వాడు 

విచారించునపుప్డు వానికేమియు లేకపోవును. 

సామెతలు 22:13 => సోమరి బయట సింహమునన్ది వీధులలో నేను చంపబడుదుననును. 

సామెతలు 23:21 => తార్గుబోతులును తిండిపోతులును దరిదుర్లగుదురు. నిదర్మతుత్ చింపిగుడ డ్లు 

ధరించుటకు కారణమగును. 
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పర్సంగి 10:18 => సోమరితనముచేత ఇంటికపుప్ దిగబడిపోవును, చేతుల బదధ్కముచేత ఇలుల్ 

కురియును. 

ఆదికాండము 3:18 => అది ముండల్తుపప్లను గచచ్పొదలను నీకు మొలిపించును; పొలములోని 

పంట తిందువు; 

యోబు 30:7 => తుపప్లలో వారు ఓండర్ పెటుట్దురు ముళల్చెటల్కిర్ంద వారు కూడియుందురు. 

పరమగీతము 7:12 => పెందలకడ లేచి దార్క్షవనములకు పోదము దార్కాష్వలుల్లు చిగిరించెనో లేదో 

వాటి పువువ్లు వికసించెనో లేదో దాడిమచెటుల్ పూతపటెట్నో లేదో చూతము రముమ్ అచచ్టనే నా పేర్మ 

సూచనలు నీకు చూపెదను  

హోషేయ 9:6 => లయము సంభవించినందున జనులు వెళి ల్పోయి యునాన్రు; ఐగుపుత్ దేశము 

వారికి కూడు సథ్లముగా ఉండును; నొపు పటట్ణము వారికి శమ్శానభూమిగా నుండును; 

వెండిమయమైన వారి పిర్యవసుత్వులను దురదగొండుల్ ఆవరించును; ముండల్కంప వారి 

నివాససథ్లములో పెరుగును. 
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వచనము 1 

ఇవియును సొలొమోను సామెతలే యూదా రాజైన హిజిక్యా సేవకులు వీటిని ఎతిత్ వార్సిరి. 

యోబు 7:17 => మనుషుయ్డు ఏపాటివాడు? అతని ఘనపరచనేల? అతనిమీద నీవు మనసుస్ 

నిలుపనేల?  

కీరత్నలు 4:4 => భయమునొంది పాపము చేయకుడి మీరు పడకలమీద నుండగా మీ 

హృదయములలో ధాయ్నము చేసికొని ఊరకుండుడి (సెలా.) 

లూకా 2:19 => అయితే మరియ ఆ మాటలనిన్యు తన హృదయములో తలపోసికొనుచు భదర్ము 

చేసికొనెను. 

లూకా 2:51 => అంతట ఆయన వారితో కూడ బయలుదేరి నజరేతునకు వచిచ్ వారికి లోబడి 

యుండెను. ఆయన తలిల్ ఈ సంగతులనిన్టిని తన హృదయములో భదర్ము చేసికొనెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 13:11 => అపుప్డు ఇశార్యేలీయులందరు విని భయపడుదురు గనుక నీ 

మధయ్ అటిట్ దుషాక్రయ్మేమియు ఇకను చేయకుందురు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 21:21 => అపుప్డు ఊరి పర్జలందరు రాళల్తో అతని చావగొటట్వలెను. 

అటుల్ ఆ చెడుతనమును నీ మధయ్నుండి పరిహరించుదువు. అపుప్డు ఇశార్యేలీయులందరు విని 

భయపడుదురు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 32:29 => వారు జాఞ్నము తెచుచ్కొని దీని తలపోసి తమ కడవరి సిథ్తి 

యోచించుట మేలు. 

1 కొరిందీయులకు 10:6 => వారు ఆశించిన పర్కారము మనము చెడ డ్వాటిని ఆశించకుండునటుల్ ఈ 

సంగతులు మనకు దృషాట్ంతములుగా ఉనన్వి. 

1 కొరిందీయులకు 10:11 => ఈ సంగతులు దృషాట్ంతములుగా వారికి సంభవించి, 

యుగాంతమందునన్ మనకు బుదిధ్ కలుగుటకై వార్యబడెను. 
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యూదా 1:5 => ఈ సంగతులనిన్యు మీరు ముందటనే యెరిగియునన్ను, నేను మీకు జాఞ్పకము 

చేయగోరుచునన్దేమనగా , పర్భువు ఐగుపుత్లోనుండి పర్జలను రకిష్ంచినను , వారిలో 

నమమ్కపోయినవారిని తరువాత నాశనము చేసెను. 

యూదా 1:6 => మరియు తమ పర్ధానతవ్మును నిలుపుకొనక, తమ నివాససథ్లమును విడిచిన 

దేవదూతలను, మహాదినమున జరుగు తీరుప్వరకు కటికచీకటిలో నితయ్పాశములతో ఆయన బంధించి 

భదర్ము చేసెను. 

యూదా 1:7 => ఆ పర్కారముగానే సొదొమ గొమొఱాఱ్లును వాటి చుటుట్పటల్నునన్ పటట్ణములును 

వీరివలెనే వయ్భిచారము చేయుచు, పరశరీరానుసారులైనందున నితాయ్గిన్దండన అనుభవించుచు 

దృషాట్ంతముగా ఉంచబడెను. 

నిరగ్మకాండము 7:23 => జరిగిన దానిని మనసుస్న పెటట్క ఫరో తిరిగి తన యింటికి వెళె ల్ను. 

నిరగ్మకాండము 9:21 => అయితే యెహోవా మాట లక్షయ్పెటట్నివాడు తన పనివారిని తన పశువులను 

పొలములో ఉండనిచెచ్ను. 

సామెతలు 27:23 => నీ పశువుల సిథ్తి జాగర్తత్గా తెలిసికొనుము నీ మందలయందు మనసుస్ 

ఉంచుము. 

యిరిమ్యా 31:21 => ఇశార్యేలు కుమారీ, సరిహదుద్రాళల్ను పాతించుము, దోవచూపు 

సత్ంభములను నిలువబెటుట్ము, నీవు వెళి ల్న రాజమారగ్ముతటుట్ నీ మనసుస్ నిలుపుకొనుము, తిరుగుము; 

ఈ నీ పటట్ణములకు తిరిగిరముమ్. 

యెహెజేక్లు 44:5 => యెహోవా నాకు సెలవిచిచ్నదేమనగా నరపుతుర్డా, యెహోవా 

మందిరమునుగూరిచ్న కటట్డలనిన్టిని విధులనిన్టిని నేను నీకు తెలియజేయుచునాన్ను; నీవు మనసుస్ 

నిలుపుకొని ఆ సంగతులనిన్టిని చూచి చెవినిబెటుట్ము. మరియు పరిశుదధ్ సథ్లములోనుండి పోవు 

మారగ్ములనిన్టి దావ్రా మందిరములోపలికి వచుచ్టనుగూరిచ్ యోచించుము.  

2 తిమోతి 2:7 => నేను చెపుప్ మాటలు ఆలోచించుకొనుము; అనిన్ విషయములయందు పర్భువు 

నీకు వివేకమను గర్హించును. 
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వచనము 2 

సంగతి మరుగుచేయుట దేవునికి ఘనత సంగతి శోధించుట రాజులకు ఘనత. 

సామెతలు 6:4 => ఈలాగు చేసి తపిప్ంచుకొనుము నీ కనున్లకు నిదర్యైనను నీ కనురెపప్లకు 

కునుకుపాటైనను రానియయ్కుము. 

సామెతలు 6:5 => వేటకాని చేతినుండి లేడి తపిప్ంచుకొనునటుల్ను ఎరుకువాని చేతినుండి పకిష్ 

తపిప్ంచుకొనునటుల్ను తపిప్ంచుకొనుము. 

సామెతలు 6:6 => సోమరీ, చీమల యొదద్కు వెళుల్ము వాటి నడతలు కనిపెటిట్ జాఞ్నము 

తెచుచ్కొనుము. 

సామెతలు 6:7 => వాటికి నాయ్యాధిపతి లేకునన్ను పై విచారణకరత్ లేకునన్ను అధిపతి లేకునన్ను 

సామెతలు 6:8 => అవి వేసవికాలమందు ఆహారము సిదధ్పరచుకొనును కోతకాలమందు ధానయ్ము 

కూరుచ్కొనును. 

సామెతలు 6:9 => సోమరీ, ఎందాక నీవు పండుకొనియుందువు? ఎపుప్డు నిదర్లేచెదవు?  

సామెతలు 6:10 => ఇక కొంచెము నిదిర్ంచెదనని కొంచెము కునికెదనని కొంచెముసేపు చేతులు 

ముడుచుకొని పరుండెదనని నీవనుచుందువు 

సామెతలు 6:11 => అందుచేత దోపిడిగాడు వచుచ్నటుల్ దారిదర్య్ము నీయొదద్కు వచుచ్ను. 

ఆయుధధారుడు వచుచ్నటుల్ లేమి నీయొదద్కు వచుచ్ను. 

రోమీయులకు 13:11 => మరియు మీరు కాలమునెరిగి, నిదర్మేలుకొను వేళయైనదని తెలిసికొని, 

ఆలాగు చేయుడి. మనము విశావ్సులమైనపప్టికంటె ఇపుప్డు, రక్షణ మనకు మరి సమీపముగా 

ఉనన్ది. 

ఎఫెసీయులకు 5:14 => అందుచేత నిదిర్ంచుచునన్ నీవు మేలొక్ని మృతులలోనుండి లెముమ్, కీర్సుత్ 

నీమీద పర్కాశించునని ఆయన చెపుప్చునాన్డు. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 5:6 => కావున ఇతరులవలె నిదర్పోక మెలకువగా ఉండి మతుత్లము 

కాకయుందము. 
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1 దెసస్లోనీకయులకు 5:7 => నిదర్పోవువారు రాతిర్వేళ నిదర్పోవుదురు, మతుత్గా ఉండువారు 

రాతిర్వేళ మతుత్గా ఉందురు. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 5:8 => మనము పగటివారమై యునాన్ము గనుక మతుత్లమై యుండక, 

విశావ్సపేర్మలను కవచము, రక్షణనిరీక్షణయను శిరసాత్ర్ణమును ధరించుకొందము. 

2 సమూయేలు 4:5 => రిమోమ్ను కుమారులగు రేకాబును బయనాయును మంచి యెండవేళ 

బయలుదేరి మధాయ్హన్కాలమున ఇషోబ్షెతు మంచముమీద పండుకొనియుండగా అతని యింటికి 

వచిచ్రి. 

2 సమూయేలు 11:2 => ఒకానొక దినమున పొర్దుద్ గుర్ంకువేళ దావీదు పడకమీదనుండి లేచి 

రాజనగరి మిదెద్మీద నడుచుచు పైనుండి చూచుచుండగా సాన్నముచేయు ఒక సతరీ కనబడెను. 

సామెతలు 6:9 => సోమరీ, ఎందాక నీవు పండుకొనియుందువు? ఎపుప్డు నిదర్లేచెదవు?  

సామెతలు 6:10 => ఇక కొంచెము నిదిర్ంచెదనని కొంచెము కునికెదనని కొంచెముసేపు చేతులు 

ముడుచుకొని పరుండెదనని నీవనుచుందువు 

సామెతలు 19:15 => సోమరితనము గాఢనిదర్లో పడవేయును సోమరివాడు పసుత్ పడియుండును. 

సామెతలు 26:14 => ఉతకమీద తలుపు తిరుగును తన పడకమీద సోమరి తిరుగును. 

పర్సంగి 4:5 => బుదిధ్హీనుడు చేతులు ముడుచుకొని తన మాంసము భకిష్ంచును. 

మారుక్ 13:36 => ఆయన అకసామ్తుత్గా వచిచ్ మీరు నిదర్బోవుచుండుట చూచునేమో గనుక మీరు 

మెలకువగా నుండుడి. 

వచనము 3 

ఆకాశముల యెతుత్ను భూమి లోతును రాజుల అభిపార్యమును అగోచరములు. 

సామెతలు 10:4 => బదధ్కముగా పనిచేయువాడు దరిదుర్డగును శర్దధ్గలవాడు ఐశవ్రయ్వంతుడగును. 

సామెతలు 13:4 => సోమరి ఆశపడును గాని వాని పార్ణమునకేమియు దొరకదు శర్దధ్గలవారి 

పార్ణము పుషిట్గా నుండును. 
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2 సమూయేలు 4:5 => రిమోమ్ను కుమారులగు రేకాబును బయనాయును మంచి యెండవేళ 

బయలుదేరి మధాయ్హన్కాలమున ఇషోబ్షెతు మంచముమీద పండుకొనియుండగా అతని యింటికి 

వచిచ్రి. 

2 సమూయేలు 11:2 => ఒకానొక దినమున పొర్దుద్ గుర్ంకువేళ దావీదు పడకమీదనుండి లేచి 

రాజనగరి మిదెద్మీద నడుచుచు పైనుండి చూచుచుండగా సాన్నముచేయు ఒక సతరీ కనబడెను. 

యోబు 15:24 => శర్మయు వేదనయు వానిని బెదరించును. యుదధ్ము చేయుటకు సిదధ్పడిన రాజు 

శతుర్వుని పటుట్కొనునటుల్ అవి వానిని పటుట్కొనును. 

సామెతలు 6:9 => సోమరీ, ఎందాక నీవు పండుకొనియుందువు? ఎపుప్డు నిదర్లేచెదవు?  

సామెతలు 6:10 => ఇక కొంచెము నిదిర్ంచెదనని కొంచెము కునికెదనని కొంచెముసేపు చేతులు 

ముడుచుకొని పరుండెదనని నీవనుచుందువు 

సామెతలు 13:25 => నీతిమంతుడు ఆకలితీర భోజనము చేయును భకిత్హీనుల కడుపునకు లేమి 

కలుగును. 

సామెతలు 20:4 => వితుత్లువేయు కాలమున సోమరి దునన్డు కోతకాలమున పంటనుగూరిచ్ వాడు 

విచారించునపుప్డు వానికేమియు లేకపోవును. 

పర్సంగి 4:5 => బుదిధ్హీనుడు చేతులు ముడుచుకొని తన మాంసము భకిష్ంచును. 

మారుక్ 13:36 => ఆయన అకసామ్తుత్గా వచిచ్ మీరు నిదర్బోవుచుండుట చూచునేమో గనుక మీరు 

మెలకువగా నుండుడి. 

వచనము 4 

వెండిలోని మషు ట్ తీసివేసినయెడల పుటము వేయువాడు పాతర్యొకటి సిదధ్పరచును. 

సామెతలు 1:1 => దావీదు కుమారుడును ఇశార్యేలు రాజునైన సొలొమోను సామెతలు. 

సామెతలు 10:1 => జాఞ్నముగల కుమారుడు తండిర్ని సంతోషపరచును బుదిధ్లేని కుమారుడు తన 

తలిల్కి దుఃఖము పుటిట్ంచును. 
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1 రాజులు 4:32 => అతడు మూడువేల సామెతలు చెపెప్ను, వెయియ్నిన్ యయిదు కీరత్నలు 

రచించెను. 

పర్సంగి 12:9 => పర్సంగి జాఞ్నియై యుండెను అతడు జనులకు జాఞ్నము బోధించెను; అతడు 

ఆలోచించి సంగతులు పరిశీలించి అనేక సామెతలను అనుకర్మపరచెను. 

యెషయా 1:1 => ఉజిజ్యా యోతాము ఆహాజు హిజిక్యాయను యూదారాజుల దినములలో 

యూదానుగూరిచ్యు యెరూషలేమునుగూరిచ్యు ఆమోజు కుమారుడగు యెషయాకు కలిగిన 

దరశ్నము. 

యెషయా 36:22 => గృహనిరావ్హకుడును హిలీక్యా కుమారుడునైన ఎలాయ్కీమును, శాసిత్యగు 

షెబాన్యును, రాజయ్పు దసాత్వేజులమీదనునన్ ఆసాపు కుమారుడగు యోవాహును బటట్లు చింపుకొని 

హిజిక్యాయొదద్కు వచిచ్ రబాష్కే పలికిన మాటలనిన్యు తెలియజెపిప్రి. 

యెషయా 37:2 => గృహ నిరావ్హకుడగు ఎలాయ్కీమును, శాసిత్యగు షెబాన్ను, యాజకులలో 

పెదద్లను, ఆమోజు కుమారుడును పర్వకత్యునైన యెషయా యొదద్కు పంపెను. 

హోషేయ 1:1 => ఉజిజ్యా యోతాము ఆహాజు హిజిక్యా అను యూదారాజుల దినములలోను, 

యెహోయాషు కుమారుడైన యరొబాము అను ఇశార్యేలు రాజు దినములలోను బెయేరి కుమారుడైన 

హోషేయకు పర్తయ్క్షమైన యెహోవా వాకుక్.  

మీకా 1:1 => యోతాము ఆహాజు హిజిక్యా అను యూదా రాజుల దినములలో 

షోమోర్నునుగూరిచ్యు యెరూషలేమునుగూరిచ్యు దరశ్నరీతిగా మోరషీత్యుడైన మీకాకు పర్తయ్క్షమైన 

యెహోవా వాకుక్. 

వచనము 5 

రాజు ఎదుటనుండి దుషు ట్లను తొలగించినయెడల అతని సింహాసనము నీతివలన సిథ్రపరచబడును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 29:29 => రహసయ్ములు మన దేవుడైన యెహోవాకు చెందును. అయితే 

మనము ఈ ధరమ్శాసత్ర వాకయ్ములనిన్టిననుసరించి నడుచుకొనునటుల్ బయలుపరచబడినవి యెలల్పుప్డు 

మనవియు మన సంతతివారివియు నగునని చెపుప్దురు. 
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యోబు 11:7 => దేవుని గూఢాంశములను నీవు తెలిసికొనగలవా? సరవ్శకుత్డగు దేవునిగూరిచ్ నీకు 

పరిపూరణ్ జాఞ్నము కలుగునా? 

యోబు 11:8 => అది ఆకాశవీధి అంత ఉనన్తమైనది, నీవేమిచేయుదువు? పాతాళముకంటె 

లోతుగానునన్ది, నీవేమి యెరుగుదువు? 

యోబు 38:4 => నేను భూమికి పునాదులు వేసినపుప్డు నీవెకక్డనుంటివి? నీకు వివేకము 

కలిగియునన్యెడల చెపుప్ము. 

యోబు 38:5 => నీకు తెలిసినయెడల దానికి పరిమాణమును నియమించిన వాడెవడో చెపుప్ము.  

యోబు 38:6 => దానిమీద పరిమాణపు కొల వేసినవాడెవడో చెపుప్ము. దాని సత్ంభముల పాదులు 

దేనితో కటట్బడినవో చెపుప్ము. 

యోబు 38:7 => ఉదయనక్షతర్ములు ఏకముగా కూడి పాడినపుప్డు దేవదూతలందరును1 

ఆనందించి జయధవ్నులు చేసినపుప్డు దాని మూలరాతిని వేసినవాడెవడు?  

యోబు 38:8 => సముదర్ము దాని గరభ్మునుండి పొరిల్ రాగా తలుపులచేత దానిని 

మూసినవాడెవడు? 

యోబు 38:9 => నేను మేఘమును దానికి వసత్రముగాను గాఢాంధకారమును దానికి పొతిత్గుడ డ్గాను 

వేసినపుప్డు నీవుంటివా?  

యోబు 38:10 => దానికి సరిహదుద్ నియమించి దానికి అడ డ్గడియలను తలుపులను పెటిట్ంచినపుప్డు 

యోబు 38:11 => నీవు ఇంతవరకే గాని మరి దగగ్రకు రాకూడదనియు ఇకక్డనే నీ తరంగముల 

పొంగు అణపబడుననియు నేను చెపిప్నపుప్డు నీవుంటివా?  

యోబు 38:12 => అరుణోదయము భూమి దిగంతములవరకు వాయ్పించునటుల్ను 

యోబు 38:13 => అది దుషు ట్లను తనలోనుండకుండ దులిపివేయునటుల్ను నీవెపుప్డైన 

ఉదయమును కలుగజేసితివా? అరుణోదయమునకు దాని సథ్లమును తెలిపితివా?  

యోబు 38:14 => ముదర్వలన మంటికి రూపము కలుగునటుల్ అది పుటట్గా భూముఖము 

మారుప్నొందును విచితర్మైన పనిగల వసత్రమువలె సమసత్మును కనబడును.  

Page  of 1982 2507



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   !"త$

యోబు 38:15 => దుషు ట్ల వెలుగు వారియొదద్నుండి తీసివేయబడును వారెతిత్న బాహువు 

విరుగగొటట్బడును. 

యోబు 38:16 => సముదర్పు ఊటలలోనికి నీవు చొచిచ్తివా? మహాసముదర్ము అడుగున నీవు 

సంచరించితివా? 

యోబు 38:17 => మరణదావ్రములు నీకు తెరవబడెనా? మరణాంధకార దావ్రములను నీవు 

చూచితివా? 

యోబు 38:18 => భూమి వైశాలయ్త ఎంతో నీవు గర్హించితివా? నీకేమైన తెలిసినయెడల చెపుప్ము. 

యోబు 38:19 => వెలుగు నివసించు చోటునకు పోవు మారగ్మేది? చీకటి అనుదాని ఉనికిపటుట్ 

ఏది? 

యోబు 38:20 => దాని సరిహదుద్నకు నీవు వెలుగును కొనిపోవుదువా? దాని గృహమునకు పోవు 

తోర్వలను నీవెరుగుదువా? ఇదంతయు నీకు తెలిసియునన్ది గదా.  

యోబు 38:21 => నీవు బహు వృదుధ్డవు నీవు అపప్టికి పుటిట్యుంటివి. 

యోబు 38:22 => నీవు హిమముయొకక్ నిధులలోనికి చొచిచ్తివా? 

యోబు 38:23 => ఆపతాక్లము కొరకును యుదధ్ము కొరకును యుదధ్దినము కొరకును నేను 

దాచియుంచిన వడగండల్ నిధులను నీవు చూచితివా? 

యోబు 38:24 => వెలుగు విభాగింపబడు చోటికి మారగ్మేది? తూరుప్ గాలి యెకక్డనుండి వచిచ్ 

భూమిమీద నఖ ముఖములను వాయ్పించును? 

యోబు 38:25 => నిరామ్నుషయ్ పర్దేశముమీదను జనులులేని యెడారిలోను వరష్ము 

కురిపించుటకును 

యోబు 38:26 => పాడైన యెడారిని తృపిత్పరచుటకును లేత గడిడ్ మొలిపించుటకును వరదనీటికి 

కాలువలను  

యోబు 38:27 => ఉరుములోని మెరుపునకు మారగ్మును నిరణ్యించువాడెవడు? 

యోబు 38:28 => వరష్మునకు తండిర్ యునాన్డా? మంచు బిందువులను పుటిట్ంచువాడెవడు? 
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యోబు 38:29 => మంచుగడ డ్ యెవని గరభ్ములోనుండి వచుచ్ను? ఆకాశమునుండి దిగు మంచును 

ఎవడు పుటిట్ంచును? 

యోబు 38:30 => జలములు రాతివలె గడ డ్కటుట్ను అగాధజలముల ముఖము గటిట్పరచబడును. 

యోబు 38:31 => కృతిత్క నక్షతర్ములను నీవు బంధింపగలవా? మృగశీరష్కు కటల్ను విపప్గలవా? 

యోబు 38:32 => వాటి వాటి కాలములలో నక్షతర్రాసులను వచుచ్నటుల్ చేయగలవా? సపత్రిష్ 

నక్షతర్ములను వాటి ఉపనక్షతర్ములను నీవు నడిపింపగలవా?  

యోబు 38:33 => ఆకాశమండలపు కటట్డలను నీవెరుగుదువా? దానికి భూమిమీదగల 

పర్భుతవ్మును నీవు సాథ్పింపగలవా? 

యోబు 38:34 => జలరాసులు నినున్ కపుప్నటుల్ మేఘములకు నీవు ఆజఞ్ ఇయయ్గలవా? 

యోబు 38:35 => మెరుపులు బయలువెళి ల్ చితత్ము ఉనాన్మని నీతో చెపుప్నటుల్ నీవు వాటిని బయటికి 

రపిప్ంపగలవా? 

యోబు 38:36 => అంతరిందిర్యములలో2 జాఞ్నముంచిన వాడెవడు? హృదయమునకు3 తెలివి 

నిచిచ్నవాడెవడు? 

యోబు 38:37 => జాఞ్నముచేత మేఘములను వివరింపగలవాడెవడు? 

యోబు 38:38 => ధూళి బురదయై పారునటుల్ను మంటిపెడ డ్లు ఒకదానికొకటి అంటుకొనునటుల్ను 

ఆకాశపు కలశములలోని వరష్మును కుమమ్రించు వాడెవడు?  

యోబు 38:39 => ఆడుసింహము నిమితత్ము నీవు ఎరను వేటాడెదవా? 

యోబు 38:40 => సింహపుపిలల్లు తమ తమ గుహలలో పండుకొనునపుప్డు తమ గుహలలో పొంచి 

యుండునపుప్డు నీవు వాటి ఆకలి తీరెచ్దవా?  

యోబు 38:41 => తిండిలేక తిరుగులాడుచు కాకి పిలల్లు దేవునికి మొఱఱ్పెటుట్నపుప్డు కాకికి 

ఆహారము సిదధ్పరచువాడెవడు?  

యోబు 39:1 => అడవిలోని కొండమేకలు ఈను కాలము నీకు తెలియునా? లేళుల్ పిలల్లు వేయు 

కాలమును గర్హింపగలవా?  
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యోబు 39:2 => అవి మోయు మాసములను నీవు లెకక్ పెటట్గలవా? అవి యీనుకాలము 

ఎరుగుదువా? 

యోబు 39:3 => అవి వంగి తమ పిలల్లను కనును తమ పిలల్లను వేయును. 

యోబు 39:4 => వాటి పిలల్లు పుషిట్కలిగి యెడారిలో పెరుగును అవి తలుల్లను విడిచిపోయి 

వాటియొదద్కు తిరిగిరావు. 

యోబు 39:5 => అడవిగాడిదను సేవ్చఛ్గా పోనిచిచ్నవాడెవడు? అడవిగాడిద కటల్ను 

విపిప్నవాడెవడు? 

యోబు 39:6 => నేను అరణయ్మును దానికి ఇలుల్గాను ఉపుప్పఱఱ్ను దానికి నివాససథ్లముగాను 

నియమించితిని. 

యోబు 39:7 => పటట్ణపు కోలాహలమును అది తిరసక్రించును తోలువాని కేకలను అది వినదు. 

యోబు 39:8 => పరవ్తముల పంకిత్యే దానికి మేతభూమి పర్తివిధమైన పచచ్ని మొలకను అది 

వెదకుకొనును. 

యోబు 39:9 => గురుపోతు నీకు లోబడుటకు సమమ్తించునా? అది నీ శాలలో నిలుచునా? 

యోబు 39:10 => పగగ్ము వేసి గురుపోతును నాగటిచాలులో కటట్గలవా? అది నీచేత తోలబడి 

లోయలను చదరము చేయునా?  

యోబు 39:11 => దాని బలము గొపప్దని దాని నముమ్దువా? దానికి నీ పని అపప్గించెదవా? 

యోబు 39:12 => అది నీ ధానయ్మును ఇంటికి తెచిచ్ నీ కళల్మందునన్ ధానయ్మును కూరుచ్నని దాని 

నముమ్దువా? 

యోబు 39:13 => నిపుప్కోడి సంతోషముచేత రెకక్ల నాడించును. రెకక్లును వెండుర్కలును 

దానికునన్ందున అది వాతస్లయ్ము కలదిగా నునన్దా?  

యోబు 39:14 => లేదు సుమీ, అది నేలను దాని గుడల్ను పెటుట్ను ధూళిలో వాటిని కాచును. 

యోబు 39:15 => దేనిపాదమైన వాటిని తొర్కక్వచుచ్ననియైనను అడవిజంతువు వాటిని చితక 

దొర్కక్వచుచ్ననియైనను అనుకొనకయే యునన్ది.  
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యోబు 39:16 => తన పిలల్లు తనవికానటుట్ వాటియెడల అది కాఠినయ్ము చూపును దాని కషట్ము 

వయ్రథ్మైనను దానికి చింతలేదు  

యోబు 39:17 => దేవుడు దానిని తెలివిలేనిదిగా జేసెను ఆయన దానికి వివేచనాశకిత్ ననుగర్హించి 

యుండలేదు. 

యోబు 39:18 => అది లేచునపుప్డు గుఱఱ్మును దాని రౌతును తిరసక్రించును. 

యోబు 39:19 => గుఱఱ్మునకు నీవు బలమునిచిచ్తివా? జూలు వెండుర్కలతో దాని మెడను 

కపిప్తివా? 

యోబు 39:20 => మిడతవలె అది గంతులు వేయునటుల్ చేయుదువా? దాని నాసికారంధర్ ధవ్ని 

భీకరము. 

యోబు 39:21 => మైదానములో అది కాలు దువివ్ తన బలమునుబటిట్ సంతోషించును అది 

ఆయుధధారులను ఎదురొక్నబోవును. 

యోబు 39:22 => అది భయము పుటిట్ంచుదానిని వెకిక్రించి భీతినొందకుండును ఖడగ్మును చూచి 

వెనుకకు తిరుగదు.  

యోబు 39:23 => అంబుల పొదియు తళతళలాడు ఈటెలును బలెల్మును దానిమీద 

గలగలలాడించబడునపుప్డు 

యోబు 39:24 => ఉదద్ండ కోపముతో అది బహుగా పరుగులెతుత్ను అది బాకానాదము విని 

ఊరకుండదు. 

యోబు 39:25 => బాకానాదము వినబడినపుప్డెలల్ అది అహా అహా అనుకొని దూరమునుండి 

యుదధ్వాసన తెలిసికొనును సేనాధిపతుల ఆరాభ్టమును యుదధ్ఘోషను వినును.  

యోబు 39:26 => డేగ నీ జాఞ్నముచేతనే ఎగురునా? అది నీ ఆజఞ్వలననే తన రెకక్లు 

దకిష్ణదికుక్నకు చాచునా?  

యోబు 39:27 => పకిష్రాజు నీ ఆజఞ్కు లోబడి ఆకాశవీధి కెకుక్నా? తన గూడు ఎతత్యినచోటను 

కటుట్కొనునా? 
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యోబు 39:28 => అది రాతికొండమీద నివసించును కొండపేటుమీదను ఎవరును ఎకక్జాలని 

యెతుత్ చోటను గూడు కటుట్కొనును.  

యోబు 39:29 => అకక్డనుండియే తన యెరను వెదకును. దాని కనున్లు దానిని దూరమునుండి 

కనిపెటుట్ను. 

యోబు 39:30 => దాని పిలల్లు రకత్ము పీలుచ్ను హతులైనవారు ఎకక్డనుందురో అకక్డనే అది 

యుండును.  

యోబు 40:2 => ఆకేష్పణలు చేయజూచువాడు సరవ్శకుత్డగు దేవునితో వాదింపవచుచ్నా? దేవునితో 

వాదించువాడు ఇపుప్డు పర్తుయ్తత్ర మియయ్వలెను. 

యోబు 42:3 => జాఞ్నములేని మాటలచేత ఆలోచనను నిరరథ్కముచేయు వీడెవడు? ఆలాగున 

వివేచన లేనివాడనైన నేను ఏమియు నెరుగక నా బుదిధ్కి మించిన సంగతులనుగూరిచ్ మాటలాడితిని.  

రోమీయులకు 11:33 => ఆహా, దేవుని బుదిధ్ జాఞ్నముల బాహుళయ్ము ఎంతో గంభీరము; ఆయన 

తీరుప్లు శోధింపనెంతో అశకయ్ములు; ఆయన మారగ్ములెంతో అగమయ్ములు. 

రోమీయులకు 11:34 => పర్భువు మనసుస్ను ఎరిగినవాడెవడు? ఆయనకు ఆలోచన చెపిప్న 

వాడెవడు? 

1 రాజులు 3:9 => ఇంత గొపప్దైన నీ జనమునకు నాయ్యము తీరచ్గలవాడు ఎవవ్డు? కాబటిట్ నేను 

మంచి చెడ డ్లు వివేచించి నీ జనులకు నాయ్యము తీరుచ్నటుల్ నీ దాసుడనైన నాకు వివేకముగల 

హృదయము దయచేయుము. 

1 రాజులు 3:10 => సొలొమోను చేసిన యీ మనవి పర్భువునకు అనుకూలమాయెను గనుక 

1 రాజులు 3:11 => దేవుడు అతనికి ఈలాగు సెలవిచెచ్ను దీరాఘ్యువునైనను ఐశవ్రయ్మునైనను నీ 

శతుర్వుల పార్ణమునైనను అడుగక, నాయ్యములను గర్హించుటకు వివేకము అనుగర్హించుమని నీవు 

అడిగితివి. 

1 రాజులు 3:12 => నీవు ఈలాగున అడిగినందున నీ మనవి ఆలకించుచునాన్ను; బుదిధ్ వివేకములు 

గల హృదయము నీకిచుచ్చునాన్ను; పూరివ్కులలో నీవంటివాడు ఒకడును లేడు, ఇకమీదట 

నీవంటివాడొకడును ఉండడు. 

Page  of 1987 2507



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   !"త$

1 రాజులు 3:13 => మరియు నీవు ఐశవ్రయ్మును ఘనతను ఇమమ్ని అడుగకపోయినను నేను 

వాటినికూడ నీకిచుచ్చునాన్ను; అందువలన నీ దినములనిన్టను రాజులలో నీవంటివాడొకడైనను 

నుండడు. 

1 రాజులు 3:14 => మరియు నీ తండిర్యైన దావీదు నా మారగ్ములలో నడచి నా కటట్డలను నేను 

నియమించిన ధరమ్మంతటిని గైకొనినటుల్ నీవు నడచి వాటిని గైకొనినయెడల నినున్ 

దీరాఘ్యుషమ్ంతునిగా చేసెదను అనెను. 

1 రాజులు 3:15 => అంతలో సొలొమోను మేలుకొని అది సవ్పన్మని తెలిసికొనెను. పిమమ్ట అతడు 

యెరూషలేమునకు వచిచ్ యెహోవా నిబంధనగల మందసము ఎదుట నిలువబడి దహనబలులను 

సమాధానబలులను అరిప్ంచి తన సేవకులందరికిని విందు చేయించెను. 

1 రాజులు 3:16 => తరువాత వేశయ్లైన యిదద్రు సతరీలు రాజునొదద్కు వచిచ్ అతని ముందర నిలిచిరి. 

1 రాజులు 3:17 => వారిలో ఒకతె యిటుల్ మనవి చేసెను నా యేలినవాడా చితత్గించుము, నేనును 

ఈ సతరీయును ఒక యింటిలో నివసించుచునాన్ము; దానితో కూడ ఇంటిలో ఉండి నేనొక పిలల్ను 

కంటిని. 

1 రాజులు 3:18 => నేను కనిన మూడవ దినమున ఇదియు పిలల్ను కనెను; మేమిదద్రమును 

కూడనునాన్ము, మేమిదద్రము తపప్ ఇంటిలో మరి యెవరును లేరు. 

1 రాజులు 3:19 => అయితే రాతిర్యందు ఇది పడకలో తన పిలల్మీద పడగా అది చచెచ్ను. 

1 రాజులు 3:20 => కాబటిట్ మధయ్ రాతిర్ యిది లేచి నీ దాసినైన నేను నిదిర్ంచుచుండగా వచిచ్, నా 

పర్కక్లోనుండి నా బిడ డ్ను తీసికొని తన కౌగిటిలో పెటుట్కొని, చచిచ్న తన పిలల్ను నా కౌగిటిలో 

ఉంచెను. 

1 రాజులు 3:21 => ఉదయమున నేను లేచి నా పిలల్కు పాలియయ్ చూడగా అది చచిచ్నదాయెను; 

తరువాత ఉదయమున నేను పిలల్ను నిదానించి చూచినపుప్డు వాడు నా కడుపున పుటిట్నవాడు కాడని 

నేను తెలిసికొంటిని. 

Page  of 1988 2507



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   !"త$

1 రాజులు 3:22 => అంతలో రెండవ సతరీ అది కాదు; బర్దికియునన్ది నా బిడ డ్ చచిచ్నది దాని బిడ డ్ అని 

చెపప్గా ఆమె కాదు, చచిచ్నదే నీ బిడ డ్ బర్తికియునన్ది నా బిడ డ్ అనెను. ఈ పర్కారముగా వారు 

రాజుసముఖమున మనవిచేయగా 

1 రాజులు 3:23 => రాజు బర్దికియునన్ది నా బిడ డ్ చచిచ్నది నీ బిడ డ్ అని యొకతెయు, రెండవది 

ఆలాగు కాదు చచిచ్నది నీ బిడ డ్ బర్దికియునన్ది నా బిడ డ్ అని చెపుప్చునన్ది; 

1 రాజులు 3:24 => గనుక కతిత్ తెమమ్ని ఆజఞ్ ఇచెచ్ను. వారు ఒక కతిత్ రాజసనిన్ధికి తేగా 

1 రాజులు 3:25 => రాజు రెండు భాగములుగా బర్దికియుండు బిడ డ్ను చేసి సగము దీనికిని సగము 

దానికిని చెరిసగము ఇయయ్వలసినదని ఆజఞ్ ఇచెచ్ను. 

1 రాజులు 3:26 => అంతట బర్దికియునన్ బిడ డ్యొకక్ తలిల్ తన బిడ డ్ విషయమై పేగులు 

తరుగుకొనిపోయినదై, రాజునొదద్ నా యేలినవాడా, బిడ డ్ను ఎంతమాతర్ము చంపక దానికే 

యిపిప్ంచుమని మనవిచేయగా, ఆ రెండవ సతరీ అది నాదైనను దానిదైనను కాకుండ చెరిసగము 

చేయుమనెను. 

1 రాజులు 3:27 => అందుకు రాజు బర్దికియునన్ బిడ డ్ను ఎంతమాతర్ము చంపక మొదటిదాని 

కియుయ్డి, దాని తలిల్ అదే అని తీరుప్ తీరెచ్ను. 

1 రాజులు 3:28 => అంతట ఇశార్యేలీయులందరును రాజు తీరిచ్న తీరుప్నుగూరిచ్ విని నాయ్యము 

విచారించుటయందు రాజు దైవజాఞ్నము నొందినవాడని గర్హించి అతనికి భయపడిరి. 

1 రాజులు 4:29 => దేవుడు జాఞ్నమును బుదిధ్ని వరిణ్ంపశకయ్ము కాని వివేచనగల మనసుస్ను 

సొలొమోనునకు దయచేసెను 

1 రాజులు 4:30 => గనుక సొలొమోనునకు కలిగిన జాఞ్నము తూరుప్దేశసుథ్ల జాఞ్నముకంటెను 

ఐగుపీత్యుల జాఞ్నమంతటి కంటెను అధికమై యుండెను. 

1 రాజులు 4:31 => అతడు సమసత్మైన వారికంటెను, ఎజార్హీయుడైన ఏతానుకంటెను మహోలు 

కుమారులైన హేమాను కలోక్లు దరద్ అను వారికంటెను జాఞ్నవంతుడై యుండెను గనుక అతని కీరిత్ 

చుటుట్నునన్ జనములనిన్టిలో వాయ్పితమాయెను. 
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1 రాజులు 4:32 => అతడు మూడువేల సామెతలు చెపెప్ను, వెయియ్నిన్ యయిదు కీరత్నలు 

రచించెను. 

1 రాజులు 4:33 => మరియు లెబానోనులో ఉండు దేవదారు వృక్షమునే గాని గోడలోనుండి 

మొలుచు హిసోస్పు మొకక్నే గాని చెటల్నిన్టినిగూరిచ్ అతడు వార్సెను; మరియు మృగములు పకుష్లు 

పార్కు జంతువులు జలచరములు అనువాటి ననిన్టినిగూరిచ్యు అతడు వార్సెను. 

1 రాజులు 4:34 => అతని జాఞ్నపు మాటలు తెలిసికొనుటకై అతని జాఞ్నమునుగూరిచ్ వినిన 

భూపతులందరిలోనుండియు, జనులందరిలోనుండియు మనుషుయ్లు సొలొమోను నొదద్కు వచిచ్రి. 

ఎజార్ 4:15 => మరియు తమ పూరివ్కులు వార్యించిన రాజయ్పు దసాత్వేజులను చూచినయెడల, ఈ 

పటట్ణపువారు తిరుగుబాటు చేయువారుగాను, రాజులకును దేశములకును హాని చేయువారుగాను, 

కలహకారులుగాను కనబడుదురనియు, అందువలననే యీ పటట్ణము నాశనము పొందెననియు 

రాజయ్పు దసాత్వేజులవలననే తమకు తెలియవచుచ్ను. 

ఎజార్ 4:19 => అందువిషయమై మా యాజఞ్నుబటిట్ వెదకగా, ఆదినుండి ఆ పటట్ణపువారు 

రాజులమీద కలహమును తిరుగుబాటును చేయువారని మాకు అగుపడినది. 

ఎజార్ 5:17 => కాబటిట్ రాజవైన తమకు అనుకూలమైతే బబులోను పటట్ణమందునన్ రాజుయొకక్ 

ఖజానాలో వెదకించి, యెరూషలేములో నుండు దేవుని మందిరమును కటుట్టకు రాజైన కోరెషు 

నిరణ్యము చేసెనో లేదో అది తెలిసికొని, రాజవైన తమరు ఆజఞ్ ఇచిచ్ యీ సంగతినిగూరిచ్ తమ చితత్ము 

తెలియజేయగోరుచునాన్ము. 

ఎజార్ 6:1 => అపుప్డు రాజైన దరాయ్వేషు ఆజఞ్ ఇచిచ్నందున బబులోనులో ఖజానాలోని దసాత్వేజు 

కొటుట్లో వెదకగా 

యోబు 29:16 => దరిదుర్లకు తండిర్గా ఉంటిని ఎరుగనివారి వాయ్జెయ్మును నేను శర్దధ్గా 

విచారించితిని. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 17:4 => ఆ చెడ డ్ కారయ్ము చేసిన పురుషునిగాని సతరీనిగాని నీ గార్మముల 

వెలుపలికి తీసికొనిపోయి రాళల్తో చావగొటట్వలెను. 
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1 సమూయేలు 20:12 => అపుప్డు యోనాతాను ఇశార్యేలీయులకు దేవుడైన యెహోవా సాకిష్; 

రేపైనను ఎలుల్ండియైనను ఈ వేళపుప్డు నా తండిర్ని శోధింతును; అపుప్డు దావీదునకు కేష్మమవునని 

నేను తెలిసికొనినయెడల నేను ఆ వరత్మానము నీకు పంపకపోవుదునా? 

2 సమూయేలు 1:5 => సౌలును అతని కుమారుడైన యోనాతానును మరణమైరని నీకేలాగు 

తెలిసినది అని దావీదు వాని నడుగగా వాడిటల్నెను 

లూకా 6:27 => వినుచునన్ మీతో నేను చెపుప్నదేమనగా మీ శతుర్వులను పేర్మించుడి, మిముమ్ను 

దేవ్షించువారికి మేలు చేయుడి, 

వచనము 6 

రాజు ఎదుట డంబము చూపకుము గొపప్వారునన్ చోట నిలువకుము. 

కీరత్నలు 103:11 => భూమికంటె ఆకాశము ఎంత ఉనన్తముగా ఉనన్దో ఆయనయందు 

భయభకుత్లు గలవారియెడల ఆయన కృప అంత అధికముగా ఉనన్ది.  

యెషయా 7:11 => నీ దేవుడైన యెహోవా వలన సూచన నడుగుము. అది పాతాళమంత లోతైనను 

సరే ఊరథ్వ్లోకమంత ఎతత్యినను సరే. 

యెషయా 55:9 => ఆకాశములు భూమికిపైన ఎంత యెతుత్గా ఉనన్వో మీ మారగ్ములకంటె నా 

మారగ్ములు మీ తలంపులకంటె నా తలంపులు అంత యెతుత్గా ఉనన్వి. 

రోమీయులకు 8:39 => మన పర్భువైన కీర్సుత్యేసునందలి దేవుని పేర్మనుండి మనలను 

ఎడబాపనేరవని రూఢిగా నముమ్చునాన్ను. 

1 రాజులు 4:29 => దేవుడు జాఞ్నమును బుదిధ్ని వరిణ్ంపశకయ్ము కాని వివేచనగల మనసుస్ను 

సొలొమోనునకు దయచేసెను 

1 పేతురు 1:7 => నశించిపోవు సువరణ్ము అగిన్పరీక్షవలన శుదధ్పరచబడుచునన్ది గదా? దానికంటె 

అమూలయ్మైన మీ విశావ్సము ఈ శోధనలచేత పరీక్షకు నిలిచినదై, యేసుకీర్సుత్ పర్తయ్క్షమైనపుప్డు మీకు 

మెపుప్ను మహిమయు ఘనతయు కలుగుటకు కారణమగును. 
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1 సమూయేలు 20:12 => అపుప్డు యోనాతాను ఇశార్యేలీయులకు దేవుడైన యెహోవా సాకిష్; 

రేపైనను ఎలుల్ండియైనను ఈ వేళపుప్డు నా తండిర్ని శోధింతును; అపుప్డు దావీదునకు కేష్మమవునని 

నేను తెలిసికొనినయెడల నేను ఆ వరత్మానము నీకు పంపకపోవుదునా? 

యోబు 11:8 => అది ఆకాశవీధి అంత ఉనన్తమైనది, నీవేమిచేయుదువు? పాతాళముకంటె 

లోతుగానునన్ది, నీవేమి యెరుగుదువు? 

కీరత్నలు 15:3 => అటిట్వాడు నాలుకతో కొండెములాడడు, తన చెలికానికి కీడు చేయడు తన 

పొరుగువానిమీద నింద మోపడు 

యెషయా 55:8 => నా తలంపులు మీ తలంపులవంటిని కావు మీ తోర్వలు నా తోర్వలవంటిని కావు 

ఇదే యెహోవా వాకుక్  

రోమీయులకు 11:33 => ఆహా, దేవుని బుదిధ్ జాఞ్నముల బాహుళయ్ము ఎంతో గంభీరము; ఆయన 

తీరుప్లు శోధింపనెంతో అశకయ్ములు; ఆయన మారగ్ములెంతో అగమయ్ములు. 

వచనము 7 

నీ కనున్లు చూచిన పర్ధాని యెదుట ఒకడు నినున్ తగిగ్ంచుటకంటె ఇకక్డికి ఎకిక్ రమమ్ని అతడు నీతో 

చెపుప్ట నీకు మేలు గదా. 

సామెతలు 17:3 => వెండికి మూస తగినది, బంగారునకు కొలిమి తగినది హృదయ పరిశోధకుడు 

యెహోవాయే. 

యెషయా 1:25 => నా హసత్ము నీమీద పెటిట్ కాష్రము వేసి నీ మషు ట్ను నిరమ్లము చేసి నీలో కలిపిన 

తగరమంతయు తీసివేసెదను.  

యెషయా 1:26 => మొదటనుండినటుల్ నీకు నాయ్యాధిపతులను మరల ఇచెచ్దను ఆదిలో 

నుండినటుల్ నీకు ఆలోచనకరత్లను మరల నియమించెదను అపుప్డు నీతిగల పటట్ణమనియు 

నమమ్కమైన నగరమనియు నీకు పేరు పెటట్బడును.  

యెషయా 1:27 => సీయోనుకు నాయ్యము చేతను తిరిగివచిచ్న దాని నివాసులకు నీతిచేతను 

విమోచనము కలుగును. 
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మలాకీ 3:3 => వెండిని శోధించి నిరమ్లము చేయువాడైనటుల్ కూరుచ్ని యుండును. లేవీయులు నీతిని 

అనుసరించి యెహోవాకు నైవేదయ్ములు చేయునటుల్ వెండి బంగారములను నిరమ్లము చేయురీతిని 

ఆయన వారిని నిరమ్లులను చేయును. 

2 తిమోతి 2:20 => గొపప్యింటిలో వెండి పాతర్లును బంగారు పాతర్లును మాతర్మే గాక కఱఱ్వియు 

మంటివియు కూడ ఉండును. వాటిలో కొనిన్ ఘనతకును కొనిన్ ఘనహీనతకును వినియోగింపబడును. 

2 తిమోతి 2:21 => ఎవడైనను వీటిలో చేరక తనున్తాను పవితర్పరచుకొనినయెడల వాడు పరిశుదధ్ 

పరచబడి, యజమానుడు వాడుకొనుటకు అరహ్మై పర్తి సతాక్రయ్మునకు సిదధ్పరచబడి, ఘనత 

నిమితత్మైన పాతర్యై యుండును. 

1 పేతురు 1:7 => నశించిపోవు సువరణ్ము అగిన్పరీక్షవలన శుదధ్పరచబడుచునన్ది గదా? దానికంటె 

అమూలయ్మైన మీ విశావ్సము ఈ శోధనలచేత పరీక్షకు నిలిచినదై, యేసుకీర్సుత్ పర్తయ్క్షమైనపుప్డు మీకు 

మెపుప్ను మహిమయు ఘనతయు కలుగుటకు కారణమగును. 

లేవీయకాండము 14:40 => యాజకుని సెలవుచొపుప్న ఆ పొడగల రాళల్ను ఊడదీసి 

ఊరివెలుపలనునన్ అపవితర్సథ్లమున పారవేయవలెను. 

యిరిమ్యా 6:30 => యెహోవా వారిని తోర్సివేసెను గనుక తోర్సివేయవలసిన వెండియని వారికి పేరు 

పెటట్బడును. 

వచనము 8 

ఆలోచన లేక వాయ్జెయ్మాడుటకు పోకుము నీ పొరుగువాడు నినున్ అవమానపరచిదాని అంతమున ఇక 

నీవేమి చేయుదువని నీతో అనునేమో. 

సామెతలు 20:8 => నాయ్య సింహాసనాసీనుడైన రాజు తన కనున్లతో చెడుతనమంతయు 

చెదరగొటుట్ను. 

1 రాజులు 2:33 => మరియు వీరు పార్ణదోషమునకు యోవాబును అతని సంతతివారును 

సదాకాలము ఉతత్రవాదులు గాని, దావీదునకును అతని సంతతికిని అతని కుటుంబికులకును అతని 

సింహాసనమునకును సమాధానము యెహోవావలన ఎనన్టెనన్టికిని కలిగియుండును. 
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1 రాజులు 2:46 => రాజు యెహోయాదా కుమారుడైన బెనాయాకు సెలవియయ్గా అతడు 

బయలుదేరి వానిమీద పడి వాని చంపెను. ఈ పర్కారము రాజయ్ము సొలొమోను వశమున 

సిథ్రపరచబడెను. 

ఎసేత్రు 7:10 => కాగా హామాను మొరెద్కైకి సిదధ్ముచేసిన ఉరి కొయయ్మీద వారు అతనినే ఉరితీసిరి. 

అపుప్డు రాజు యొకక్ ఆగర్హము చలాల్రెను. 

ఎసేత్రు 8:11 => రాజైన అహషేవ్రోషు యొకక్ సంసాథ్నములనిన్టిలో ఒకక్ దినమందే, అనగా 

అదారు అను పండెర్ండవ నెల పదమూడవ దినమందే పర్తి పటట్ణమునందుండు యూదులు 

కూడుకొని, తమ పార్ణములు కాపాడుకొనుటకు ఆ యా పర్దేశములలో నుండి తమకు విరోధులగు 

జనుల సైనికులనందరిని, శిశువులను సతరీలను కూడ, సంహరించి హతముచేసి నిరూమ్లపరచి 

ఎసేత్రు 8:12 => వారి వసుత్వులను కొలల్పెటుట్టకు రాజు యూదులకు సెలవిచెచ్నని దానియందు 

వార్యబడెను. 

ఎసేత్రు 8:13 => మరియు ఈ తాకీదుకు పర్తులు వార్యించి ఆ యా సంసాథ్నములలోని 

జనులకందరికి పంపించవలెననియు, యూదులు తమ శతుర్వులమీద పగతీరుచ్కొనుటకు ఒకానొక 

దినమందు సిదధ్ముగా ఉండవలెననియు ఆజఞ్ ఇయయ్బడెను. 

ఎసేత్రు 8:14 => రాజనగరు పనికి పెంచబడిన బీజాశవ్ములమీద నెకిక్న అంచెగాండుర్ రాజు 

మాటవలన పేర్రేపింపబడి అతివేగముగా బయలుదేరిరి. ఆ తాకీదు షూషను కోటలో ఇయయ్బడెను. 

ఎసేత్రు 8:15 => అపుప్డు మొరెద్కై ఊదావరణ్మును తెలుపువరణ్మును గల రాజవసత్రమును బంగారపు 

పెదద్కిరీటమును అవిసెనారతో చేయబడిన ధూమర్వరణ్ముగల వసత్రములను ధరించుకొనినవాడై రాజు 

సముఖమునుండి బయలుదేరెను; అందునిమితత్ము షూషను పటట్ణము ఆనందించి సంతోషమొందెను. 

ఎసేత్రు 8:16 => మరియు యూదులకు కేష్మమును ఆనందమును సంతుషిట్యు ఘనతయు కలిగెను. 

ఎసేత్రు 8:17 => రాజు చేసిన తీరామ్నమును అతని చటట్మును వచిచ్న పర్తి సంసాథ్నమందును పర్తి 

పటట్ణమందును యూదులకు ఆనందమును సంతోషమును కలిగెను, అది శుభదినమని విందు 

చేసికొనిరి. మరియు దేశజనులలో యూదులయెడల భయము కలిగెను కనుక అనేకులు యూదుల 

మతము అవలంబించిరి. 
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కీరత్నలు 101:7 => మోసము చేయువాడు నా యింట నివసింపరాదు అబదధ్ములాడువాడు నా 

కనున్లయెదుట నిలువడు. 

కీరత్నలు 101:8 => యెహోవా పటట్ణములోనుండి పాపము చేయువారినందరిని నిరూమ్లము 

చేయుటకై దేశమందలి భకిత్హీనులందరిని పర్తి ఉదయమున నేను సంహరించెదను. 

సామెతలు 16:12 => రాజులు దుషట్కిర్యలు చేయుట హేయమైనది నీతివలన సింహాసనము 

సిథ్రపరచబడును. 

సామెతలు 20:28 => కృపాసతయ్ములు రాజును కాపాడును కృపవలన అతడు తన సింహాసనమును 

సిథ్రపరచుకొనును. 

సామెతలు 29:14 => ఏ రాజు దరిదుర్లకు సతయ్ముగా నాయ్యము తీరుచ్నో ఆ రాజు సింహాసనము 

నితయ్ముగా సిథ్రపరచబడును. 

యెషయా 9:7 => ఇది మొదలుకొని మితిలేకుండ దానికి వృదిధ్యు కేష్మమును కలుగునటుల్ 

సరవ్కాలము దావీదు సింహాసనమును రాజయ్మును నియమించును నాయ్యమువలనను నీతివలనను 

రాజయ్మును సిథ్ ర ప రచుటకు అతడు సింహాసనాసీనుడై రాజయ్ ప రిపాలన చేయును . 

సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా ఆసకిత్కలిగి దీనిని నెరవేరుచ్ను.  

యెషయా 16:5 => కృపవలన సింహాసనము సాథ్పింపబడును సతయ్సంపనున్డై దానిమీద కూరుచ్ండి 

తీరుప్తీరుచ్ నొకడు కలడు దావీదు గుడారములో అతడాసీనుడై నాయ్యము విచారించుచు నాయ్యము 

జరిగించుటకై తీవరించును. 

లేవీయకాండము 14:40 => యాజకుని సెలవుచొపుప్న ఆ పొడగల రాళల్ను ఊడదీసి 

ఊరివెలుపలనునన్ అపవితర్సథ్లమున పారవేయవలెను. 

1 సమూయేలు 24:1 => సౌలు ఫిలిషీత్యులను తరుముట మాని తిరిగిరాగా దావీదు ఏనెగ్దీ 

అరణయ్మందునాన్డని అతనికి వరత్మానము వచెచ్ను. 

2 సమూయేలు 3:39 => పటాట్భిషేకము నొందినవాడనైనను, నేడు నేను బలహీనుడనైతిని. సెరూయా 

కుమారులైన యీ మనుషుయ్లు నా కంటె బలము గలవారు, అతడు జరిగించిన దుషిర్క్యనుబటిట్ 

యెహోవా కీడుచేసినవానికి పర్తికీడు చేయునుగాక. 

Page  of 1995 2507



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   !"త$

1 రాజులు 2:45 => అయితే రాజైన సొలొమోను ఆశీరావ్దము పొందును, దావీదు సింహాసనము 

యెహోవా సముఖమందు సదాకాలము సిథ్రపరచబడునని షిమీతో చెపిప్ 

సామెతలు 14:35 => బుదిధ్గల సేవకుడు రాజులకిషు ట్డు అవమానకరముగా నడచువానిమీద రాజు 

కోపించును 

యిరిమ్యా 22:15 => నీవు అతిశయపడి దేవదారు పలకల గృహమును కటిట్ంచుకొనుటచేత 

రాజవగుదువా? నీ తండిర్ అనన్ పానములు కలిగి నీతినాయ్యముల ననుసరించుచు కేష్మముగా 

ఉండలేదా? 

వచనము 9 

నీ పొరుగువానితో నీవు వాయ్జెయ్మాడవచుచ్ను గాని పరుని గుటుట్ బయటపెటట్కుము. 

సామెతలు 25:27 => తేనె నధికముగా తార్గుట మంచిది కాదు. దురల్భమైన సంగతి పరిశీలన 

చేయుట ఘనతకు కారణము. 

సామెతలు 27:2 => నీ నోరు కాదు అనుయ్డే, నీ పెదవులు కాదు పరులే నినున్ పొగడదగును. 

సామెతలు 16:19 => గరివ్షుఠ్లతో దోపుడుసొముమ్ పంచుకొనుటకంటె దీనమనసుస్ కలిగి దీనులతో 

పొతుత్చేయుట మేలు. 

నిరగ్మకాండము 3:11 => అందుకు మోషే నేను ఫరోయొదద్కు వెళుల్టకును, ఇశార్యేలీయులను 

ఐగుపుత్లోనుండి తోడుకొని పోవుటకును ఎంతటివాడనని దేవునితో అనగా 

1 సమూయేలు 9:20 => మూడు దినముల కిర్ందట తపిప్పోయిన నీ గారద్భములనుగూరిచ్ 

విచారపడకుము, అవి దొరికినవి. ఇశార్యేలీయుల అభీషట్ము ఎవరియందునన్ది? నీ యందును నీ 

తండిర్ యింటివారియందును గదా అనెను. 

1 సమూయేలు 9:21 => అందుకు సౌలు నేను బెనాయ్మీనీయుడను కానా? నా గోతర్ము 

ఇశార్యేలీయుల గోతర్ములలో సవ్లప్మైనదికాదా? నా యింటివారు బెనాయ్మీను గోతర్పు 

ఇంటివారందరిలో అలుప్లు కారా? నాతో ఈలాగున ఎందుకు పలుకుచునాన్వు? అనెను. 
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1 సమూయేలు 9:22 => అయితే సమూయేలు సౌలును అతని పనివానిని భోజనపు సాలలోనికి 

తోడుకొనిపోయి, పిలువబడిన దాదాపు ముపప్దిమందిలో పర్ధానసథ్లమందు వారిని కూరుచ్ండబెటిట్ 

1 సమూయేలు 15:17 => అందుకు సమూయేలు నీ దృషిట్కి నీవు అలుప్డవుగా ఉనన్పుప్డు 

ఇశార్యేలీయుల గోతర్ములకు శిరసుస్వైతివి, యెహోవా నినున్ ఇశార్యేలీయులమీద రాజుగా 

అభిషేకించెను. 

1 సమూయేలు 18:18 => అందుకు దావీదు రాజునకు అలుల్డనగుటకు నేనెంతటివాడను? నా 

సిథ్తియైనను ఇశార్యేలులో నా తండిర్ కుటుంబమైనను ఏపాటివని సౌలుతో అనెను. 

1 సమూయేలు 18:19 => అయితే సౌలు కుమారెత్యైన మేరబును దావీదునకు ఇయయ్వలసి 

యుండగా సౌలు ఆమెను మెహోలతీయుడైన అదీర్యేలుకిచిచ్ పెండిల్ చేసెను. 

1 సమూయేలు 18:20 => అయితే తన కుమారెత్యైన మీకాలు దావీదు మీద పేర్మ గలిగియుండగా 

సౌలు విని సంతోషించి, 

1 సమూయేలు 18:21 => ఆమె అతనికి ఉరిగానుండునటుల్ను ఫిలిషీత్యుల చెయియ్ అతనిమీద 

నుండునటుల్ను నేను ఆమెను అతనికి ఇతుత్ననుకొని ఇపుప్డు నీవు మరి యొకదానిచేత నాకు 

అలుల్డవగుదువని దావీదుతో చెపిప్ 

1 సమూయేలు 18:22 => తన సేవకులను పిలిపించి మీరు దావీదుతో రహసయ్ముగా మాటలాడి 

రాజు నీయందు ఇషట్ము గలిగియునాన్డు, అతని సేవకులందరును నీయెడల సేన్హముగా నునాన్రు, 

కాబటిట్ నీవు రాజునకు అలుల్డవు కావలెనని చెపప్వలెనని ఆజఞ్ ఇచెచ్ను. 

1 సమూయేలు 18:23 => సౌలు సేవకులు ఆ మాటలనుబటిట్ దావీదుతో సంభాషింపగా దావీదు 

నేను దరిదుర్డనై యెనిన్క లేనివాడనై యుండగా రాజునకు అలుల్డనగుట సవ్లప్ విషయమని మీకు 

తోచునా? అని వారితో అనగా 

2 సమూయేలు 7:8 => కాబటిట్ నీవు నా సేవకుడగు దావీదుతో ఈలాగు చెపుప్ము 

సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా నీకు సెలవిచుచ్నదేమనగా గొఱఱ్ల కాపులోనునన్ నినున్ 

గొఱఱ్లదొడిడ్లోనుండి తీసి ఇశార్యేలీయులను నా జనులమీద అధిపతిగా నియమించితిని. 
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2 సమూయేలు 7:9 => నీవు పోవు చోటల్నెలల్ను నీకు తోడుగానుండి నీ శతుర్వులనందరిని నీ యెదుట 

నిలువకుండ నిరూమ్లము చేసి, లోకములోని ఘనులైన వారికి కలుగు పేరు నీకు కలుగజేసియునాన్ను. 

2 సమూయేలు 7:10 => మరియు ఇశార్యేలీయులను నా జనులు ఇకను కదిలింపబడకుండ తమ 

సవ్సథ్లమందు నివసించునటుల్ దానియందు వారిని నాటి, పూరవ్ము ఇశార్యేలీయులను నా జనులమీద 

నేను నాయ్యాధిపతులను నియమించిన తరువాత జరుగుచు వచిచ్నటుల్ దురుబ్దిధ్ గల జనులు ఇకను 

వారిని కషట్పెటట్కయుండునటుల్గా చేసి 

2 సమూయేలు 7:11 => నీ శతుర్వుల మీద నీకు జయమిచిచ్ నీకు నెమమ్ది కలుగజేసియునాన్ను. 

మరియు యెహోవానగు నేను నీకు తెలియజేయునదేమనగా నేను నీకు సంతానము కలుగజేయుదును. 

2 సమూయేలు 7:12 => నీ దినములు సంపూరణ్ములగునపుప్డు నీవు నీ పితరులతో కూడ నిదిర్ంచిన 

తరువాత నీ గరభ్ములోనుండి వచిచ్న నీ సంతతిని హెచిచ్ంచి, రాజయ్మును అతనికి సిథ్రపరచెదను. 

2 సమూయేలు 7:13 => అతడు నా నామ ఘనతకొరకు ఒక మందిరమును కటిట్ంచును; అతని 

రాజయ్ సింహాసనమును నేను నితయ్ముగా సిథ్రపరచెదను; 

2 సమూయేలు 7:14 => నేనతనికి తండిర్నైయుందును. అతడు నాకు కుమారుడైయుండును; అతడు 

పాపము చేసినయెడల నరుల దండముతోను మనుషుయ్లకు తగులు దెబబ్లతోను అతని శికిష్ంతును 

గాని 

2 సమూయేలు 7:15 => నినున్ సాథ్పించుటకై నేను కొటిట్వేసిన సౌలునకు నా కృప దూరమైనటుల్ 

అతనికి నా కృప దూరము చేయను. 

2 సమూయేలు 7:16 => నీ మటుట్కు నీ సంతానమును నీ రాజయ్మును నితయ్ము సిథ్రమగును, నీ 

సింహాసనము నితయ్ము సిథ్రపరచబడును అనెను. 

2 సమూయేలు 7:17 => తనకు కలిగిన దరశ్నమంతటినిబటిట్ యీ మాటలనిన్టి చొపుప్న నాతాను 

దావీదునకు వరత్మానము తెలియజెపెప్ను. 

కీరత్నలు 131:1 => యెహోవా, నా హృదయము అహంకారము గలది కాదు నా కనున్లు మీదు 

చూచునవి కావు నాకు అందనివాటి యందైనను గొపప్వాటి యందైనను నేను అభాయ్సము 

చేసికొనుటలేదు. 
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యిరిమ్యా 1:6 => అందుకు అయోయ్ పర్భువగు యెహోవా, చితత్గించుము నేను బాలుడనే; 

మాటలాడుటకు నాకు శకిత్ చాలదని నేననగా 

యిరిమ్యా 1:7 => యెహోవా నాకీలాగు సెలవిచెచ్ను నేను బాలుడననవదుద్; నేను నినున్ 

పంపువారందరియొదద్కు నీవు పోవలెను, నీకాజాఞ్పించిన సంగతులనిన్యు చెపప్వలెను. 

యిరిమ్యా 1:8 => వారికి భయపడకుము, నినున్ విడిపించుటకు నేను నీకు తోడైయునాన్ను; ఇదే 

యెహోవా వాకుక్. 

యిరిమ్యా 1:9 => అపుప్డు యెహోవా చేయి చాపి నా నోరుముటిట్ యీలాగు సెలవిచెచ్ను ఇదిగో నేను 

నీ నోట నా మాటలు ఉంచియునాన్ను. 

యిరిమ్యా 1:10 => పెలల్గించుటకును విరుగగొటుట్టకును, నశింపజేయుటకును పడదోర్యుటకును, 

కటుట్టకును నాటుటకును నేను ఈ దినమున జనముల మీదను రాజయ్ములమీదను నినున్ 

నియమించియునాన్ను. 

ఆమోసు 7:12 => మరియు అమజాయ్ ఆమోసుతో ఇటల్నెను దీరఘ్దరీశ్, తపిప్ంచుకొని యూదా 

దేశమునకు పారిపొముమ్; అచచ్టనే బతెత్ము సంపాదించుకొనుము అచచ్టనే నీ వారత్ పర్కటించుము; 

ఆమోసు 7:13 => బేతేలు, రాజుయొకక్ పర్తిషిఠ్తసథ్లము రాజధాని పటట్ణమైయునన్ందున నీవికను 

దానిలో నీ వారత్ పర్కటన చేయకూడదు. 

ఆమోసు 7:14 => అందుకు ఆమోసు అమజాయ్తో ఇటల్నెను నేను పర్వకత్నైనను కాను, పర్వకత్ యొకక్ 

శిషుయ్డనైనను కాను, కాని పసుల కాపరినై మేడిపండుల్ ఏరుకొనువాడను. 

ఆమోసు 7:15 => నా మందలను నేను కాచుకొనుచుండగా యెహోవా ననున్ పిలిచి నీవుపోయి నా 

జనులగు ఇశార్యేలువారికి పర్వచనము చెపుప్మని నాతో సెలవిచెచ్ను. 

2 సమూయేలు 15:4 => నేను ఈ దేశమునకు నాయ్యాధిపతినైయుండుట యెంత మేలు; అపుప్డు 

వాయ్జెయ్మాడువారు నాయొదద్కు వతుత్రు, నేను వారికి నాయ్యము తీరుచ్దునని చెపుప్చు వచెచ్ను. 

సామెతలు 15:33 => యెహోవాయందు భయభకుత్లు కలిగియుండుట జాఞ్నాభాయ్సమునకు 

సాధనము ఘనతకు ముందు వినయముండును.  

మతత్యి 23:6 => విందులలో అగర్సాథ్నములను సమాజమందిరములలో అగర్పీఠములను 
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మతత్యి 25:40 => అందుకు రాజు మికిక్లి అలుప్లైన యీ నా సహోదరులలో ఒకనికి మీరు చేసితిరి 

గనుక నాకు చేసితిరని నిశచ్యముగా మీతో చెపుప్చునాన్నని వారితో అనును. 

లూకా 14:8 => నినెన్వరైనను పెండిల్విందుకు పిలిచినపుప్డు అగర్పీఠము మీద కూరుచ్ండవదుద్; 

ఒకవేళ నీకంటె ఘనుడు అతనిచేత పిలువబడగా 

లూకా 14:10 => అయితే నీవు పిలువబడినపుప్డు, నినున్ పిలిచినవాడు వచిచ్ సేన్హితుడా, పైచోటికి 

పొమమ్ని నీతో చెపుప్లాగున నీవు పోయి కడపటిచోటున కూరుచ్ండుము; అపుప్డు నీతోకూడ 

కూరుచ్ండు వారందరియెదుట నీకు ఘనత కలుగును 

వచనము 10 

బయటపెటిట్నయెడల వినువాడు నినున్ అవమానపరచునేమో అందువలన నీకు కలిగిన అపకీరిత్ 

యెనన్టికిని పోకుండును. 

సామెతలు 16:19 => గరివ్షుఠ్లతో దోపుడుసొముమ్ పంచుకొనుటకంటె దీనమనసుస్ కలిగి దీనులతో 

పొతుత్చేయుట మేలు. 

లూకా 14:8 => నినెన్వరైనను పెండిల్విందుకు పిలిచినపుప్డు అగర్పీఠము మీద కూరుచ్ండవదుద్; 

ఒకవేళ నీకంటె ఘనుడు అతనిచేత పిలువబడగా 

లూకా 14:9 => నినున్ను అతనిని పిలిచినవాడు వచిచ్ ఇతనికి చోటిమమ్ని నీతో చెపుప్ను, అపుప్డు 

నీవు సిగుగ్పడి కడపటి చోటున కూరుచ్ండసాగుదువు. 

లూకా 14:10 => అయితే నీవు పిలువబడినపుప్డు, నినున్ పిలిచినవాడు వచిచ్ సేన్హితుడా, పైచోటికి 

పొమమ్ని నీతో చెపుప్లాగున నీవు పోయి కడపటిచోటున కూరుచ్ండుము; అపుప్డు నీతోకూడ 

కూరుచ్ండు వారందరియెదుట నీకు ఘనత కలుగును 

పర్కటన 4:1 => ఈ సంగతులు జరిగిన తరువాత నేను చూడగా, అదిగో పరలోకమందు ఒక తలుపు 

తెరువబడియుండెను. మరియు నేను మొదట వినిన సవ్రము బూరధవ్ని వలె నాతో మాటలాడగా 

వింటిని. ఆ మాటలాడినవాడు ఇకక్డికి ఎకిక్రముమ్; ఇకమీదట జరుగవలసిన వాటిని నీకు 

కనుపరచెదననెను 
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లూకా 18:14 => అతనికంటె ఇతడు నీతిమంతుడుగా తీరచ్బడి తన యింటికి వెళె ల్నని మీతో 

చెపుప్చునాన్ను. తనున్తాను హెచిచ్ంచుకొనువాడు తగిగ్ంపబడుననియు తనున్తాను తగిగ్ంచుకొనువాడు 

హెచిచ్ంపబడుననియు చెపెప్ను 

1 పేతురు 5:5 => చినన్లారా, మీరు పెదద్లకు లోబడియుండుడి; మీరందరు ఎదుటివానియెడల 

దీనమనసుస్ అను వసత్రము ధరించుకొని మిముమ్ను అలంకరించుకొనుడి; దేవుడు అహంకారులను 

ఎదిరించి దీనులకు కృప అనుగర్హించును. 

సామెతలు 15:33 => యెహోవాయందు భయభకుత్లు కలిగియుండుట జాఞ్నాభాయ్సమునకు 

సాధనము ఘనతకు ముందు వినయముండును.  

మతత్యి 23:6 => విందులలో అగర్సాథ్నములను సమాజమందిరములలో అగర్పీఠములను 

మతత్యి 25:40 => అందుకు రాజు మికిక్లి అలుప్లైన యీ నా సహోదరులలో ఒకనికి మీరు చేసితిరి 

గనుక నాకు చేసితిరని నిశచ్యముగా మీతో చెపుప్చునాన్నని వారితో అనును. 

లూకా 14:10 => అయితే నీవు పిలువబడినపుప్డు, నినున్ పిలిచినవాడు వచిచ్ సేన్హితుడా, పైచోటికి 

పొమమ్ని నీతో చెపుప్లాగున నీవు పోయి కడపటిచోటున కూరుచ్ండుము; అపుప్డు నీతోకూడ 

కూరుచ్ండు వారందరియెదుట నీకు ఘనత కలుగును 

వచనము 11 

సమయోచితముగా పలుకబడిన మాట చితర్మైన వెండి పళె ల్ములలో నుంచబడిన బంగారు 

పండల్వంటిది. 

సామెతలు 17:14 => కలహారంభము నీటిగటుట్న పుటుట్ ఊట వివాదము అధికము కాకమునుపే 

దాని విడిచిపెటుట్ము. దుషు ట్లు నిరోద్షులని తీరుప్ తీరుచ్వాడు  

సామెతలు 18:6 => బుదిధ్హీనుని పెదవులు కలహమునకు సిదధ్ముగా నునన్వి. దెబబ్లు కావలెనని 

వాడు కేకలువేయును.  

సామెతలు 30:33 => పాలు తరచగా వెనన్ పుటుట్ను, ముకుక్ పిండగా రకత్ము వచుచ్ను, కోపము 

రేపగా కలహము పుటుట్ను 

Page  of 2001 2507



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   !"త$

2 సమూయేలు 2:14 => అబేన్రు లేచి మన యెదుట యౌవనులు మలల్చేషట్లు చేయుదురా అని 

యోవాబుతో అనగా యోవాబువారు చేయవచుచ్ననెను. 

2 సమూయేలు 2:15 => లెకక్కు సరిగా సౌలు కుమారుడగు ఇషోబ్షెతు సంబంధులైన పనిన్దద్రు 

మంది బెనాయ్మీనీయులును దావీదు సేవకులలో పనిన్దద్రు మందియును లేచి మధయ్ నిలిచిరి. 

2 సమూయేలు 2:16 => ఒకొక్కక్డు తన దగగ్రనునన్ వాని తల పటుట్కొని వాని పర్కక్ను కతిత్ 

పొడవగా అందరు తటాలున పడిరి. అందువలన హెలక్తహ్నూస్రీమని1 ఆ సథ్లమునకు పేరు 

పెటట్బడెను. అది గిబియోనునకు సమీపము. 

2 సమూయేలు 2:26 => అబేన్రు కేకవేసి కతిత్ చిరకాలము భకిష్ంచునా? అది తుదకు దేవ్షమునకే 

హేతువగునని నీవెరుగుదువు గదా; తమ సహోదరులను తరుమవదద్ని నీవెంతవరకు జనులకు ఆజఞ్ 

ఇయయ్క యుందువని యోవాబుతో అనెను. 

2 రాజులు 14:8 => అంతట అమజాయ్ ఇశార్యేలురాజైన యెహూకు పుటిట్న యెహోయాహాజు 

కుమారుడైన యెహోయాషు నొదద్కు దూతలను పంపి మనము ఒకరినొకరము దరిశ్ంచునటుల్ ననున్ 

కలియరమమ్ని వరత్మానము చేయగా 

2 రాజులు 14:9 => ఇశార్యేలు రాజైన యెహోయాషు యూదా రాజైన అమజాయ్కు ఈలాగు 

వరత్మానము పంపెను లెబానోనులోనునన్ ముండల్ చెటొట్కటి నీ కుమారెత్ను నా కుమారునికిమమ్ని 

లెబానోనులోనునన్ దేవదారు వృక్షమునకు వరత్మానము పంపగా, లెబానోనులోనునన్ దుషట్మృగము 

వచిచ్ ఆ ముండల్చెటుట్ను తొర్కిక్వేసెను. 

2 రాజులు 14:10 => నీవు ఎదోమీయులను హతము చేసినందున నీ హృదయమందు నీవు 

అతిశయపడుచునాన్వు సరే; యిపుప్డు నీ నగరునందు నీవుండి నీకునన్ ఘనతనుబటిట్ నీవు 

అతిశయపడుము. నీవు మాతర్ము గాక నీతొకూడ యూదావారును కూలునటుల్గా నీవెందుకు 

అపాయములో దిగుదువని చెపిప్నను 

2 రాజులు 14:11 => అమజాయ్ విననొలల్నందున ఇశార్యేలు రాజైన యెహోయాషు బయలుదేరి, 

యూదా సంబంధమైన బేతెష్మెషు పటట్ణముదగగ్ర తానును యూదా రాజైన అమజాయ్యు కలిసికొనగా 
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2 రాజులు 14:12 => యూదావారు ఇశార్యేలువారి యెదుట నిలువలేక అపజయమొంది 

అందరును తమ తమ గుడారములకు పారిపోయిరి. 

లూకా 14:31 => మరియు ఏ రాజైనను మరియొక రాజుతో యుదధ్ము చేయబోవునపుప్డు తనమీదికి 

ఇరువదివేల మందితో వచుచ్వానిని పదివేలమందితో ఎదిరింప శకిత్ తనకు కలదో లేదో అని కూరుచ్ండి 

మొదట ఆలోచింపడా? 

లూకా 14:32 => శకిత్ లేనియెడల అతడింకను దూరముగా ఉనన్పుప్డే రాయబారము పంపి 

సమాధానము చేసికొన చూచును గదా. 

సామెతలు 14:12 => ఒకని యెదుట సరియైనదిగా కనబడు మారగ్ము కలదు అయితే తుదకు అది 

మరణమునకు తోర్వతీయును. 

యిరిమ్యా 5:31 => పర్వకత్లు అబదధ్పర్వచనములు పలికెదరు, యాజకులు వారి పక్షమున ఏలుబడి 

చేసెదరు, ఆలాగు జరుగుట నా పర్జలకు ఇషట్ము; దాని ఫలము నొందునపుప్డు మీరేమి చేయుదురు? 

మతత్యి 5:25 => నీ పర్తివాదితో నీవును తోర్వలో ఉండగానే తవ్రగా వానితో సమాధానపడుము; 

లేనియెడల ఒకవేళ నీ పర్తివాది నినున్ నాయ్యాధిపతికి అపప్గించును, నాయ్యాధిపతి నినున్ 

బంటౌర్తుకు అపప్గించును, అంతట నీవు చెరసాలలో వేయబడుదువు. 

నాయ్యాధిపతులు 11:12 => యెఫాత్ అమోమ్నీయుల రాజునొదద్కు దూతలను పంపి నాకును నీకును 

మధయ్ ఏమి జరిగినందున నీవు నా దేశముమీదికి యుదధ్మునకు వచిచ్యునాన్వని యడుగగా 

1 సమూయేలు 25:13 => అంతట దావీదు వారితో మీరందరు మీ కతుత్లను ధరించుకొనుడనగా 

వారు కతుత్లు ధరించుకొనిరి, దావీదు కూడను కతిత్ ఒకటి ధరించెను. దావీదు వెనుక దాదాపు నాలుగు 

వందలమంది బయలుదేరగా రెండువందల మంది సామాను దగగ్ర నిలిచిరి. 

2 సమూయేలు 2:27 => అందుకు యోవాబు దేవుని జీవముతోడు జగడమునకు నీవు వారిని 

పిలువక యుండినయెడల జనులందరు తమ సహోదరులను తరుమక ఉదయముననే తిరిగిపోయి 

యుందురని చెపిప్ 

2 సమూయేలు 10:6 => దావీదు దృషిట్కి మనలను మనము హేయపరచుకొంటిమని అమోమ్నీయులు 

గర్హించి దూతలను పంపి, బేతెర్హోబుతోను అరాము సోబాతోను చేరిన సిరియనులలోనుండి 
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యిరువదివేల మంది కాలబ్లమును, మయకా రాజు నొదద్నుండి వెయియ్మంది బంటులను, 

టోబులోనుండి పండెర్ండు వేలమంది బంటులను జీతమునకు పిలిపించుకొనిరి. 

2 సమూయేలు 20:1 => బెనాయ్మీనీయుడగు బికిర్ కుమారుడైన షెబయను పనికిమాలినవాడొకడు 

అచచ్టనుండెను. వాడు దావీదునందు మనకు భాగము లేదు, యెషష్యి కుమారునియందు మనకు 

సావ్సథ్య్ము ఎంతమాతర్మును లేదు; ఇశార్యేలు వారలారా, మీరందరు మీ మీ గుడారములకు పొండని 

బాకా ఊది పర్కటన చేయగా 

1 రాజులు 3:25 => రాజు రెండు భాగములుగా బర్దికియుండు బిడ డ్ను చేసి సగము దీనికిని సగము 

దానికిని చెరిసగము ఇయయ్వలసినదని ఆజఞ్ ఇచెచ్ను. 

2 రాజులు 14:10 => నీవు ఎదోమీయులను హతము చేసినందున నీ హృదయమందు నీవు 

అతిశయపడుచునాన్వు సరే; యిపుప్డు నీ నగరునందు నీవుండి నీకునన్ ఘనతనుబటిట్ నీవు 

అతిశయపడుము. నీవు మాతర్ము గాక నీతొకూడ యూదావారును కూలునటుల్గా నీవెందుకు 

అపాయములో దిగుదువని చెపిప్నను 

సామెతలు 3:30 => నీకు హాని చేయనివానితో నిరిన్మితత్ముగా జగడమాడవదుద్. 

సామెతలు 13:10 => గరవ్మువలన జగడమే పుటుట్ను ఆలోచన వినువానికి జాఞ్నము కలుగును. 

సామెతలు 14:29 => దీరఘ్శాంతము గలవాడు మహా వివేకి ముంగోపి మూఢతవ్మును 

బహుమానముగా పొందును. 

సామెతలు 19:2 => ఒకడు తెలివి లేకుండుట మంచిదికాదు తొందరపడి నడచువాడు దారి 

తపిప్పోవును. ఒకని మూరఖ్త వాని పర్వరత్నను తారుమారు చేయును 

సామెతలు 20:3 => కలహమునకు దూరముగా నుండుట నరులకు ఘనత మూరు ఖ్డైన పర్తివాడును 

పోరునే కోరును. 

సామెతలు 20:18 => ఉదేద్శములు ఆలోచనచేత సిథ్రపరచబడును వివేకముగల నాయకుడవై 

యుదధ్ము చేయుము. 

లూకా 12:58 => వాదించువానితో కూడ అధికారి యొదద్కు నీవు వెళుల్చుండగా అతని చేతినుండి 

తపిప్ంచుకొనుటకు తోర్వలోనే పర్యతన్ము చేయుము, లేదా, అతడొకవేళ నినున్ నాయ్యాధిపతి 
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యొదద్కు ఈడుచ్కొనిపోవును, నాయ్యాధిపతి నినున్ బంటౌర్తునకు అపప్గించును, బంటౌర్తు నినున్ 

చెరసాలలో వేయును. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 12:20 => తూరీయులమీదను సీదోనీయులమీదను అతనికి అతాయ్గర్హము 

కలిగినందున వారేకమనసుస్తో రాజునొదద్కు వచిచ్ అంతఃపురమునకు పైవిచారణకరత్యగు బా ల్సుత్ను 

తమ పక్షముగా చేసికొని సమాధానపడవలెనని వేడుకొనిరి; ఎందుకనగా రాజుయొకక్ దేశమునుండి 

వారి దేశమునకు గార్సము వచుచ్చుండెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 19:36 => ఈ సంగతులు నిరాకేష్పమైనవి గనుక మీరు శాంతము కలిగి 

ఏదియు ఆతురపడి చేయకుండుట అవశయ్కము. 

1 కొరిందీయులకు 13:4 => పేర్మ దీరఘ్కాలము సహించును, దయ చూపించును. పేర్మ 

మతస్రపడదు; పేర్మ డంబముగా పర్వరిత్ంపదు; అది ఉపొప్ంగదు; 

వచనము 12 

బంగారు కరణ్భూషణమెటిట్దో అపరంజి ఆభరణమెటిట్దో వినువాని చెవికి జాఞ్నముగల ఉపదేశకుడు 

అటిట్వాడు. 

మతత్యి 18:5 => మరియు ఈలాటి యొక బిడ డ్ను నా పేరట చేరుచ్కొనువాడు ననున్ చేరుచ్కొనును. 

మతత్యి 18:6 => నాయందు విశావ్సముంచు ఈ చినన్వారిలో ఒకనిని అభయ్ంతరపరచువాడెవడో, 

వాడు మెడకు పెదద్ తిరుగటిరాయి కటట్బడినవాడై మికిక్లి లోతైన సముదర్ములో ముంచివేయబడుట 

వానికి మేలు. 

మతత్యి 18:7 => అభయ్ంతరములవలన లోకమునకు శర్మ; అభయ్ంతరములు రాక తపప్వు గాని, 

యెవనివలన అభయ్ంతరము వచుచ్నో ఆ మనుషుయ్నికి శర్మ 

మతత్యి 18:8 => కాగా నీ చెయియ్యైనను నీ పాదమైనను నినున్ అభయ్ంతరపరచినయెడల, దానిని 

నరికి నీయొదద్నుండి పారవేయుము; రెండుచేతులును రెండు పాదములును కలిగి నితాయ్గిన్లో 

పడవేయబడుటకంటె కుంటివాడవుగనో అంగహీనుడవుగనో జీవములో పర్వేశించుట నీకు మేలు. 
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మతత్యి 18:9 => నీ కనున్ నినున్ అభయ్ంతరపరచినయెడల దాని పెరికి నీయొదద్నుండి 

పారవేయుము; రెండు కనున్లు గలిగి అగిన్గల నరకములో పడవేయబడుటకంటె ఒక కనున్ గలిగి 

జీవములో పర్వేశించుట నీకు మేలు. 

మతత్యి 18:10 => ఈ చినన్వారిలో ఒకనినైనను తృణీకరింపకుండ చూచుకొనుడి. వీరి దూతలు, 

పరలోకమందునన్ నా తండిర్ ముఖమును ఎలల్పుప్డు పరలోకమందు చూచుచుందురని మీతో 

చెపుప్చునాన్ను. 

మతత్యి 18:11 => మీకేమి తోచును? ఒక మనుషుయ్నికి నూరు గొఱఱ్లుండగా వాటిలో ఒకటి 

తపిప్పోయినయెడల  

మతత్యి 18:12 => తొంబదితొమిమ్దింటిని కొండలమీద విడిచివెళి ల్ తపిప్పోయినదానిని వెదకడా? 

మతత్యి 18:13 => వాడు దాని కనుగొనినయెడల తొంబదితొమిమ్ది గొఱఱ్లనుగూరిచ్ 

సంతోషించునంతకంటె దానినిగూరిచ్ యెకుక్వగా సంతోషించునని మీతో నిశచ్యముగా 

చెపుప్చునాన్ను. 

మతత్యి 18:14 => ఆలాగుననే ఈ చినన్వారిలో ఒకడైనను నశించుట పరలోకమందునన్ మీ తండిర్ 

చితత్ముకాదు. 

మతత్యి 18:15 => మరియు నీ సహోదరుడు నీయెడల తపిప్దము చేసినయెడల నీవు పోయి, నీవును 

అతడును ఒంటరిగా నునన్పుప్డు అతనిని గదిద్ంచుము; అతడు నీ మాట వినినయెడల నీ సహోదరుని 

సంపాదించుకొంటివి. 

మతత్యి 18:16 => అతడు విననియెడల, ఇదద్రు ముగుగ్రు సాకుష్ల నోట పర్తి మాట 

సిథ్రపరచబడునటుల్ నీవు ఒకరినిదద్రిని వెంటబెటుట్కొని అతనియొదద్కు పొముమ్. 

మతత్యి 18:17 => అతడు వారి మాటయు విననియెడల ఆ సంగతి సంఘమునకు తెలియజెపుప్ము; 

అతడు సంఘపు మాటయు విననియెడల అతనిని నీకు అనుయ్నిగాను సుంకరిగాను ఎంచుకొనుము. 

సామెతలు 11:13 => కొండెగాడై తిరుగులాడువాడు పరుల గుటుట్ బయటపెటుట్ను నమమ్కమైన 

సవ్భావము గలవాడు సంగతి దాచును. 
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సామెతలు 20:19 => కొండెగాడై తిరుగులాడువాడు పరుల గుటుట్ బయటపెటుట్ను కావున 

వదరుబోతుల జోలికి పోకుము. 

ఆదికాండము 9:22 => అపుప్డు కనానుకు తండిర్యైన హాము తన తండిర్ వసత్రహీనుడై యుండుట 

చూచి బయటనునన్ తన యిదద్రు సహోదరులకు ఆ సంగతి తెలిపెను. 

ఆదికాండము 21:25 => అబీమెలెకు దాసులు బలాతాక్రముగా తీసికొనిన నీళల్బావి విషయమై 

అబార్హాము అబీమెలెకును ఆకేష్పింపగా అబీమెలెకుఈ పని యెవరు చేసిరో నేనెరుగను;  

యెహోషువ 22:13 => ఇశార్యేలీయులు గిలాదులోనునన్ రూబేనీయుల యొదద్కును గాదీయుల 

యొదద్కును మనషేష్ అరధ్గోతర్పువారి యొదద్కును యాజకుడగు ఎలియాజరు కుమారుడైన ఫీనెహాసును 

పంపిరి. 

నాయ్యాధిపతులు 11:12 => యెఫాత్ అమోమ్నీయుల రాజునొదద్కు దూతలను పంపి నాకును నీకును 

మధయ్ ఏమి జరిగినందున నీవు నా దేశముమీదికి యుదధ్మునకు వచిచ్యునాన్వని యడుగగా 

2 సమూయేలు 13:22 => అబాష్లోము తన అనన్యగు అమోన్నుతో మంచిచెడ డ్లేమియు 

మాటలాడక ఊరకుండెను గాని, తన సహోదరియగు తామారును బలవంతము చేసినందుకై 

అతనిమీద పగయుంచెను. 

సామెతలు 3:30 => నీకు హాని చేయనివానితో నిరిన్మితత్ముగా జగడమాడవదుద్. 

మతత్యి 5:24 => అకక్డ బలిపీఠము నెదుటనే నీ యరప్ణము విడిచిపెటిట్, మొదట వెళి ల్ నీ 

సహోదరునితో సమాధానపడుము; అటు తరువాత వచిచ్ నీ యరప్ణము నరిప్ంపుము. 

మతత్యి 18:15 => మరియు నీ సహోదరుడు నీయెడల తపిప్దము చేసినయెడల నీవు పోయి, నీవును 

అతడును ఒంటరిగా నునన్పుప్డు అతనిని గదిద్ంచుము; అతడు నీ మాట వినినయెడల నీ సహోదరుని 

సంపాదించుకొంటివి. 

లూకా 12:58 => వాదించువానితో కూడ అధికారి యొదద్కు నీవు వెళుల్చుండగా అతని చేతినుండి 

తపిప్ంచుకొనుటకు తోర్వలోనే పర్యతన్ము చేయుము, లేదా, అతడొకవేళ నినున్ నాయ్యాధిపతి 

యొదద్కు ఈడుచ్కొనిపోవును, నాయ్యాధిపతి నినున్ బంటౌర్తునకు అపప్గించును, బంటౌర్తు నినున్ 

చెరసాలలో వేయును. 
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వచనము 13 

నమమ్కమైన దూత తనను పంపువారికి కోతకాలపు మంచుచలల్దనము వంటివాడు వాడు తన 

యజమానుల హృదయమును తెపప్రిలల్జేయును. 

కీరత్నలు 119:39 => నీ నాయ్యవిధులు ఉతత్ములు నాకు భయము పుటిట్ంచుచునన్ నా 

అవమానమును కొటిట్వేయుము. 

మతత్యి 18:15 => మరియు నీ సహోదరుడు నీయెడల తపిప్దము చేసినయెడల నీవు పోయి, నీవును 

అతడును ఒంటరిగా నునన్పుప్డు అతనిని గదిద్ంచుము; అతడు నీ మాట వినినయెడల నీ సహోదరుని 

సంపాదించుకొంటివి. 

వచనము 14 

కపట మనసుస్తో దానమిచిచ్ డంబము చేయువాడు వరష్ములేని మబుబ్ను గాలిని పోలియునాన్డు. 

సామెతలు 15:23 => సరిగా పర్తుయ్తత్రమిచిచ్నవానికి దానివలన సంతోషము పుటుట్ను 

సమయోచితమైన మాట యెంత మనోహరము! 

సా మె త లు 2 4 : 2 6 = > స రి యై న మా ట ల తో పర్ తుయ్ తత్ ర మి చుచ్ ట పె ద వు ల తో 

ముదుద్పెటుట్కొనినటుల్ండును. 

పర్సంగి 12:10 => పర్సంగి యింపైన మాటలు చెపుప్టకు పూనుకొనెను, సతయ్మునుగూరిచ్న 

మాటలు యథారథ్భావముతో వార్యుటకు పూనుకొనెను. 

యెషయా 50:4 => అలసినవానిని మాటలచేత ఊరడించు జాఞ్నము నాకు కలుగునటుల్ శిషుయ్నికి 

తగిన నోరు యెహోవా నాకు దయచేసియునాన్డు శిషుయ్లు వినునటుల్గా నేను వినుటకై ఆయన పర్తి 

యుదయమున నాకు విను బుదిధ్ పుటిట్ంచుచునాన్డు.  

ఆదికాండము 41:37 => ఆ మాట ఫరో దృషిట్కిని అతని సమసత్ సేవకుల దృషిట్కిని 

యుకత్మైయుండెను గనుక 

నాయ్యాధిపతులు 8:3 => అతడు ఆ మాట అనన్పుప్డు అతనిమీది వారి కోపము తగెగ్ను. 

Page  of 2008 2507



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   !"త$

1 సమూయేలు 24:16 => దావీదు ఈ మాటలు సౌలుతో మాటలాడి చాలింపగా సౌలు దావీదా 

నాయనా, ఈ పలుకు నీదేనా అని బిగగ్రగా ఏడిచ్ 

2 రాజులు 5:14 => అతడు పోయి దైవజనుడు చెపిప్నటుల్ యొరాద్ను నదిలో ఏడు మారులు 

మునుగగా అతని దేహము పసిపిలల్ దేహమువలెనై అతడు శుదుధ్డాయెను. 

ఎజార్ 10:5 => ఎజార్ లేచి, పర్ధాన యాజకులును లేవీయులును ఇశార్యేలీయులందరును ఆ మాట 

పర్కారము చేయునటుల్గా వారిచేత పర్మాణము చేయించెను. వారు పర్మాణము చేసికొనగా 

యోబు 6:25 => యథారథ్మైన మాటలు ఎంతో బలమైనవి అయినను మీ గదిద్ంపు దేనికి 

పర్యోజనము? 

కీరత్నలు 37:30 => నీతిమంతుల నోరు జాఞ్నమునుగూరిచ్ వచించును వారి నాలుక నాయ్యమును 

పర్కటించును. 

కీరత్నలు 85:8 => దేవుడైన యెహోవా సెలవిచుచ్ మాటను నేను చెవినిబెటెట్దను ఆయన తన 

పర్జలతోను తన భకుత్లతోను శుభవచనము సెలవిచుచ్ను వారు మరల బుదిధ్హీనులు కాకుందురు 

గాక. 

సామెతలు 10:20 => నీతిమంతుని నాలుక పర్శసత్మైన వెండి వంటిది భకిత్హీనుల ఆలోచన 

పనికిమాలినది. 

సామెతలు 12:25 => ఒకని హృదయములోని విచారము దాని కుర్ంగజేయును దయగల మాట 

దాని సంతోషపెటుట్ను. 

సామెతలు 16:24 => ఇంపైన మాటలు తేనెపటుట్వంటివి అవి పార్ణమునకు మధురమైనవి 

యెముకలకు ఆరోగయ్కరమైనవి. 

సామెతలు 18:20 => ఒకని నోటి ఫలముచేత వాని కడుపు నిండును తన పెదవుల ఆదాయముచేత 

వాడు తృపిత్పొందును. 

సామెతలు 22:18 => నీ అంతరంగమందు వాటిని నిలుపుకొనుట ఎంతో మంచిది పోకుండ అవి నీ 

పెదవులమీద ఉండనిముమ్. 
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పర్సంగి 10:12 => జాఞ్నుని నోటిమాటలు ఇంపుగా ఉనన్వి, అయితే బుదిధ్హీనుని నోరు వానినే 

మింగివేయును. 

మతత్యి 12:35 => సజజ్నుడు తన మంచి ధననిధిలోనుండి సదివ్షయములను తెచుచ్ను; దురజ్నుడు 

తన చెడ డ్ ధననిధిలోనుండి దురివ్షయములను తెచుచ్ను. 

లూకా 4:22 => అపుప్డందరును ఆయనను గూరిచ్ సాక్షయ్మిచుచ్చు, ఆయన నోటనుండి వచిచ్న 

దయగల మాటలకాశచ్రయ్పడి ఈయన యోసేపు కుమారుడు కాడా? అని చెపుప్కొనుచుండగా 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 6:5 => ఈ మాట జనసమూహమంతటికి ఇషట్మైనందున వారు, 

విశావ్సముతోను పరిశుదాధ్తమ్తోను నిండుకొనినవాడైన సెత్ఫను, ఫిలిపుప్, పొర్కొరు, నీకానోరు, తీమోను, 

పరెమ్నాసు, యూదుల మతపర్విషు ట్డును అంతియొకయవాడును అగు నీకొలాసు అను వారిని 

ఏరప్రచుకొని 

ఎఫెసీయులకు 4:29 => వినువారికి మేలు కలుగునటుల్ అవసరమునుబటిట్ కేష్మాభివృదిధ్కరమైన 

అనుకూల వచనమే పలుకుడి గాని దురాభ్ష యేదైనను మీనోట రానియయ్కుడి. 

కొలొసస్యులకు 4:6 => పర్తి మనుషుయ్నికి ఏలాగు పర్తుయ్తత్రమియయ్వలెనో అది మీరు 

తెలిసికొనుటకై మీ సంభాషణ ఉపుప్ వేసినటుట్ ఎలల్పుప్డు రుచిగలదిగాను కృపాసహితముగాను 

ఉండనియుయ్డి. 

వచనము 15 

దీరఘ్శాంతముచేత నాయ్యాధిపతిని ఒపిప్ంచవచుచ్ను సాతివ్కమైన నాలుక యెముకలను నలుగగొటుట్ను. 

యోబు 42:11 => అపుప్డు అతని సహోదరులందరును అతని అకక్చెలెల్ండర్ందరును 

అంతకుముందు అతనికి పరిచయులైన వారును వచిచ్, అతనితోకూడ అతని యింట అనన్పానములు 

పుచుచ్కొని, యెహోవా అతనిమీదికి రపిప్ంచిన సమసత్ బాధనుగూరిచ్ యెంతలేసి దుఃఖములు 

పొందితివని అతనికొరకు దుఃఖించుచు అతని నోదారిచ్రి. ఇదియు గాక ఒకొక్కక్డు ఒక వరహాను 

ఒకొక్కక్డు బంగారు ఉంగరమును అతనికి తెచిచ్ ఇచెచ్ను. 
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సామెతలు 1:8 => నా కుమారుడా, నీ తండిర్ ఉపదేశము ఆలకింపుము నీ తలిల్ చెపుప్ బోధను 

తోర్సివేయకుము. 

సామెతలు 1:9 => అవి నీ తలకు సొగసైన మాలికయు నీ కంఠమునకు హారములునై యుండును 

సామెతలు 9:8 => అపహాసకుని గదిద్ంపకుము గదిద్ంచినయెడల వాడు నినున్ దేవ్షించును. జాఞ్నము 

గలవానిని గదిద్ంపగా వాడు నినున్ పేర్మించును. 

సామెతలు 15:5 => మూఢుడు తన తండిర్చేయు శిక్షను తిరసక్రించును గదిద్ంపునకు లోబడువాడు 

బుదిధ్మంతుడగును. 

సామెతలు 15:31 => జీవారథ్మైన ఉపదేశమును అంగీకరించువానికి జాఞ్నుల సహవాసము 

లభించును.  

సామెతలు 15:32 => శిక్షనొంద నొలల్నివాడు తన పార్ణమును తృణీకరించును గదిద్ంపును 

వినువాడు వివేకియగును. 

సామెతలు 27:5 => లోలోపల పేర్మించుటకంటె బహిరంగముగా గదిద్ంచుట మేలు 

సామెతలు 27:6 => మేలును కోరి సేన్హితుడు గాయములు చేయును పగవాడు లెకక్లేని 

ముదుద్లుపెటుట్ను. 

1 సమూయేలు 25:31 => నా యేలినవాడవగు నీవు రకత్మును నిషాక్రణముగా 

చిందించినందుకేగాని, నా యేలినవాడవగు నీవు పగతీరుచ్ కొనినందుకేగాని, మనోవిచారమైనను 

దుఃఖమైనను నా యేలినవాడవగు నీకు ఎంత మాతర్మును కలుగకపోవును గాక, యెహోవా నా 

యేలినవాడవగు నీకు మేలు చేసిన తరువాత నీవు నీ దాసురాలనగు ననున్ జాఞ్పకము చేసికొనుము 

అనెను. 

1 సమూయేలు 25:32 => అందుకు దావీదు నాకు ఎదురుపడుటకై నినున్ పంపిన ఇశార్యేలీయుల 

దేవుడైన యెహోవాకు సోత్తర్ము కలుగును గాక. 

1 సమూయేలు 25:33 => నేను పగ తీరుచ్కొనకుండను ఈ దినమున పార్ణము తీయకుండను ననున్ 

ఆపినందుకై నీవు ఆశీరావ్దము నొందుదువు గాక. నీవు చూపిన బుదిధ్ విషయమై నీకు ఆశీరావ్దము 

కలుగును గాక. 
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1 సమూయేలు 25:34 => నీవు తవ్రపడి ననున్ ఎదురొక్నక పోయినయెడల, నీకు హానిచేయకుండ 

ననున్ ఆటంకపరచిన ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన యెహోవా జీవముతోడు తెలల్వారులోగా నాబాలునకు 

మగవాడొకడును విడువబడడనన్ మాట నిశచ్యము అని చెపిప్ 

కీరత్నలు 141:5 => నీతిమంతులు ననున్ కొటుట్ట నాకు ఉపకారము వారు ననున్ గదిద్ంచుట నాకు 

తైలాభిషేకము నేను అటిట్ అభిషేకమును తోర్సివేయకుందును గాక. వారి దుషట్కిర్యలను చూచియు 

నేను తపప్క పార్రథ్న చేయుచునాన్ను. 

ఆదికాండము 20:16 => మరియు అతడు శారాతో ఇదిగో నీ అనన్కు నేను వెయియ్ 

రూపాయలిచిచ్యునాన్ను. ఇది నీయొదద్ నునన్ వారందరి దృషిట్కి పార్యశిచ్తత్ముగా నుండుటకై యిది నీ 

పక్షముగా ఇచిచ్యునాన్ను. ఈ విషయమంతటిలో నీకు నాయ్యము తీరిపోయినదనెను. 

1 సమూయేలు 25:33 => నేను పగ తీరుచ్కొనకుండను ఈ దినమున పార్ణము తీయకుండను ననున్ 

ఆపినందుకై నీవు ఆశీరావ్దము నొందుదువు గాక. నీవు చూపిన బుదిధ్ విషయమై నీకు ఆశీరావ్దము 

కలుగును గాక. 

2 సమూయేలు 12:13 => నేను పాపము చేసితినని దావీదు నాతానుతో అనగా నాతాను నీవు 

చావకుండునటుల్ యెహోవా నీ పాపమును పరిహరించెను. 

1 రాజులు 12:8 => అయితే అతడు పెదద్లు తనతో చెపిప్న ఆలోచనను నిరల్క్షయ్పెటిట్, తనతో కూడ 

పెరిగిన యౌవనులను పిలిచి ఆలోచననడిగి, వారికీలాగు పర్శన్వేసెను 

2 రాజులు 5:14 => అతడు పోయి దైవజనుడు చెపిప్నటుల్ యొరాద్ను నదిలో ఏడు మారులు 

మునుగగా అతని దేహము పసిపిలల్ దేహమువలెనై అతడు శుదుధ్డాయెను. 

2 రాజులు 20:14 => పమమ్ట పర్వకత్యైన యెషయా రాజైన హిజిక్యాయొదద్కు వచిచ్ఆ మనుషుయ్లు 

ఏమనిరి? నీయొదద్కు ఎకక్డనుండి వచిచ్రి? అని అడుగగా హిజిక్యా బబులోనను దూరదేశమునుండి 

వారు వచిచ్యునాన్రని చెపెప్ను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 10:8 => అయితే అతడు పెదద్లు తనకు చెపిప్న ఆలోచన తోర్సివేసి, 

తనతోకూడ పెరిగి తన యెదుటనునన్ యౌవనసుథ్లతో ఆలోచనచేసి 
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2 దినవృతాత్ంతములు 18:7 => ఇశార్యేలు రాజు యెహోవాయొదద్ విచారణ చేయుటకు ఇవూ ల్ 

కుమారుడైన మీకాయా అను ఒకడు ఇచచ్ట ఉనాన్డు; అయితే అతడు ననున్గూరిచ్ మేలు పర్వచింపక 

నితయ్ము కీడునే పర్వచించుచునాన్డు గనుక నేను వానియందు పగగలిగి యునాన్ననగా యెహోషాపాతు 

రాజు ఆలా గనవదద్నెను. 

ఎజార్ 10:5 => ఎజార్ లేచి, పర్ధాన యాజకులును లేవీయులును ఇశార్యేలీయులందరును ఆ మాట 

పర్కారము చేయునటుల్గా వారిచేత పర్మాణము చేయించెను. వారు పర్మాణము చేసికొనగా 

యోబు 6:24 => నాకుపదేశము చేయుడి, నేను మౌనినై యుండెదను ఏ విషయమందు నేను 

తపిప్పోతినో అది నాకు తెలియజేయుడి. 

సామెతలు 9:9 => జాఞ్నము గలవానికి ఉపదేశము చేయగా వాడు మరింత జాఞ్నము నొందును 

నీతిగలవానికి బోధచేయగా వాడు జాఞ్నాభివృదిధ్ నొందును. 

సామెతలు 10:20 => నీతిమంతుని నాలుక పర్శసత్మైన వెండి వంటిది భకిత్హీనుల ఆలోచన 

పనికిమాలినది. 

సామెతలు 13:18 => శిక్షను ఉపేకిష్ంచువానికి అవమాన దారిదర్య్తలు పార్పిత్ంచును గదిద్ంపును 

లక్షయ్పెటుట్వాడు ఘనతనొందును. 

సామెతలు 15:2 => జాఞ్నుల నాలుక మనోహరమైన జాఞ్నాంశములు పలుకును బుదిధ్హీనుల నోరు 

మూఢవాకయ్ములు కుమమ్రించును. 

సామెతలు 15:23 => సరిగా పర్తుయ్తత్రమిచిచ్నవానికి దానివలన సంతోషము పుటుట్ను 

సమయోచితమైన మాట యెంత మనోహరము! 

సామెతలు 16:24 => ఇంపైన మాటలు తేనెపటుట్వంటివి అవి పార్ణమునకు మధురమైనవి 

యెముకలకు ఆరోగయ్కరమైనవి. 

సామెతలు 18:20 => ఒకని నోటి ఫలముచేత వాని కడుపు నిండును తన పెదవుల ఆదాయముచేత 

వాడు తృపిత్పొందును. 

సామెతలు 20:15 => బంగారును విసాత్రమైన ముతయ్ములును కలవు. తెలివినుచచ్రించు పెదవులు 

అమూలయ్మైన సొతుత్. 
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సా మె త లు 2 4 : 2 6 = > స రి యై న మా ట ల తో పర్ తుయ్ తత్ ర మి చుచ్ ట పె ద వు ల తో 

ముదుద్పెటుట్కొనినటుల్ండును. 

పర్సంగి 10:12 => జాఞ్నుని నోటిమాటలు ఇంపుగా ఉనన్వి, అయితే బుదిధ్హీనుని నోరు వానినే 

మింగివేయును. 

పర్సంగి 12:10 => పర్సంగి యింపైన మాటలు చెపుప్టకు పూనుకొనెను, సతయ్మునుగూరిచ్న 

మాటలు యథారథ్భావముతో వార్యుటకు పూనుకొనెను. 

యెహెజేక్లు 3:20 => మరియు నీతిగలవాడు తన నీతిని విడిచి దురీన్తిని అనుసరించినందున నేను 

అతని ముందర అభయ్ంతరము పెటట్గా అతడు మరణమగును నీవు అతనిని హెచచ్రిక చేయనియెడల 

పూరవ్ము తాను చేసిన నీతి జాఞ్పకమునకు రాకుండ అతడు తన దోషమునుబటిట్ మరణమవును, 

అయితే అతని పార్ణవిషయములో నినున్ ఉతత్రవాదిగా ఎంచుదును. 

యెహెజేక్లు 16:11 => మరియు ఆభరణములచేత నినున్ అలంకరించి నీచేతులకు కడియములు 

పెటిట్ నీ మెడకు గొలుసు తగిలించి 

మతత్యి 12:35 => సజజ్నుడు తన మంచి ధననిధిలోనుండి సదివ్షయములను తెచుచ్ను; దురజ్నుడు 

తన చెడ డ్ ధననిధిలోనుండి దురివ్షయములను తెచుచ్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 6:5 => ఈ మాట జనసమూహమంతటికి ఇషట్మైనందున వారు, 

విశావ్సముతోను పరిశుదాధ్తమ్తోను నిండుకొనినవాడైన సెత్ఫను, ఫిలిపుప్, పొర్కొరు, నీకానోరు, తీమోను, 

పరెమ్నాసు, యూదుల మతపర్విషు ట్డును అంతియొకయవాడును అగు నీకొలాసు అను వారిని 

ఏరప్రచుకొని 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:33 => వెంటనే నినున్ పిలిపించితిని; నీవు వచిచ్నది మంచిది. పర్భువు 

నీకు ఆజాఞ్పించినవనిన్యు వినుటకై యిపుప్డు మేమందరము దేవుని యెదుట ఇకక్డ కూడియునాన్మని 

చెపెప్ను. అందుకు పేతురు నోరు తెరచి ఇటల్నెను 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 18:26 => పిర్సిక్లల్ అకులయు విని, అతని చేరుచ్కొని దేవుని మారగ్ము మరి 

పూరిత్గా అతనికి విశదపరచిరి. 
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ఎఫెసీయులకు 4:29 => వినువారికి మేలు కలుగునటుల్ అవసరమునుబటిట్ కేష్మాభివృదిధ్కరమైన 

అనుకూల వచనమే పలుకుడి గాని దురాభ్ష యేదైనను మీనోట రానియయ్కుడి. 

ఎఫెసీయులకు 5:11 => నిషఫ్లమైన అంధకార కిర్యలలో పాలివారై యుండక వాటిని ఖండించుడి. 

కొలొసస్యులకు 4:6 => పర్తి మనుషుయ్నికి ఏలాగు పర్తుయ్తత్రమియయ్వలెనో అది మీరు 

తెలిసికొనుటకై మీ సంభాషణ ఉపుప్ వేసినటుట్ ఎలల్పుప్డు రుచిగలదిగాను కృపాసహితముగాను 

ఉండనియుయ్డి. 

2 దెసస్లోనీకయులకు 3:15 => అయినను అతనిని శతుర్వుగా భావింపక సహోదరునిగా భావించి 

బుదిధ్చెపుప్డి. 

వచనము 16 

తేనె కనుగొంటివా? తగినంతమటుట్కే తార్గుము అధికముగా తార్గినయెడల కకిక్వేయుదువేమో 

సామెతలు 25:25 => దపిప్గొనినవానికి చలల్ని నీరు ఎటుల్ండునో దూరదేశమునుండి వచిచ్న 

శుభసమాచారము అటుల్ండును. 

సామెతలు 13:17 => దుషు ట్డైన దూత కీడునకు లోబడును. నమమ్కమైన రాయబారి ఔషధము 

వంటివాడు. 

సామెతలు 26:6 => మూరు ఖ్నిచేత వరత్మానము పంపువాడు కాళుల్ తెగగొటుట్కొని విషము 

తార్గినవానితో సమానుడు. 

ఫిలిపీప్యులకు 2:25 => మరియు నా సహోదరుడును, జత పనివాడును, నాతోడి యోధుడును, మీ 

దూతయు, నా అవసరమునకు ఉపచరించిన వాడునైన ఎపఫొర్దితును మీయొదద్కు పంపుట అగతయ్మని 

అనుకొంటిని. 

ఫిలిపీప్యులకు 2:26 => అతడు రోగి యాయెనని మీరు వింటిరి గనుక అతడు మిముమ్నందరిని 

చూడ మిగుల అపేక్షగలవాడై విచారపడుచుండెను. 
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ఫిలిపీప్యులకు 2:27 => నిజముగా అతడు రోగియై చావునకు సిదధ్మైయుండెను గాని దేవుడతనిని 

కనికరించెను; అతని మాతర్మే గాక నాకు దుఃఖముమీద దుఃఖము కలుగకుండుటకై ననున్ను 

కనికరించెను. 

ఫిలిపీప్యులకు 2:28 => కాబటిట్ మీరు అతనిని చూచి మరల సంతోషించు నిమితత్మును నా కునన్ 

దుఃఖము తగుగ్ నిమితత్మును అతనిని మరి శీఘర్ముగా పంపితిని. 

ఫిలిపీప్యులకు 2:29 => నాయెడల మీ ఉపచరయ్లో ఉనన్ కొదువను తీరుచ్టకై అతడు తన 

పార్ణమునైనను లక్షయ్పెటట్క కీర్సుత్యొకక్ పని నిమితత్ము చావునకు సిదధ్మైయుండెను  

ఫిలిపీప్యులకు 2:30 => గనుక పూరాణ్నందముతో పర్భువునందు అతనిని చేరుచ్కొని అటిట్వారిని 

ఘనపరచుడి. 

యెహోషువ 2:24 => మరియు వారు ఆ దేశమంతయు యెహోవా మన చేతికి అపప్గించుచునాన్డు, 

మన భయముచేత ఆ దేశనివాసులందరికి ధైరయ్ము చెడియునన్దని యెహోషువతో ననిరి. 

యెహోషువ 22:32 => యాజకుడైన ఎలియాజరు కుమారుడగు ఫీనెహాసును పర్ధానులును 

గిలాదులోని రూబేనీయుల యొదద్నుండియు, గాదీయుల యొదద్నుండియు ఇశార్యేలీయుల యొదద్కు 

తిరిగివచిచ్ జనులకు ఆ మాట తెలియచెపప్గా 

2 సమూయేలు 18:27 => కావలికాడు మొదటివాడు పరుగెతుత్ట చూడగా వాడు సాదోకు 

కుమారుడైన అహిమయసుస్ అని నాకు తోచుచునన్ది అనినపుప్డు రాజు వాడు మంచివాడు, 

శుభవరత్మానము తెచుచ్చునాన్డని చెపెప్ను. అంతలొ 

1 రాజులు 20:33 => అపుప్డు ఆ మనుషుయ్లు సంగతి గర్హించి అతని మనసుస్ ఏలాగుననునన్దో 

అది నిశచ్యముగా గురెత్రిగి ఆ మాటనుబటిట్ బెనహ్దదు నీకు సహోదరుడే అని చెపప్గా అతడు మీరు వెళి ల్ 

అతనిని తోడుకొని రండనెను. బెనహ్దదు తనయొదద్కు రాగా అతడు తన రథముమీద అతని 

ఎకిక్ంచుకొనెను. 

సామెతలు 10:26 => సోమరి తనను పని పెటుట్వారికి పండల్కు పులుసువంటివాడు కండల్కు 

పొగవంటివాడు. 
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రోమీయులకు 15:32 => మీరు నాకొరకు దేవునికి చేయు పార్రథ్నలయందు నాతో కలిసి 

పోరాడవలెనని, మన పర్భువైన యేసుకీర్సుత్నుబటిట్యు, ఆతమ్వలని పేర్మనుబటిట్యు మిముమ్ను 

బతిమాలుకొనుచునాన్ను. 

1 కొరిందీయులకు 16:18 => మీరులేని కొరతను వీరు నాకు తీరిచ్ నా ఆతమ్కును మీ ఆతమ్కును 

సుఖము కలుగజేసిరి గనుక అటిట్వారిని సనామ్నించుడి. 

1 తిమోతి 3:11 => అటువలె పరిచరయ్ చేయు సతరీలును మానుయ్లై కొండెములు చెపప్నివారును, 

మితానుభవము గలవారును, అనిన్ విషయములలో నమమ్కమైనవారునై యుండవలెను. 

వచనము 17 

మాటిమాటికి నీ పొరుగువాని యింటికి వెళల్కుము అతడు నీవలన విసికి నినున్ దేవ్షించునేమో. 

సామెతలు 20 :6 => దయచూపు వానిని కలిసికొనుట అనేకులకు తటసిథ్ంచును 

నముమ్కొనదగినవాడు ఎవరికి కనబడును? 

1 రాజులు 22:11 => కెనయనా కుమారుడైన సిదిక్యా యినుప కొముమ్లు చేయించుకొని వచిచ్ 

వీటిచేత నీవు సిరియనులను పొడిచి నాశనము చేతువని యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డని చెపెప్ను. 

లూకా 14:11 => తనున్తాను హెచిచ్ంచుకొను పర్తివాడును తగిగ్ంపబడును; తనున్తాను 

తగిగ్ంచుకొనువాడు హెచిచ్ంపబడునని చెపెప్ను. 

లూకా 18:10 => పార్రథ్న చేయుటకై యిదద్రు మనుషుయ్లు దేవాలయమునకు వెళి ల్రి. వారిలో ఒకడు 

పరిసయుయ్డు, ఒకడు సుంకరి. 

లూకా 18:11 => పరిసయుయ్డు నిలువబడి దేవా, నేను చోరులును అనాయ్యసుథ్లును 

వయ్భిచారులునైన యితర మనుషుయ్లవలె నైనను, ఈ సుంకరివలె నైనను ఉండనందుకు నీకు 

కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచుచునాన్ను. 

లూకా 18:12 => వారమునకు రెండుమారులు ఉపవాసము చేయుచు నా సంపాదన అంతటిలో 

పదియవ వంతు చెలిల్ంచుచునాన్నని తనలోతాను పార్రిథ్ంచుచుండెను. 
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లూకా 18:13 => అయితే సుంకరి దూరముగా నిలుచుండి, ఆకాశమువైపు కనున్లెతుత్టకైనను 

ధైరయ్ము చాలక రొముమ్ కొటుట్కొనుచు దేవా, పాపినైన ననున్ కరుణించుమని పలికెను. 

లూకా 18:14 => అతనికంటె ఇతడు నీతిమంతుడుగా తీరచ్బడి తన యింటికి వెళె ల్నని మీతో 

చెపుప్చునాన్ను. తనున్తాను హెచిచ్ంచుకొనువాడు తగిగ్ంపబడుననియు తనున్తాను తగిగ్ంచుకొనువాడు 

హెచిచ్ంపబడుననియు చెపెప్ను 

2 కొరిందీయులకు 11:13 => ఏలయనగా అటిట్వారు కీర్సుత్యొకక్ అపొసత్లుల వేషము 

ధరించుకొనువారైయుండి, దొంగ అపొసత్లులును మోసగాండర్గు పనివారునై యునాన్రు. 

2 కొరిందీయులకు 11:14 => ఇది ఆశచ్రయ్ము కాదు; సాతాను తానే వెలుగుదూత వేషము 

ధరించుకొనుచునాన్డు  

2 కొరిందీయులకు 11:15 => గనుక వాని పరిచారకులును నీతి పరిచారకుల వేషము 

ధరించుకొనుట గొపప్ సంగతికాదు. వారి కిర్యల చొపుప్న వారికంతము కలుగును. 

2 కొరిందీయులకు 11:16 => నేను అవివేకినని యెవడును తలంచవదద్ని మరల చెపుప్చునాన్ను. 

అటుల్ తలంచినయెడల నేను కొంచెము అతిశయపడునటుల్ ననున్ అవివేకినైనటుట్గానే చేరుచ్కొనుడి. 

2 కొరిందీయులకు 11:17 => నేను చెపుప్చునన్ది పర్భువు మాట పర్కారము చెపుప్టలేదు గాని ఇటుల్ 

అతిశయపడుటకు ఆధారము కలిగి అవివేకివలె చెపుప్చునాన్ను. 

2 కొరిందీయులకు 11:18 => అనేకులు శరీర విషయములో అతిశయపడుచునాన్రు గనుక నేనును 

ఆలాగే అతిశయపడుదును. 

2 కొరిందీయులకు 11:31 => నేనబదధ్మాడుటలేదని నిరంతరము సుత్తింపబడుచునన్ మన 

పర్భువగు యేసుయొకక్ తండిర్యైన దేవుడు ఎరుగును. 

2 పేతురు 2:15 => తినన్ని మారగ్మును విడిచి బెయోరు కుమారుడైన బిలాము పోయిన 

మారగ్మునుబటిట్ తోర్వ తపిప్పోయిరి. 

2 పేతురు 2:16 => ఆ బిలాము దురీన్తివలన కలుగు బహుమానమును పేర్మించెను; అయితే తాను 

చేసిన అతికర్మము నిమితత్ము అతడు గదిద్ంపబడెను, ఎటల్నగా నోరులేని గారద్భము మానవసవ్రముతో 

మాటలాడి ఆ పర్వకత్ యొకక్ వెఱి ఱ్తనము అడ డ్గించెను. 
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2 పేతురు 2:17 => వీరు నీళుల్లేని బావులును, పెనుగాలికి కొటుట్కొనిపోవు మేఘములునై యునాన్రు. 

వీరికొరకు గాఢాంధకారము భదర్ము చేయబడియునన్ది. 

2 పేతురు 2:18 => వీరు వయ్రథ్మైన డంబపు మాటలు పలుకుచు, తామే శరీరసంబంధమైన 

దురాశలు గలవారై, తపుప్మారగ్మందు నడుచువారిలోనుండి అపుప్డే తపిప్ంచుకొనినవారిని పోకిరి 

చేషట్లచేత మరలుకొలుప్చునాన్రు. 

2 పేతురు 2:19 => తామే భర్షట్తవ్మునకు దాసులైయుండియు, అటిట్వారికి సావ్తంతర్య్ము ఇతుత్మని 

చెపుప్దురు. ఒకడు దేనివలన జయింపబడునో దానికి దాసుడగును గదా 

యూదా 1:12 => వీరు నిరభ్యముగా మీతో సుభోజనము చేయుచు, తముమ్నుతాము నిరభ్యముగా 

పోషించుకొనుచు, మీ పేర్మవిందులలో దొంగ మెటట్లుగా ఉనాన్రు. వీరు గాలిచేత ఇటు అటు 

కొటుట్కొనిపోవు నిరజ్ల మేఘములుగాను, కాయలు రాలి ఫలములు లేక, రెండు మారులు చచిచ్ వేళల్తో 

పెళల్గింపబడిన చెటుల్గాను, 

యూదా 1:13 => తమ అవమానమను నురుగు వెళల్గర్కుక్వారై, సముదర్ము యొకక్ పర్చండమైన 

అలలుగాను, మారగ్ము తపిప్ తిరుగు చుకక్లుగాను ఉనాన్రు; వారికొరకు గాఢాంధకారము 

నిరంతరము భదర్ము చేయబడియునన్ది. 

యూదా 1:16 => వారు తమ దురాశల చొపుప్న నడుచుచు, లాభము నిమితత్ము మనుషుయ్లను 

కొనియాడుచు, సణుగువారును తమ గతినిగూరిచ్ నిందించువారునై యునాన్రు; వారి నోరు డంబమైన 

మాటలు పలుకును.  

రోమీయులకు 1:22 => వారి అవివేకహృదయము అంధకారమయమాయెను; తాము జాఞ్నులమని 

చెపుప్కొనుచు బుదిధ్హీనులైరి. 

రోమీయులకు 15:18 => ఏలాగనగా అనయ్జనులు విధేయులగునటుల్, వాకయ్ముచేతను, కిర్యచేతను, 

గురుతుల బలముచేతను, మహతాక్రయ్ముల బలముచేతను, పరిశుదాధ్తమ్ బలముచేతను కీర్సుత్ నాదావ్రా 

చేయించిన వాటిని గూరిచ్యే గాని మరి దేనినిగూరిచ్యు మాటలాడ తెగింపను.  
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1 కొరిందీయులకు 4:8 => ఇదివరకే మీరేమియు కొదువలేక తృపుత్లైతిరి, ఇదివరకే 

ఐశవ్రయ్వంతులైతిరి, మముమ్ను విడిచిపెటిట్ మీరు రాజులైతిరి; అవును, మేమును మీతోకూడ 

రాజులమగునటుల్ మీరు రాజులగుట నాకు సంతోషమే గదా? 

2 కొరిందీయులకు 10:13 => మేమైతే మేరకు మించి అతిశయపడము గాని మీరునన్ సథ్లము 

వరకును రావలెనని దేవుడు మాకు కొలిచి యిచిచ్న మేరకు లోబడియుండి అతిశయించుచునాన్ము. 

గలతీయులకు 6:3 => ఎవడైనను వటిట్వాడై యుండి తాను ఎనిన్కైన వాడనని యెంచుకొనినయెడల 

తనున్తానే మోసపరచుకొనును. 

1 తిమోతి 6:4 => వాడేమియు ఎరుగక తరక్ములనుగూరిచ్యు వాగావ్దములనుగూరిచ్యు 

వయ్రథ్ముగా పర్యాసపడుచు గరావ్ంధుడగును. వీటిమూలముగా అసూయ కలహము దూషణలు 

దురనుమానములును, 

యాకోబు 4:16 => ఇపుప్డైతే మీరు మీ డంబములయందు అతిశయపడుచునాన్రు. ఇటిట్ 

అతిశయమంతయు చెడ డ్ది. 

వచనము 18 

తన పొరుగువానిమీద కూటసాక్షయ్ము పలుకువాడు సమెమ్టను ఖడగ్మును వాడిగల అంబును 

పోలినవాడు. 

సామెతలు 15:1 => మృదువైన మాట కోర్ధమును చలాల్రుచ్ను. నొపిప్ంచు మాట కోపమును రేపును. 

సామెతలు 16:14 => రాజు కోర్ధము మరణదూత జాఞ్నియైనవాడు ఆ కోర్ధమును శాంతిపరచును.  

ఆదికాండము 32:4 => మీరు నా పర్భువైన ఏశావుతో ఇంతవరకు నేను లాబానునొదద్ నివసించి 

యుంటిని;  

ఆదికాండము 32:5 => నాకు పశువులు గాడిదలు మందలు దాసదాసీ జనమును కలరు; నీ 

కటాక్షము నాయందు కలుగునటుల్గా నా పర్భువునకిది తెలియచేయనంపితినని నీ సేవకుడైన యాకోబు 

అనెనని చెపుప్డని వారి కాజాఞ్పించెను. 
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ఆదికాండము 32:6 => ఆ దూతలు యాకోబు నొదద్కు తిరిగివచిచ్ మేము నీ సహోదరుడైన ఏశావు 

నొదద్కు వెళి ల్తివిు; అతడు నాలుగువందల మందితో నినున్ ఎదురొక్న వచుచ్చునాన్డని చెపప్గా 

ఆదికాండము 32:7 => యాకోబు మికిక్లి భయపడి తొందరపడి 

ఆదికాండము 32:8 => ఏశావు ఒక గుంపు మీదికి వచిచ్ దాని హతము చేసినయెడల మిగిలిన 

గుంపు తపిప్ంచుకొనిపోవుననుకొని, తనతోనునన్ జనులను మందలను పశువులను ఒంటెలను రెండు 

గుంపులుగా విభాగించెను 

ఆదికాండము 32:9 => అపుప్డు యాకోబు నా తండిర్యైన అబార్హాము దేవా, నా తండిర్యైన 

ఇసాస్కు దేవా, నీ దేశమునకు నీ బంధువులయొదద్కు తిరిగి వెళుల్ము, నీకు మేలు చేసెదనని నాతో 

చెపిప్న యెహోవా, 

ఆదికాండము 32:10 => నీవు నీ సేవకునికి చేసిన సమసత్మైన ఉపకారములకును సమసత్ 

సతయ్మునకును అపాతుర్డను, ఎటల్నగా నాచేతికఱఱ్తో మాతర్మే యీ యొరాద్ను దాటితిని; ఇపుప్డు నేను 

రెండు గుంపులైతిని. 

ఆదికాండము 32:11 => నా సహోదరుడైన ఏశావుచేతినుండి దయచేసి ననున్ తపిప్ంచుము; అతడు 

వచిచ్ పిలల్లతో తలిల్ని, ననున్ చంపునేమో అని అతనికి భయపడుచునాన్ను. 

ఆదికాండము 32:12 => నీవు నేను నీకు తోడై నిశచ్యముగా మేలు చేయుచు, విసాత్రమగుటవలన 

లెకిక్ంపలేని సముదర్పు ఇసుకవలె నీ సంతానము విసత్రింపజేయుదునని సెలవిచిచ్తివే అనెను. 

ఆదికాండము 32:13 => అతడు అకక్డ ఆ రాతిర్ గడిపి తాను సంపాదించిన దానిలో తన అనన్యైన 

ఏశావు కొరకు ఒక కానుకను 

ఆదికాండము 32:14 => అనగా రెండువందల మేకలను ఇరువది మేకపోతులను రెండువందల 

గొఱఱ్లను ఇరువది పొటే ట్ళల్ను 

ఆదికాండము 32:15 => ముపప్ది పాడి ఒంటెలను వాటి పిలల్లను నలుబది ఆవులను పది 

ఆబోతులను ఇరువది ఆడుగాడిదలను పది గాడిద పిలల్లను తీసికొని మందమందను వేరు వేరుగా 

ఆదికాండము 32:16 => తన దాసులచేతి కపప్గించి మీరు మంద మందకు నడుమ ఎడముంచి 

నాకంటె ముందుగా సాగిపొండని తన దాసులతో చెపెప్ను. 
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ఆదికాండము 32:17 => మరియు వారిలో మొదటివానితో నా సహోదరుడైన ఏశావు నినున్ 

ఎదురొక్ని నీవెవరివాడవు? ఎకక్డికి వెళుల్చునాన్వు? నీ ముందరనునన్వి యెవరివని నినున్ 

అడిగినయెడల 

ఆదికాండము 32:18 => నీవు ఇవి నీ సేవకుడైన యాకోబువి, ఇది నా పర్భువైన ఏశావు కొరకు 

పంపబడిన కానుక; అదిగో అతడు మా వెనుక వచుచ్చునాన్డని చెపుప్మని ఆజాఞ్పించెను. 

ఆదికాండము 32:19 => అటల్తడు నేను ముందుగా పంపుచునన్ కానుకవలన అతని 

సమాధానపరచిన తరువాత నేను అతని ముఖము చూచెదను; అపుప్డతడు ఒకవేళ ననున్ 

కటాకిష్ంచుననుకొని మీరు ఏశావును చూచినపుప్డు ఆ చొపుప్న అతనితో చెపప్వలెననియు 

ఆదికాండము 32:20 => మీరు ఇదిగో నీ సేవకుడైన యాకోబు మా వెనుక వచుచ్చునాన్డని 

చెపప్వలెననియు రెండవవానికిని మూడవవానికిని మందల వెంబడి వెళి ల్న వారికందరికిని 

ఆజాఞ్పించెను. 

ఆదికాండము 32:21 => అతడు కానుకను తనకు ముందుగా పంపించి తాను గుంపులో ఆ రాతిర్ 

నిలిచెను. 

1 సమూయేలు 25:14 => పనివాడు ఒకడు నాబాలు భారయ్యైన అబీగయీలుతో ఇటల్నెను అమామ్, 

దావీదు అరణయ్ములోనుండి, మన యజమానుని కుశల పర్శన్లడుగుటకై దూతలను పంపించగా 

అతడు వారితో కఠినముగా మాటలాడెను. 

1 సమూయేలు 25:24 => నా యేలినవాడా, యీ దోషము నాదని యెంచుము; నీ దాసురాలనైన 

ననున్ మాటలాడనిముమ్, నీ దాసురాలనైన నేను చెపుప్ మాటలను ఆలకించుము; 

1 సమూయేలు 25:25 => నా యేలినవాడా, దుషు ట్డైన యీ నాబాలును లక్షయ్పెటట్వదుద్, అతని పేరు 

అతని గుణములను సూచించుచునన్ది, అతని పేరు నాబాలు, మోటుతనము అతని గుణము; నా 

యేలినవాడు పంపించిన పనివారు నాకు కనబడలేదు. 

1 సమూయేలు 25:26 => నా యేలినవాడా, యెహోవా జీవముతోడు నీ జీవముతోడు పార్ణహాని 

చేయకుండ యెహోవా నినున్ ఆపియునాన్డు. నీ చెయియ్ నినున్ సంరకిష్ంచెననన్మాట నిజమని యెహోవా 
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జీవముతోడు నీ జీవముతోడు అని పర్మాణము చేయుచునాన్ను. నీ శతుర్వులును నా యేలినవాడవైన 

నీకు కీడుచేయ నుదేద్శించువారును నాబాలువలె ఉందురు గాక. 

1 సమూయేలు 25:27 => అయితే నేను నా యేలినవాడవగు నీయొదద్కు తెచిచ్న యీ కానుకను నా 

యేలినవాడవగు నినున్ వెంబడించు పనివారికి ఇపిప్ంచి 

1 సమూయేలు 25:28 => నీ దాసురాలనైన నా తపుప్ క్షమించుము. నా యేలినవాడవగు నీవు 

యెహోవా యుదధ్ములను చేయుచునాన్వు గనుక నా యేలిన వాడవగు నీకు ఆయన శాశవ్తమైన 

సంతతినిచుచ్ను. నీవు బర్దుకు దినములనిన్టను నీకు అపాయము కలుగకుండును. 

1 సమూయేలు 25:29 => నినున్ హింసించుటకైనను నీ పార్ణము తీయుటకైనను ఎవడైన 

ఉదేద్శించినయెడల, నా యేలినవాడవగు నీ పార్ణము నీ దేవుడైన యెహోవా యొదద్నునన్ 

జీవపుమూటలో కటట్బడును; ఒకడు వడిసెలతో రాయి విసరినటుల్ ఆయన నీ శతుర్వుల పార్ణములను 

విసరివేయును. 

1 సమూయేలు 25:30 => యెహోవా నా యేలినవాడవగు నినున్గూరిచ్ సెలవిచిచ్న మేలంతటిని నీకు 

చేసి నినున్ ఇశార్యేలీయులమీద అధిపతినిగా నిరణ్యించిన తరువాత 

1 సమూయేలు 25:31 => నా యేలినవాడవగు నీవు రకత్మును నిషాక్రణముగా 

చిందించినందుకేగాని, నా యేలినవాడవగు నీవు పగతీరుచ్ కొనినందుకేగాని, మనోవిచారమైనను 

దుఃఖమైనను నా యేలినవాడవగు నీకు ఎంత మాతర్మును కలుగకపోవును గాక, యెహోవా నా 

యేలినవాడవగు నీకు మేలు చేసిన తరువాత నీవు నీ దాసురాలనగు ననున్ జాఞ్పకము చేసికొనుము 

అనెను. 

1 సమూయేలు 25:32 => అందుకు దావీదు నాకు ఎదురుపడుటకై నినున్ పంపిన ఇశార్యేలీయుల 

దేవుడైన యెహోవాకు సోత్తర్ము కలుగును గాక. 

1 సమూయేలు 25:33 => నేను పగ తీరుచ్కొనకుండను ఈ దినమున పార్ణము తీయకుండను ననున్ 

ఆపినందుకై నీవు ఆశీరావ్దము నొందుదువు గాక. నీవు చూపిన బుదిధ్ విషయమై నీకు ఆశీరావ్దము 

కలుగును గాక. 
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1 సమూయేలు 25:34 => నీవు తవ్రపడి ననున్ ఎదురొక్నక పోయినయెడల, నీకు హానిచేయకుండ 

ననున్ ఆటంకపరచిన ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన యెహోవా జీవముతోడు తెలల్వారులోగా నాబాలునకు 

మగవాడొకడును విడువబడడనన్ మాట నిశచ్యము అని చెపిప్ 

1 సమూయేలు 25:35 => తనయొదద్కు ఆమె తెచిచ్న వాటిని ఆమెచేత తీసికొని నీ మాటలు నేను 

ఆలకించి నీ మనవి నంగీకరించితిని, సమాధానముగా నీ యింటికి పొమమ్ని ఆమెతో చెపెప్ను. 

1 సమూయేలు 25:36 => అబీగయీలు తిరిగి నాబాలునొదద్కు రాగా, రాజులు విందుచేసినటుల్ 

అతడు ఇంటిలో విందుచేసి, తార్గుచు బహు సంతోషించుచు మతుత్గానుండెను గనుక తెలల్వారువరకు 

ఆమె అతనితో కొదిద్ గొపప్ మరేమియు చెపప్క ఊరకుండెను. 

1 సమూయేలు 25:37 => ఉదయమున నాబాలునకు మతుత్ తగిగ్యునన్పుప్డు అతని భారయ్ అతనితో 

ఆ సంగతులను తెలియజెపప్గా భయముచేత అతని గుండెపగిలెను , అతడు రాతివలె 

బిగిసికొనిపోయెను. 

1 సమూయేలు 25:38 => పది దినములైన తరువాత యెహోవా నాబాలును మొతత్గా అతడు 

చనిపోయెను. 

1 సమూయేలు 25:39 => నాబాలు చనిపోయెనని దావీదు విని యెహోవా నాబాలు చేసిన కీడును 

అతని తలమీదికి రపిప్ంచెను గనుక తన దాసుడనైన నేను కీడు చేయకుండ ననున్ కాపాడి, 

నాబాలువలన నేను పొందిన అవమానమును తీరిచ్న యెహోవాకు సోత్తర్ము కలుగును గాక అనెను. 

తరువాత దావీదు అబీగయీలును పెండిల్ చేసికొనవలెనని ఆమెతో మాటలాడ తగినవారిని పంపెను. 

1 సమూయేలు 25:40 => దావీదు సేవకులు కరెమ్లులోనునన్ అబీగయీలు నొదద్కు వచిచ్దావీదు 

మముమ్ను పిలిచి నినున్ పెండిల్చేసికొనుటకై తోడుకొనిరండని పంపెననగా 

1 సమూయేలు 25:41 => ఆమె లేచి సాగిలపడి నా యేలినవాని చితత్ము; నా యేలినవాని సేవకుల 

కాళుల్ కడుగుటకు నా యేలినవాని దాసురాలనగు నేను సిదధ్ముగా నునాన్నని చెపిప్ 

1 సమూయేలు 25:42 => తవ్రగా లేచి గారద్భముమీద ఎకిక్ తన వెనుక నడచుచునన్ అయిదుగురు 

పనికతెత్లతో కూడ దావీదు పంపిన దూతలవెంబడి రాగా దావీదు ఆమెను పెండిల్ చేసికొనెను. 
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1 సమూయేలు 25:43 => మరియు దావీదు యెజెర్యేలు సతరీయైన అహీనోయమును పెండిల్ 

చేసికొనియుండెను; వారిదద్రు అతనికి భారయ్లుగా ఉండిరి. 

1 సమూయేలు 25:44 => సౌలు తన కుమారెత్యైన మీకాలు అను దావీదు భారయ్ను పలీత్యేలను 

గలీల్మువాడైన లాయీషు కుమారునికి ఇచిచ్యుండెను. 

పర్సంగి 10:4 => ఏలువాడు నీమీద కోపపడినయెడల నీ ఉదోయ్గమునుండి నీవు తొలగిపోకుము; 

ఓరుప్ గొపప్ దోర్హకారయ్ములు జరుగకుండ చేయును. 

నాయ్యాధిపతులు 8:3 => అతడు ఆ మాట అనన్పుప్డు అతనిమీది వారి కోపము తగెగ్ను. 

నాయ్యాధిపతులు 14:9 => అతడు ఆ తేనె చేతనుంచుకొని తినుచు వెళుల్చు తన తలిదండుర్లయొదద్కు 

వచిచ్ వారికి కొంత నియయ్గా వారును తినిరి. అయితే తాను సింహపు కళేబరములోనుండి ఆ తేనెను 

తీసిన సంగతి వారికి తెలియజేయలేదు. 

1 సమూయేలు 1:15 => హనాన్ అది కాదు, నా యేలినవాడా, నేను మనోధుఃఖము గలదాననై 

యునాన్ను; నేను దార్కాష్రసమునైనను మదయ్మునైనను పానము చేయలేదు గాని నా ఆతమ్ను యెహోవా 

సనిన్ధిని కుమమ్రించుకొనుచునాన్ను. 

యోబు 41:3 => అది నీతో వినన్పములు చేయునా? మృదువైన మాటలు నీతో పలుకునా? 

సామెతలు 15:18 => కోపోదేర్కి యగువాడు కలహము రేపును దీరఘ్శాంతుడు వివాదము 

నణచివేయును. 

సామెతలు 31:26 => జాఞ్నము కలిగి తన నోరు తెరచును కృపగల ఉపదేశము ఆమె బోధించును. 

వచనము 19 

శర్మకాలములో విశావ్సఘాతకుని ఆశర్యించుట విరిగిన పళల్తోను కీలు వసిలిన కాలుతోను 

సమానము. 

సామెతలు 24:13 => నా కుమారుడా, తేనె తార్గుము అది రుచిగలది గదా తేనెపటుట్ తినుము అది నీ 

నాలుకకు తీపియే గదా. 
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సామెతలు 24:14 => నీ ఆతమ్కు జాఞ్నము అటిట్దని తెలిసికొనుము అది నీకు దొరికినయెడల 

ముందుకు నీకు మంచిగతి కలుగును నీ ఆశ భంగము కానేరదు. 

నాయ్యాధిపతులు 14:8 => కొంతకాలమైన తరువాత అతడు ఆమెను తీసికొని వచుచ్టకు తిరిగి 

వెళుల్చుండగా, ఆ సింహపు కళేబరమును చూచుటకై ఆవైపు తిరిగినపుప్డు, సింహపు కళేబరములో 

తేనెటీగల గుంపును తేనెయు కనబడగా 

నాయ్యాధిపతులు 14:9 => అతడు ఆ తేనె చేతనుంచుకొని తినుచు వెళుల్చు తన తలిదండుర్లయొదద్కు 

వచిచ్ వారికి కొంత నియయ్గా వారును తినిరి. అయితే తాను సింహపు కళేబరములోనుండి ఆ తేనెను 

తీసిన సంగతి వారికి తెలియజేయలేదు. 

1 సమూయేలు 14:25 => జనులందరు ఒక అడవిలోనికి రాగా అకక్డ నేలమీద తేనె కనబడెను. 

1 సమూయేలు 14:26 => జనులు ఆ అడవిని జొరగా తేనె కాలువ కటిట్యుండెను గాని జనులు 

తాము చేసిన పర్మాణమునకు భయపడి ఒకడును చెయియ్ నోటపెటట్లేదు. 

1 సమూయేలు 14:27 => అయితే యోనాతాను తన తండిర్ జనులచేత చేయించిన పర్మాణము 

వినలేదు. గనుక తన చేతికఱఱ్ చాపి దాని కొనను తేనె పటుట్లో ముంచి తన చెయియ్ నోటిలో పెటుట్కొనగా 

అతని కనున్లు పర్కాశించెను. 

యెషయా 7:15 => కీడును విసరిజ్ంచుటకును మేలును కోరుకొనుటకును అతనికి తెలివి 

వచుచ్నపుప్డు అతడు పెరుగు, తేనెను తినును. 

యెషయా 7:22 => అవి సమృదిధ్గా పాలిచిచ్నందున అతడు పెరుగు తినును; ఏలయనగా ఈ 

దేశములో విడువబడిన వారందరును పెరుగు తేనెలను తిందురు. 

సామెతలు 25:27 => తేనె నధికముగా తార్గుట మంచిది కాదు. దురల్భమైన సంగతి పరిశీలన 

చేయుట ఘనతకు కారణము. 

సామెతలు 23:8 => నీవు తినినను తినినదానిని కకిక్ వేయుదువు నీవు పలికిన యింపైన మాటలు 

వయ్రథ్ములగును. 
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లూకా 21:34 => మీ హృదయములు ఒకవేళ తిండివలనను మతుత్వలనను ఐహిక 

విచారములవలనను మందముగా ఉనన్ందున ఆ దినము అకసామ్తుత్గా మీ మీదికి ఉరివచిచ్నటుట్ 

రాకుండ మీ విషయమై మీరు జాగర్తత్గా ఉండుడి. 

ఎఫెసీయులకు 5:18 => మరియు మదయ్ముతో మతుత్లై యుండకుడి, దానిలో దురావ్య్పారము 

కలదు; అయితే ఆతమ్పూరుణ్లై యుండుడి. 

లేవీయకాండము 2:11 => మీరు యెహోవాకు చేయు నైవేదయ్మేదియు పులిసి పొంగినదానితో 

చేయకూడదు. ఏలయనగా పులిసినదైనను తేనెయైనను యెహోవాకు హోమముగా దహింపవలదు. 

1 సమూయేలు 14:44 => అందుకు సౌలు యోనాతానా, నీవు అవశయ్ముగా మరణమవుదువు, నేను 

ఒపుప్కొననియెడల దేవుడు నాకు గొపప్ అపాయము కలుగజేయునుగాక అనెను. 

పర్సంగి 7:16 => అధికముగా నీతిమంతుడవై యుండకుము; అధికముగా జాఞ్నివి కాకుము; నినున్ 

నీవేల నాశనము చేసికొందువు? 

వచనము 20 

దుఃఖచితుత్నికి పాటలు వినుపించువాడు చలిదినమున పైబటట్ తీసివేయువానితోను సురేకారముమీద 

చిరకపోయువానితోను సమానుడు.  

ఆదికాండము 19:2 => నా పర్భువులారా, దయచేసి మీ దాసుని యింటికి వచిచ్ రాతిర్ వెళల్బుచిచ్ కాళుల్ 

కడుగుకొనుడి, మీరు పెందలకడ లేచి మీ తోర్వను వెళళ్వచుచ్ననెను. అందుకు వారు ఆలాగు కాదు, 

నడివీధిలో రాతిర్ వెళల్బుచెచ్దమని చెపిప్రి 

ఆదికాండము 19:3 => అయినను అతడు మికిక్లి బలవంతము చేసినపుప్డు వారు అతనితటుట్ తిరిగి 

అతని యింట పర్వేశించిరి. అతడు వారికి విందుచేసి పొంగని రొటెట్లు కాలచ్గా వారు భోజనము 

చేసిరి. 

నాయ్యాధిపతులు 19:18 => అందుకతడు మేము యూదా బేతెల్హేమునుండి ఎఫార్యిమీయుల 

మనయ్ము అవతలకు వెళుల్చునాన్ము. నేను అకక్డివాడను; నేను యూదా బేతెల్హేమునకు 
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పోయియుంటిని, ఇపుప్డు యెహోవా మందిరమునకు వెళుల్చునాన్ను, ఎవడును తన యింట ననున్ 

చేరుచ్కొనలేదు. 

నాయ్యాధిపతులు 19:19 => అయితే మా గాడిదలకు గడిడ్ మొదలైన మేతయు నాకును నా 

పనికతెత్కును నీ దాసులతోకూడ నునన్ నా నౌకరులకును ఆహారమును దార్కాష్రసమును ఉనన్వి, 

ఏదియు తకుక్వలేదని అతనితో చెపప్గా 

నాయ్యాధిపతులు 19:20 => ఆ ముసలివాడు నీకు కేష్మమగును గాక, నీకేవైన తకుక్వైనయెడల 

వాటిభారము నామీద ఉంచుము. 

నాయ్యాధిపతులు 19:21 => మెటుట్కు వీధిలో రాతిర్ గడపకూడదని చెపిప్, తన యింట అతని 

చేరుచ్కొని వారి గాడిదలకొరకు మేత సిదధ్పరచెను. అపుప్డు వారు కాళుల్ కడుగుకొని అనన్పానములు 

పుచుచ్కొనిరి. 

రోమీయులకు 15:24 => నేను సెప్యిను దేశమునకు వెళుల్నపుప్డు మారగ్ములో మిముమ్ను చూచి, 

మొదట మీ సహవాసమువలన కొంతమటుట్కు సంతృపిత్పొంది, మీచేత అకక్డికి సాగనంపబడుదునని 

నిరీకిష్ంచుచునాన్ను. 

వచనము 21 

నీ పగవాడు ఆకలిగొనినయెడల వానికి భోజనము పెటుట్ము దపిప్గొనినయెడల వానికి దాహమిముమ్ 

సామెతలు 12:18 => కతిత్పోటువంటి మాటలు పలుకువారు కలరు జాఞ్నుల నాలుక 

ఆరోగయ్దాయకము. 

కీరత్నలు 52:2 => మోసము చేయువాడా, వాడిగల మంగలకతిత్వలె నీ నాలుక నాశనము చేయ 

నుదేద్శించుచునన్ది 

కీరత్నలు 55:21 => వారి నోటి మాటలు వెనన్వలె మృదువుగా నునన్వి అయితే వారి హృదయములో 

కలహమునన్ది. వారి మాటలు చమురుకంటె నునుపైనవి అయితే అవి వరదీసిన కతుత్లే.  

కీరత్నలు 57:4 => నా పార్ణము సింహములమధయ్ నునన్ది కోపోదేర్కుల మధయ్ను నేను 

పండుకొనుచునాన్ను వారి దంతములు శూలములు అవి అంబులువారి నాలుక వాడిగల కతిత్.  
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కీరత్నలు 120:3 => మోసకరమైన నాలుకా, ఆయన నీకేమి చేయును? ఇంతకంటె అధికముగా 

నీకేమి చేయును? 

కీరత్నలు 120:4 => తంగేడు నిపుప్లతో కూడిన బాణములను బలాఢుయ్ల వాడిగల బాణములను 

నీమీద వేయును 

కీరత్నలు 140:3 => పాము నాలుకవలె వారు తమ నాలుకలు వాడి చేయుదురు వారి పెదవులకిర్ంద 

సరప్విషమునన్ది. (సెలా.) 

యిరిమ్యా 9:3 => విండల్ను తొర్కిక్ వంచునటుల్ అబదధ్మాడుటకై వారు తమ నాలుకను వంచుదురు; 

దేశములో తమకునన్ బలమును నమమ్కముగా ఉపయోగపరచరు. ననున్ ఎరుగక కీడువెంట కీడు 

చేయుచు పర్వరిత్ంచుచునాన్రు; ఇదే యెహోవా వాకుక్. 

యిరిమ్యా 9:8 => వారి నాలుక ఘాతుక బాణము, అది కాపటయ్ము పలుకుచునన్ది; ఒకడు 

మనసుస్లో వంచనాభిపార్యముంచుకొని, నోట తన పొరుగువానితో సమాధానముగా మాటలాడును.  

యాకోబు 3:6 => నాలుక అగిన్యే, నాలుక మన అవయవములలో ఉంచబడిన పాప పర్పంచమై 

సరవ్శరీరమునకు మాలినయ్ము కలుగజేయుచు, పర్కృతి చకర్మునకు చిచుచ్పెటుట్ను; అది నరకముచేత 

చిచుచ్ పెటట్బడును. 

నిరగ్మకాండము 23:1 => లేనివారత్ను పుటిట్ంపకూడదు; అనాయ్యపు సాక్షయ్మును పలుకుటకై 

దుషు ట్నితో నీవు కలియకూడదు; 

1 రాజులు 21:13 => అపుప్డు పనికిమాలిన యిదద్రు మనుషుయ్లు సమాజములో పర్వేశించి 

అతనియెదుట కూరుచ్ండి నాబోతు దేవునిని రాజును దూషించెనని జనుల సమక్షమున నాబోతుమీద 

సాక్షయ్ము పలుకగా వారు పటట్ణము బయటికి అతనిని తీసికొనిపోయి రాళల్తో చావగొటిట్రి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 34:6 => ఆ పర్కారము అతడు మనషేష్ ఎఫార్యిము షిమోయ్ను దేశములవారి 

పటట్ణములలోను, నఫాత్లి మనయ్మునందును, చుటుట్పటల్నునన్ పాడు సథ్లములనిన్టను బలిపీఠములను 

పడగొటెట్ను. 

సామెతలు 6:19 => లేనివాటిని పలుకు అబదధ్సాకిష్యు అనన్దముమ్లలో జగడములు 

పుటిట్ంచువాడును. 
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సామెతలు 21:28 => కూటసాకిష్ నశించును విని మాటలాడువాడు సతయ్ము పలుకును. 

సామెతలు 26:18 => తెగులు అముమ్లు కొరవులు విసరు వెఱి ఱ్వాడు  

యిరిమ్యా 9:4 => మీలో పర్తివాడును తన పొరుగువాని విషయమై జాగర్తత్గా నుండవలెను; ఏ 

సహోదరునినైనను నమమ్కుడి, నిజముగా పర్తి సహోదరుడును తంతర్గొటట్యి తన సహోదరుని 

కొంపముంచును; పర్తి పొరుగువాడును కొండెములు చెపుప్టకై తిరుగులాడుచునాన్డు. 

మతత్యి 26:59 => పర్ధానయాజకులును, మహా సభ వారందరును, యేసును చంపవలెనని 

ఆయనకు విరోధముగా అబదధ్సాక్షయ్ము వెదకుచుండిరి కాని 

వచనము 22 

అటుల్ చేయుటచేత వాని తలమీద నిపుప్లు కుపప్గా పోయుదువు యెహోవా అందుకు నీకు 

పర్తిఫలమిచుచ్ను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 28:20 => అషూష్రురాజైన తిగల్తిప్లేసెరు అతనియొదద్కు వచిచ్ అతని 

బాధపరచెనే గాని అతని బలపరచలేదు. 

2 దినవృతాత్ంతములు 28:21 => ఆహాజు భాగము లేరప్రచి, యెహోవా మందిరములోనుండి యొక 

భాగమును, రాజనగరులోనుండి యొక భాగమును, అధిపతుల యొదద్నుండి యొక భాగమును తీసి 

అషూష్రు రాజునకిచెచ్ను గాని అతడు అతనికి సహాయము చేయలేదు. 

యోబు 6:14 => కుర్ంగిపోయినవాడు సరవ్శకుత్డగు దేవునియందు భయభకుత్లు మానుకొనినను 

సేన్హితుడు వానికి దయచూపతగును. 

యోబు 6:15 => నా సేన్హితులు ఎండిన వాగువలెను మాయమైపోవు జలపర్వాహములవలెను 

నమమ్కూడని వారైరి. 

యోబు 6:16 => మంచుగడ డ్లుండుటవలనను హిమము వాటిలో పడుటవలనను అవి మురికిగా 

కనబడును 

యోబు 6:17 => వేసవి రాగానే అవి మాయమైపోవును వెటట్ కలుగగానే అవి తమ సథ్లమును విడిచి 

ఆరిపోవును. 
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యోబు 6:18 => వాటి నీళుల్ పర్వహించు దారి తిర్పప్బడును, ఏమియు లేకుండ అవి యింకిపోవును. 

యోబు 6:19 => సమూహముగా పర్యాణము చేయు తేమా వరత్కులు వాటిని వెదకుదురు షేబ 

వరత్కులు వాటికొరకు కనిపెటుట్దురు. 

యోబు 6:20 => వారు వాటిని నమిమ్నందుకు అవమానమొందుదురు వాటి చేరువకు వచిచ్ 

కలవరపడుదురు. 

యెషయా 30:1 => యెహోవా వాకుక్ ఇదే లోబడని పిలల్లకు శర్మ పాపమునకు పాపము 

కూరుచ్కొనునటుల్గా వారు ననున్ అడుగక ఆలోచన చేయుదురు నా ఆతమ్ నియమింపని 

సంధిచేసికొందురు  

యెషయా 30:2 => వారు నా నోటి మాట విచారణచేయక ఫరోబలముచేత తముమ్ను తాము 

బలపరచుకొనుటకు ఐగుపుత్నీడను శరణుజొచుచ్టకు ఐగుపుత్నకు పర్యాణము చేయుదురు.  

యెషయా 30:3 => ఫరోవలన కలుగు బలము మీకు అవమానకరమగును ఐగుపుత్నీడను 

శరణుజొచుచ్టవలన సిగుగ్ కలుగును. 

యెషయా 36:6 => నలిగిన రెలుల్వంటి యీ ఐగుపుత్ను నీవు నముమ్కొనుచునాన్వు గదా; ఒకడు 

దానిమీద ఆనుకొనన్యెడల అది వానిచేతికి గుచుచ్కొని దూసిపోవును. ఐగుపుత్రాజైన ఫరో అతని 

నముమ్కొనువారికందరికి అటిట్వాడే. 

యెహెజేక్లు 29:6 => అపుప్డు నేను యెహోవానై యునాన్నని ఐగుపీత్యులందరు తెలిసికొందరు. 

ఐగుపుత్ ఇశార్యేలీయులకు రెలుల్పులల్వంటి చేతికఱఱ్ ఆయెను; 

యెహెజేక్లు 29:7 => వారు నినున్చేత పటుట్కొనినపుప్డు నీవు విరిగిపోయి వారి పర్కక్లలో 

గుచుచ్కొంటివి, వారు నీమీద ఆనుకొనగా నీవు విరిగిపోయి వారి నడుములు విరిగిపోవుటకు 

కారణమైతివి. 

2 తిమోతి 4:16 => నేను మొదట సమాధానము చెపిప్నపుప్డు ఎవడును నా పక్షముగా నిలువలేదు, 

అందరు ననున్ విడిచిపోయిరి; ఇది వారికి నేరముగా ఎంచబడకుండును గాక. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 15:38 => అయితే పౌలు, పంఫూలియలో పనికొరకు తమతోకూడ రాక 

తముమ్ను విడిచిన వానిని వెంటబెటుట్కొని పోవుట యుకత్ము కాదని తలంచెను. 
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వచనము 23 

ఉతత్రపు గాలి వాన పుటిట్ంచును కొండెగాని నాలుక కోపదృషిట్ కలిగించును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 24:12 => ఆ మనుషుయ్డు బీదవాడైనయెడల నీవు అతని తాకటుట్ను 

ఉంచుకొని పండుకొనకూడదు. అతడు తన బటట్ను వేసికొని పండుకొని నినున్ దీవించునటుల్ సూరుయ్డు 

అసత్మించునపుప్డు నిశచ్యముగా ఆ తాకటుట్ వసుత్వును అతనికి మరల అపప్గింపవలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 24:13 => అది నీ దేవుడైన యెహోవా దృషిట్కి నీకు నీతియగును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 24:14 => నీ సహోదరులలోనేమి నీ దేశమందలి నీ గార్మములలోనునన్ 

పరదేశులలోనేమి దీనదరిదుర్డైన కూలివానిని బాధింపకూడదు. ఏనాటి కూలి ఆనాడియయ్వలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 24:15 => సూరుయ్డు అసత్మింపకమునుపు వానికియయ్వలెను. వాడు 

బీదవాడు గనుక దానిమీద ఆశపెటుట్కొనియుండును. వాడు నినున్బటిట్ యెహోవాకు మొఱఱ్పెటుట్నేమో 

అది నీకు పాపమగును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 24:16 => కుమారుల దోషమునుబటిట్ తండుర్లకు మరణశిక్ష 

విధింపకూడదు, తండుర్ల దోషమునుబటిట్ కుమారులకు మరణశిక్ష విధింపకూడదు. ఎవని పాపము 

నిమితత్ము వాడే మరణశిక్ష నొందును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 24:17 => పరదేశికేగాని తండిర్లేనివానికేగాని నాయ్యము తపిప్ తీరుప్ 

తీరచ్కూడదు. విధవరాలి వసత్రమును తాకటుట్గా తీసికొనకూడదు. 

యోబు 24:7 => బటట్లులేక రాతిర్ అంతయు పండుకొనియుందురు చలిలో వసత్రహీనులై 

పడియుందురు. 

యోబు 24:8 => పరవ్తములమీది జలుల్లకు తడిసియుందురు చాటులేనందున బండను 

కౌగలించుకొందురు. 

యోబు 24:9 => తండిర్లేని పిలల్ను రొముమ్నుండి లాగువారు కలరు వారు దరిదుర్లయొదద్ తాకటుట్ 

పుచుచ్కొందురు 
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యోబు 24:10 => దరిదుర్లు వసత్రహీనులై బటట్లులేక తిరుగులాడుదురు ఆకలిగొని పనలను 

మోయుదురు. 

యెషయా 58:7 => నీ ఆహారము ఆకలిగొనినవారికి పెటుట్టయు నీ రకత్సంబంధికి ముఖము 

తపిప్ంపకుండుటయు దికుక్మాలిన బీదలను నీ యింట చేరుచ్కొనుటయు  

యాకోబు 2:15 => సహోదరుడైనను సహోదరియైనను దిగంబరులై ఆ నాటికి భోజనములేక 

యునన్పుప్డు. 

యాకోబు 2:16 => మీలో ఎవడైనను శరీరమునకు కావలసినవాటిని ఇయయ్క సమాధానముగా 

వెళుల్డి, చలి కాచుకొనుడి, తృపిత్పొందుడని చెపిప్నయెడల ఏమి పర్యోజనము? 

సామెతలు 10:26 => సోమరి తనను పని పెటుట్వారికి పండల్కు పులుసువంటివాడు కండల్కు 

పొగవంటివాడు. 

కీరత్నలు 137:3 => అచచ్ట మనలను చెరగొనన్వారు ఒక కీరత్నపాడుడి అనిరి మనలను 

బాధించినవారు సీయోను కీరత్నలలో ఒకదానిని మాకు వినిపించుడి అని మనవలన ఉలాల్సము గోరిరి  

కీరత్నలు 137:4 => అనుయ్ల దేశములో యెహోవా కీరత్నలు మనమెటుల్ పాడుదుము? 

పర్సంగి 3:4 => ఏడుచ్టకు నవువ్టకు; దుఃఖించుటకు నాటయ్మాడుటకు; 

దానియేలు 6:18 => అంతట రాజు తన నగరునకు వెళి ల్ ఆ రాతిర్ అంత ఉపవాసముండి 

నాటయ్వాయిదయ్ములను జరుగనియయ్లేదు; అతనికి నిదర్పటట్కపోయెను. 

రోమీయులకు 12:15 => సంతోషించు వారితో సంతోషించుడి; 

యాకోబు 5:15 => విశావ్ససహితమైన పార్రథ్న ఆ రోగిని సవ్సథ్పరచును, పర్భువు అతని లేపును; 

అతడు పాపములు చేసినవాడైతే పాపక్షమాపణ నొందును.  

1 సమూయేలు 28:23 => అతడు ఒపప్క భోజనము చేయననెను; అయితే అతని సేవకులు ఆ సతరీతో 

ఏకమై యతని బలవంతము చేయగా అతడు వారు చెపిప్నమాట ఆలకించి నేలనుండి లేచి 

మంచముమీద కూరుచ్ండెను. 

సామెతలు 31:21 => తన యింటివారికి చలి తగులునని భయపడదు ఆమె యింటివారందరు 

రకత్వరణ్ వసత్రములు ధరించినవారు. 
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వచనము 24 

గయాయ్ళితో పెదద్ యింట నుండుటకంటె మిదెద్మీద నొక మూలను నివసించుట మేలు 

సామెతలు 24:17 => నీ శతుర్వు పడినపుప్డు సంతోషింపకుము వాడు తొటిర్లిల్నపుప్డు నీవు 

మనసుస్న నులల్సింపకుము. 

నిరగ్మకాండము 23:4 => నీ శతుర్వుని యెదద్యినను గాడిదయైనను తపిప్పోవుచుండగా అది నీకు 

కనబడినయెడల అగతయ్ముగా దాని తోలుకొనివచిచ్ వాని కపప్గింపవలెను. 

నిరగ్మకాండము 23:5 => నీవు నీ పగవాని గాడిద బరువుకిర్ంద పడియుండుట చూచి, దానినుండి 

తపిప్ంపకయుందునని నీవు అనుకొనినను అగతయ్ముగా వానితో కలిసి దాని విడిపింపవలెను. 

మతత్యి 5:44 => నేను మీతో చెపుప్నదేమనగా, మీరు పరలోకమందునన్ మీ తండిర్కి కుమారులై 

యుండునటుల్ మీ శతుర్వులను పేర్మించుడి. మిముమ్ను హింసించు వారికొరకు పార్రథ్న చేయుడి. 

లూకా 10:33 => అయితే ఒక సమరయుడు పర్యాణమై పోవుచు, అతడు పడియునన్చోటికి వచిచ్ 

లూకా 10:34 => అతనిని చూచి, అతనిమీద జాలిపడి, దగగ్రకుపోయి, నూనెయు దార్కాష్రసమును 

పోసి అతని గాయములను కటిట్, తన వాహనముమీద ఎకిక్ంచి యొక పూటకూళల్వాని యింటికి 

తీసికొనిపోయి అతని పరామరిశ్ంచెను 

లూకా 10:35 => మరునాడతడు రెండు దేనారములు తీసి ఆ పూట కూళల్వానికిచిచ్ ఇతని 

పరామరిశ్ంచుము, నీవింకేమైనను ఖరుచ్ చేసినయెడల నేను మరల వచుచ్నపుప్డు అది నీకు తీరెచ్దనని 

అతనితో చెపిప్ పోయెను. 

లూకా 10:36 => కాగా దొంగల చేతిలో చికిక్నవానికి ఈ ముగుగ్రిలో ఎవడు పొరుగువాడాయెనని 

నీకు తోచుచునన్ది అని యేసు అడుగగా అతడు--అతనిమీద జాలిపడినవాడే అనెను. 

రోమీయులకు 12:20 => కాబటిట్, నీ శతుర్వు ఆకలిగొనియుంటే అతనికి భోజనము పెటుట్ము, 

దపిప్గొనియుంటే దాహమిముమ్; ఆలాగు చేయుటవలన అతని తలమీద నిపుప్లు కుపప్గా పోయుదువు. 

రోమీయులకు 12:21 => కీడువలన జయింపబడక, మేలుచేత కీడును జయించుము. 
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1 సమూయేలు 24:19 => ఒకనికి తన శతుర్వు దొరికినయెడల మేలుచేసి పంపివేయునా? ఈ 

దినమున నీవు నాకు చేసినదానినిబటిట్ యెహోవా పర్తిగా నీకు మేలుచేయును గాక. 

1 సమూయేలు 30:11 => పొలములో ఒక ఐగుపీత్యుడు కనబడెను. వారు దావీదునొదద్కు వాని 

తోడుకొనివచిచ్, వాడు మూడు రాతిర్ంబగళుల్ అనన్పానము లేమియు పుచుచ్కొనలేదని తెలిసికొని, 

వానికి భోజనము పెటిట్ దాహమిచిచ్ అంజూరపు అడలోని ముకక్ను రెండు దార్క్షగెలలను వానికిచిచ్రి. 

2 రాజులు 6:22 => అతడు నీవు వీరిని కొటట్వదుద్; నీ కతిత్చేతను నీ వింటిచేతను నీవు చెరపటిట్న 

వారినైనను కొటుట్దువా? వారికి భోజనము పెటిట్ంచి వారు తిని తార్గిన తరువాత వారు తమ 

యజమానునియొదద్కు వెళుల్దురని చెపెప్ను. 

2 రాజులు 6:23 => అతడు వారికొరకు విసాత్రమైన భోజన పదారథ్ములను సిదధ్పరచగా వారు 

అనన్పానములు పుచుచ్కొని రాజు సెలవుపొంది తమ యజమానునియొదద్కు పోయిరి. అపప్టినుండి 

సిరియనుల దండువారు ఇశార్యేలు దేశములోనికి వచుచ్ట మానిపోయెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 28:15 => పేళుల్ ఉదాహరింపబడినవారు అపుప్డు లేచి చెరపటట్బడిన వారిని 

చేపటిట్ దోపుసొముమ్చేత వారిలో వసత్రహీనులైన వారికి బటట్లు కటిట్ంచి వారికి వసత్రములను పాదరక్షలను 

ధరింపజేసి అనన్పానములిచిచ్ తలలకు నూనె బెటిట్ంచి వారిలో బలహీనులైన వారిని గాడిదలమీద 

ఎకిక్ంచి ఖరూజ్రవృక్షములుగల పటట్ణమగు యెరికోకు వారి సహోదరులయొదద్కు వారిని 

తోడుకొనివచిచ్రి; తరువాత వారు షోమోర్నునకు మరల వెళి ల్రి. 

యోబు 24:23 => ఆయన వారికి అభయమును దయచేయును గనుక వారు ఆధారము నొందుదురు 

ఆయన వారి మారగ్ముల మీద తన దృషిట్నుంచును 

సామెతలు 19:11 => ఒకని సుబుదిధ్ వానికి దీరఘ్శాంతమునిచుచ్ను తపుప్లు క్షమించుట అటిట్వానికి 

ఘనతనిచుచ్ను. 

సామెతలు 24:29 => వాడు నాకు చేసినటుల్ వానికి చేసెదను వాని కిర్యచొపుప్న వానికి 

పర్తిఫలమిచెచ్ద ననుకొనకుము. 

యెషయా 21:14 => తేమాదేశ నివాసులారా, దపిప్గొనన్వారికి నీళుల్ తెండి పారిపోవుచునన్వారికి 

ఎదురుగా ఆహారము తీసికొని రండి 
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యెషయా 58:7 => నీ ఆహారము ఆకలిగొనినవారికి పెటుట్టయు నీ రకత్సంబంధికి ముఖము 

తపిప్ంపకుండుటయు దికుక్మాలిన బీదలను నీ యింట చేరుచ్కొనుటయు  

యెహెజేక్లు 18:16 => ఎవనినైనను బాధపెటట్కయు, తాకటుట్ ఉంచుకొనకయు, బలాతాక్రముచేత 

నషట్పరచకయు, ఆకలి గలవానికి ఆహారమిచిచ్ దిగంబరికి బటట్యిచిచ్ 

మతత్యి 25:35 => నేను ఆకలిగొంటిని, మీరు నాకు భోజనము పెటిట్తిరి; దపిప్గొంటిని, నాకు 

దాహమిచిచ్తిరి, పరదేశినై యుంటిని ననున్ చేరుచ్కొంటిరి; 

లూకా 6:27 => వినుచునన్ మీతో నేను చెపుప్నదేమనగా మీ శతుర్వులను పేర్మించుడి, మిముమ్ను 

దేవ్షించువారికి మేలు చేయుడి, 

లూకా 10:34 => అతనిని చూచి, అతనిమీద జాలిపడి, దగగ్రకుపోయి, నూనెయు దార్కాష్రసమును 

పోసి అతని గాయములను కటిట్, తన వాహనముమీద ఎకిక్ంచి యొక పూటకూళల్వాని యింటికి 

తీసికొనిపోయి అతని పరామరిశ్ంచెను 

1 దెసస్లోనీకయులకు 5:15 => ఎవడును కీడునకు పర్తికీడు ఎవనికైనను చేయకుండ 

చూచుకొనుడి;మీరు ఒకనియెడల ఒకడును మనుషుయ్లందరియెడలను ఎలల్పుప్డు మేలైనదానిని 

అనుసరించి నడుచుకొనుడి. 

వచనము 25 

దపిప్గొనినవానికి చలల్ని నీరు ఎటుల్ండునో దూరదేశమునుండి వచిచ్న శుభసమాచారము అటుల్ండును. 

2 సమూయేలు 16:12 => యెహోవా నా శర్మను లక్షయ్పెటుట్నేమో, వాడు పలికిన శాపమునకు 

బదులుగా యెహోవా నాకు మేలు చేయునేమో. 

మతత్యి 10:13 => ఆ యిలుల్ యోగయ్మైనదైతే మీ సమాధానము దానిమీదికి వచుచ్ను; అది 

అయోగయ్మైనదైతే మీ సమాధానము మీకు తిరిగివచుచ్ను. 

1 కొరిందీయులకు 15:18 => అంతేకాదు, కీర్సుత్నందు నిదిర్ంచిన వారును నశించిరి. 

1 సమూయేలు 24:19 => ఒకనికి తన శతుర్వు దొరికినయెడల మేలుచేసి పంపివేయునా? ఈ 

దినమున నీవు నాకు చేసినదానినిబటిట్ యెహోవా పర్తిగా నీకు మేలుచేయును గాక. 
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2 రాజులు 6:22 => అతడు నీవు వీరిని కొటట్వదుద్; నీ కతిత్చేతను నీ వింటిచేతను నీవు చెరపటిట్న 

వారినైనను కొటుట్దువా? వారికి భోజనము పెటిట్ంచి వారు తిని తార్గిన తరువాత వారు తమ 

యజమానునియొదద్కు వెళుల్దురని చెపెప్ను. 

2 రాజులు 6:23 => అతడు వారికొరకు విసాత్రమైన భోజన పదారథ్ములను సిదధ్పరచగా వారు 

అనన్పానములు పుచుచ్కొని రాజు సెలవుపొంది తమ యజమానునియొదద్కు పోయిరి. అపప్టినుండి 

సిరియనుల దండువారు ఇశార్యేలు దేశములోనికి వచుచ్ట మానిపోయెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 28:15 => పేళుల్ ఉదాహరింపబడినవారు అపుప్డు లేచి చెరపటట్బడిన వారిని 

చేపటిట్ దోపుసొముమ్చేత వారిలో వసత్రహీనులైన వారికి బటట్లు కటిట్ంచి వారికి వసత్రములను పాదరక్షలను 

ధరింపజేసి అనన్పానములిచిచ్ తలలకు నూనె బెటిట్ంచి వారిలో బలహీనులైన వారిని గాడిదలమీద 

ఎకిక్ంచి ఖరూజ్రవృక్షములుగల పటట్ణమగు యెరికోకు వారి సహోదరులయొదద్కు వారిని 

తోడుకొనివచిచ్రి; తరువాత వారు షోమోర్నునకు మరల వెళి ల్రి. 

సామెతలు 24:29 => వాడు నాకు చేసినటుల్ వానికి చేసెదను వాని కిర్యచొపుప్న వానికి 

పర్తిఫలమిచెచ్ద ననుకొనకుము. 

పరమగీతము 8:6 => పేర్మ మరణమంత బలవంతమైనది ఈరష్య్ పాతాళమంత కఠోరమైనది దాని 

జావ్లలు అగిన్జావ్లా సమములు అది యెహోవా పుటిట్ంచు జావ్ల నీ హృదయముమీద ననున్ 

నామాక్షరముగా ఉంచుము నీ భుజమునకు నామాక్షరముగా ననున్ంచుము.  

మతత్యి 5:44 => నేను మీతో చెపుప్నదేమనగా, మీరు పరలోకమందునన్ మీ తండిర్కి కుమారులై 

యుండునటుల్ మీ శతుర్వులను పేర్మించుడి. మిముమ్ను హింసించు వారికొరకు పార్రథ్న చేయుడి. 

లూకా 6:27 => వినుచునన్ మీతో నేను చెపుప్నదేమనగా మీ శతుర్వులను పేర్మించుడి, మిముమ్ను 

దేవ్షించువారికి మేలు చేయుడి, 

లూకా 10:34 => అతనిని చూచి, అతనిమీద జాలిపడి, దగగ్రకుపోయి, నూనెయు దార్కాష్రసమును 

పోసి అతని గాయములను కటిట్, తన వాహనముమీద ఎకిక్ంచి యొక పూటకూళల్వాని యింటికి 

తీసికొనిపోయి అతని పరామరిశ్ంచెను 
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రోమీయులకు 12:20 => కాబటిట్, నీ శతుర్వు ఆకలిగొనియుంటే అతనికి భోజనము పెటుట్ము, 

దపిప్గొనియుంటే దాహమిముమ్; ఆలాగు చేయుటవలన అతని తలమీద నిపుప్లు కుపప్గా పోయుదువు. 

వచనము 26 

కలకలు చేయబడిన ఊటయు చెడిపోయిన బుగగ్యు నీతిమంతుడు దుషు ట్నికి లోబడుటయు 

సమానములు. 

యోబు 37:22 => ఉతత్రదికుక్న సువరణ్పర్కాశము పుటుట్ను దేవుడు భీకరమైన మహిమను 

ధరించుకొనియునాన్డు. 

సామెతలు 26:20 => కటెట్లు లేనియెడల అగిన్ ఆరిపోవును కొండెగాడు లేనియెడల జగడము 

చలాల్రును. 

కీరత్నలు 15:3 => అటిట్వాడు నాలుకతో కొండెములాడడు, తన చెలికానికి కీడు చేయడు తన 

పొరుగువానిమీద నింద మోపడు 

కీరత్నలు 101:5 => తమ పొరుగువారిని చాటున దూషించువారిని నేను సంహరించెదను అహంకార 

దృషిట్గలవారిని గరివ్ంచిన హృదయము గలవారిని నేను సహింపను 

రోమీయులకు 1:30 => కొండెగాండుర్ను అపవాదకులును, దేవదేవ్షులును, హింసకులును, 

అహంకారులును, బింకములాడువారును, చెడ డ్వాటిని కలిప్ంచువారును, తలిదండుర్లకవిధేయులును, 

అవివేకులును 

2 కొరిందీయులకు 12:20 => ఎందుకనగా ఒకవేళ నేను వచిచ్నపుప్డు మీరు నాకిషు ట్లుగా 

ఉండరేమో అనియు, నేను మీకిషు ట్డనుగా ఉండనేమో అనియు, ఒకవేళ కలహమును అసూయయు 

కోర్ధములును కక్షలును కొండెములును గుసగుసలాడుటలును ఉపొప్ంగుటలును అలల్రులును 

ఉండునేమో అనియు, 

ఆదికాండము 8:1 => దేవుడు నోవహును అతనితోకూడ ఓడలో నునన్ సమసత్ జంతువులను సమసత్ 

పశువులను జాఞ్పకము చేసికొనెను. దేవుడు భూమిమీద వాయువు విసరునటుల్ చేయుటవలన నీళుల్ 

తగిగ్పోయెను. 
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నిరగ్మకాండము 23:1 => లేనివారత్ను పుటిట్ంపకూడదు; అనాయ్యపు సాక్షయ్మును పలుకుటకై 

దుషు ట్నితో నీవు కలియకూడదు; 

1 సమూయేలు 24:9 => సౌలుతో ఇటల్నెను దావీదు నీకు కీడుచేయ నుదేద్శించుచునాన్డని జనులు 

చెపిప్న మాటలు నీవెందుకు వినుచునాన్వు? 

సామెతలు 13:17 => దుషు ట్డైన దూత కీడునకు లోబడును. నమమ్కమైన రాయబారి ఔషధము 

వంటివాడు. 

సామెతలు 29:12 => అబదధ్ముల నాలకించు రాజునకు ఉదోయ్గసుథ్లందరు దుషు ట్లుగా నుందురు 

ఎఫెసీయులకు 4:26 => కోపపడుడి గాని పాపము చేయకుడి; సూరుయ్డసత్మించువరకు మీ కోపము 

నిలిచి యుండకూడదు. 

ఎఫెసీయులకు 4:31 => సమసత్మైన దేవ్షము, కోపము, కోర్ధము, అలల్రి, దూషణ, సకలమైన 

దుషట్తవ్ము మీరు విసరిజ్ంచుడి. 

వచనము 27 

తేనె నధికముగా తార్గుట మంచిది కాదు. దురల్భమైన సంగతి పరిశీలన చేయుట ఘనతకు కారణము. 

సామెతలు 19:13 => బుదిధ్హీనుడగు కుమారుడు తన తండిర్కి చేటు తెచుచ్ను భారయ్తోడి పోరు 

ఎడతెగక పడుచుండు బిందువులతో సమానము. 

సామెతలు 21:9 => గయాయ్ళితో పెదద్యింట నుండుటకంటె మిదెద్మీద నొక మూలను నివసించుట 

మేలు. 

సామెతలు 21:19 => పార్ణము విసికించు జగడగొండి దానితో కాపురము చేయుటకంటె 

అరణయ్భూమిలో నివసించుట మేలు. 

సామెతలు 27:15 => ముసురు దినమున ఎడతెగక కారు నీళుల్ను గయాయ్ళియైన భారయ్యు 

సమానము 

సామెతలు 27:16 => దానిని ఆపజూచువాడు గాలిని అపజూచు వానితోను తన కుడిచేత నూనె 

పటుట్కొనువానితోను సమానుడు. 
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సామెతలు 7:11 => అది బొబబ్లు పెటుట్నది, సేవ్చఛ్గా తిరుగునది, దాని పాదములు దాని యింట 

నిలువవు. 

సామెతలు 18:6 => బుదిధ్హీనుని పెదవులు కలహమునకు సిదధ్ముగా నునన్వి. దెబబ్లు కావలెనని 

వాడు కేకలువేయును.  

తీతుకు 3:2 => పర్తి సతాక్రయ్ము చేయుటకు సిదధ్పడి యుండవలెననియు, మనుషుయ్లందరియెడల 

సంపూరణ్మైన సాతివ్కమును కనుపరచుచు, ఎవనిని దూషింపక, జగడమాడనివారును శాంతులునై 

యుండవలెననియు, వారికి జాఞ్పకము చేయుము. 

వచనము 28 

పార్కారము లేక పాడైన పురము ఎంతో తన మనసుస్ను అణచుకొనలేనివాడును అంతే. 

ఆదికాండము 21:16 => యీ పిలల్వాని చావు నేను చూడలేనని అనుకొని, వింటివేత దూరము వెళి ల్ 

అతనికెదురుగా కూరుచ్ండెను. ఆమె యెదురుగా కూరుచ్ండి యెలుగెతిత్ యేడెచ్ను. 

ఆదికాండము 21:17 => దేవుడు ఆ చినన్వాని మొరను వినెను. అపుప్డు దేవుని దూత 

ఆకాశమునుండి హాగరును పిలిచి హాగరూ నీకేమివచిచ్నది? భయపడకుము; ఆ చినన్వాడునన్ చోట 

దేవుడు వాని సవ్రము వినియునాన్డు; 

ఆదికాండము 21:18 => నీవు లేచి ఆ చినన్వాని లేవనెతిత్ నీచేత పటుట్కొనుము; వానిని గొపప్ 

జనముగా చేసెదనని ఆమెతో అనెను. 

ఆదికాండము 21:19 => మరియు దేవుడు ఆమె కనున్లు తెరచినందున ఆమె నీళల్ ఊట చూచి వెళి ల్ 

ఆ తితిత్ని నీళల్తో నింపి చినన్వానికి తార్గనిచెచ్ను. 

నిరగ్మకాండము 17:2 => మోషేతో వాదించుచు తార్గుటకు మాకు నీళి ల్మమ్ని అడుగగా మోషే మీరు 

నాతో వాదింపనేల, యెహోవాను శోధింపనేల అని వారితో చెపెప్ను. 

నిరగ్మకాండము 17:3 => అకక్డ పర్జలు నీళుల్లేక దపిప్గొని మోషేమీద సణుగుచు ఇదెందుకు? 

మముమ్ను మా పిలల్లను మా పశువులను దపిప్చేత చంపుటకు ఐగుపుత్లోనుండి ఇకక్డికి 

తీసికొనివచిచ్తిరనిరి. 
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నిరగ్మకాండము 17:6 => ఇదిగో అకక్డ హోరేబులోని బండమీద నేను నీకు ఎదురుగా నిలిచెదను; 

నీవు ఆ బండను కొటట్గా పర్జలు తార్గుటకు దానిలోనుండి నీళుల్ బయలుదేరునని మోషేతో 

సెలవియయ్గా మోషే ఇశార్యేలీయుల పెదద్ల కనున్ల యెదుట అటుల్ చేసెను. 

నాయ్యాధిపతులు 15:18 => అపుప్డతడు మికిక్లి దపిప్గొనినందున యెహోవాకు మొఱఱ్పెటిట్ నీవు నీ 

సేవకుని చేతివలన ఈ గొపప్ రక్షణను దయచేసిన తరువాత నేనిపుప్డు దపిప్చేతను చచిచ్, సునన్తి 

పొందనివారి చేతిలోనికి పడవలెనా? అని వేడుకొనగా 

నాయ్యాధిపతులు 15:19 => దేవుడు లేహీలోనునన్ ఒక గోతిని చీలెచ్ను, దానినుండి నీళుల్ 

బయలుదేరెను. అతడు తార్గిన తరువాత పార్ణము తెపప్రిలిల్ బర్దికెను. కాబటిట్ దానిపేరు నేటివరకు 

ఏనహ్కోక్రె అనబడెను; అది లేహీలో నునన్ది. 

2 సమూయేలు 23:15 => దావీదు బేతెల్హేము గవిని దగగ్రనునన్ బావి నీళుల్ ఎవడైనను నాకు తెచిచ్ 

యిచిచ్నయెడల ఎంతో సంతోషించెదనని అధికారితో పలుకగా 

కీరత్నలు 42:1 => దుపిప్ నీటివాగులకొరకు ఆశపడునటుల్ దేవా, నీకొరకు నా పార్ణము 

ఆశపడుచునన్ది. 

కీరత్నలు 42:2 => నా పార్ణము దేవునికొరకు తృషణ్గొనుచునన్ది జీవము గల దేవునికొరకు 

తృషణ్గొనుచునన్ది దేవుని సనిన్ధికి నేనేపుప్డు వచెచ్దను? ఆయన సనిన్ధిని నేనెపుప్డు కనబడెదను? 

కీరత్నలు 63:1 => దేవా, నా దేవుడవు నీవే, వేకువనే నినున్ వెదకుదును 

యెషయా 55:1 => దపిప్గొనినవారలారా, నీళల్యొదద్కు రండి రూకలు లేనివారలారా, మీరు వచిచ్ 

కొని భోజనము చేయుడి. రండి, రూకలు లేకపోయినను ఏమియు నియయ్కయే దార్కాష్రసమును పాలను 

కొనుడి.  

యిరిమ్యా 18:14 => లెబానోను పొలములోని బండమీద హిమముండుట మానునా? 

దూరమునుండి పారుచునన్ చలల్ని జలములు పారక మానునా?  

యోహాను 7:37 => ఆ పండుగలో మహాదినమైన అంతయ్దినమున యేసు నిలిచి ఎవడైనను 

దపిప్గొనినయెడల నాయొదద్కు వచిచ్ దపిప్ తీరుచ్కొనవలెను. 
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పర్కటన 21:6 => మరియు ఆయన నాతో ఇటల్నెను సమాపత్మైనవి; నేనే అలాఫ్యు ఓమెగయు, 

అనగా ఆదియు అంతమునై యునన్వాడను; దపిప్గొను వానికి జీవజలముల బుగగ్లోని జలమును నేను 

ఉచితముగా అనుగర్హింతును. 

పర్కటన 22:17 => ఆతమ్యు పెండిల్కుమారెత్యు రముమ్ అని చెపుప్చునాన్రు; వినువాడును రముమ్ 

అని చెపప్వలెను; దపిప్గొనిన వానిని రానిముమ్; ఇచఛ్యించు వానిని జీవజలమును ఉచితముగా 

పుచుచ్కొననిముమ్. 

సామెతలు 15:30 => కనున్ల పర్కాశము చూచుట హృదయమునకు సంతోషకరము మంచి 

సమాచారము ఎముకలకు పుషిట్ ఇచుచ్ను. 

యెషయా 52:7 => సువారత్ పర్కటించుచు సమాధానము చాటించుచు సువరత్మానము పర్కటించుచు 

రక్షణ సమాచారము పర్చురించువాని పాదములు, నీ దేవుడు ఏలుచునాన్డని సీయోనుతో చెపుప్చునన్ 

వాని పాదములు పరవ్తములమీద ఎంతో సుందరములై యునన్వి.  

నహూము 1:15 => సువారత్ పర్కటించుచు సమాధాన వరత్మానము తెలియజేయువాని పాదములు 

పరవ్తములమీద కనబడుచునన్వి. యూదా, నీ పండుగల నాచరింపుము, నీ మొర్కుక్ బళల్ను 

చెలిల్ంపుము. వయ్రుథ్డు నీ మధయ్నిక సంచరించడు, వాడు బొతిత్గా నాశనమాయెను.  

లూకా 2:10 => అయితే ఆ దూత భయపడకుడి; ఇదిగో పర్జలందరికిని కలుగబోవు మహా 

సంతోషకరమైన సువరత్మానము నేను మీకు తెలియజేయుచునాన్ను; 

లూకా 2:11 => దావీదు పటట్ణమందు నేడు రక్షకుడు మీ కొరకు పుటిట్యునాన్డు, ఈయన పర్భువైన 

కీర్సుత్ 

రోమీయులకు 10:15 => పర్కటించువారు పంపబడనియెడల ఎటుల్ పర్కటించుదురు? 

ఇందువిషయమై ఉతత్మమైనవాటిని గూరిచ్న సువారత్ పర్కటించువారి పాదములెంతో సుందరమైనవి 

అని వార్యబడియునన్ది 

1 తిమోతి 1:15 => పాపులను రకిష్ంచుటకు కీర్సుత్యేసు లోకమునకు వచెచ్నను వాకయ్ము 

నమమ్తగినదియు పూరాణ్ంగీకారమునకు యోగయ్మైనదియునైయునన్ది. అటిట్ వారిలో నేను పర్ధానుడను. 
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ఆదికాండము 22:20 => ఆ సంగతులు జరిగిన తరువాత అబార్హామునకు తెలుపబడినదేమనగా 

మిలాక్ అను ఆమెయు నీ సహోదరుడగు నాహోరునకు పిలల్లను కనెను. 

ఆదికాండము 24:56 => అపుప్డతడు యెహోవా నా పర్యాణమును సఫలము చేసెను గనుక నాకు 

తడవుకానీయక ననున్ పంపించుడి, నా యజమానునియొదద్కు వెళె ల్దనని చెపిప్నపుప్డు 

2 సమూయేలు 18:27 => కావలికాడు మొదటివాడు పరుగెతుత్ట చూడగా వాడు సాదోకు 

కుమారుడైన అహిమయసుస్ అని నాకు తోచుచునన్ది అనినపుప్డు రాజు వాడు మంచివాడు, 

శుభవరత్మానము తెచుచ్చునాన్డని చెపెప్ను. అంతలొ 

సామెతలు 25:13 => నమమ్కమైన దూత తనను పంపువారికి కోతకాలపు మంచుచలల్దనము 

వంటివాడు వాడు తన యజమానుల హృదయమును తెపప్రిలల్జేయును. 

1 కొరిందీయులకు 16:18 => మీరులేని కొరతను వీరు నాకు తీరిచ్ నా ఆతమ్కును మీ ఆతమ్కును 

సుఖము కలుగజేసిరి గనుక అటిట్వారిని సనామ్నించుడి. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 3:6 => తిమోతియు ఇపుప్డు మీయొదద్నుండి మాయొదద్కు వచిచ్, మేము 

మిముమ్ను ఏలాగు చూడనపేకిష్ంచుచునాన్మో ఆలాగే మీరును మముమ్ను చూడనపేకిష్ంచుచు, 

ఎలల్పుప్డును మముమ్ను పేర్మతో జాఞ్పకము చేసికొనుచునాన్రని, మీ విశావ్సమునుగూరిచ్యు మీ 

పేర్మనుగూరిచ్యు సంతోషకరమైన సమాచారమును మాకు తెచెచ్ను. 
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వచనము 1 

ఎండకాలమునకు మంచు గిటట్దు కోతకాలమునకు వరష్ము గిటట్దు అటువలె బుదిధ్హీనునికి ఘనత 

గిటట్దు. 

ఆదికాండము 4:8 => కయీను తన తముమ్డైన హేబెలుతో మాటలాడెను. వారు పొలములో 

ఉనన్పుప్డు కయీను తన తముమ్డైన హేబెలు మీదపడి అతనిని చంపెను. 

1 సమూయేలు 22:14 => అహీమెలెకు రాజా, రాజునకు అలుల్డై నమమ్కసుథ్డై, ఆలోచనకరత్యై నీ 

నగరిలో ఘనతవహించిన దావీదు వంటివాడు నీ సేవకులందరిలో ఎవడునాన్డు? 

1 సమూయేలు 22:15 => అతని పక్షముగా నేను దేవుని యొదద్ విచారణచేయుట నేడే 

ఆరంభించితినా? అది నాకు దూరమగునుగాక; రాజు తమ దాసుడనైన నామీదను నా తండిర్ 

ఇంటివారందరిమీదను ఈ నేరము మోపకుండును గాక. ఈ సంగతినిగూరిచ్ కొదిద్ గొపప్ యేమియు నీ 

దాసుడనైన నాకు తెలిసినది కాదు అని రాజుతో మనవిచేయగా 

1 సమూయేలు 22:16 => రాజు అహీమెలెకూ, నీకును నీ తండిర్ ఇంటివారికందరికిని మరణము 

నిశచ్యము అని చెపిప్ 

1 సమూయేలు 22:17 => యెహోవా యాజకులగు వీరు దావీదుతో కలిసినందునను, అతడు 

పారిపోయిన సంగతి తెలిసియు నాకు తెలియజేయక పోయినందునను మీరు వారిమీద పడి చంపుడని 

తనచుటుట్ నిలిచియునన్ కావలివారికి ఆజఞ్ ఇచెచ్ను. రాజు సేవకులు యెహోవా యాజకులను హతము 

చేయనొలల్క యుండగా 

1 సమూయేలు 22:18 => రాజు దోయేగుతో నీవు ఈ యాజకులమీద పడుమని చెపెప్ను. అపుప్డు 

ఎదోమీయుడైన దోయేగు యాజకులమీద పడి ఏఫోదు ధరించుకొనిన యెనుబది యయిదుగురిని ఆ 

దినమున హతముచేసెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 24:21 => అందుకు వారతనిమీద కుటర్చేసి, రాజు మాటనుబటిట్ యెహోవా 

మందిరపు ఆవరణములోపల రాళుల్ రువివ్ అతని చావగొటిట్రి. 
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2 దినవృతాత్ంతములు 24:22 => ఈ పర్కారము రాజైన యోవాషు జెకరాయ్ తండిర్యైన 

యెహోయాదా తనకు చేసిన ఉప కారమును మరచినవాడై అతని కుమారుని చంపించెను; అతడు 

చనిపోవునపుప్డు యెహోవా దీని దృషిట్ంచి దీనిని విచారణలోనికి తెచుచ్నుగాక యనెను. 

మతత్యి 23:34 => అందుచేత ఇదిగో నేను మీయొదద్కు పర్వకత్లను జాఞ్నులను శాసుత్ర్లను 

పంపుచునాన్ను ; మీరు వారిలో కొందరిని చంపి సిలువవేయుదురు , కొందరిని మీ 

సమాజమందిరములలో కొరడాలతో కొటిట్ పటట్ణమునుండి పటట్ణమునకు తరుముదురు 

మతత్యి 23:35 => నీతిమంతుడైన హేబెలు రకత్ము మొదలుకొని బలిపీఠమునకును, 

దేవాలయమునకును మధయ్ మీరు చంపిన బరకీయ కుమారుడగు జెకరాయ్ రకత్మువరకు భూమిమీద 

చిందింపబడిన నీతిమంతుల రకత్మంతయు మీ మీదికి వచుచ్ను. 

మతత్యి 23:36 => ఇవనిన్యు ఈ తరమువారిమీదికి వచుచ్నని మీతో నిశచ్యముగా 

చెపుప్చునాన్ను.  

మతత్యి 23:37 => యెరూషలేమా, యెరూషలేమా, పర్వకత్లను చంపుచును నీయొదద్కు 

పంపబడినవారిని రాళల్తో కొటుట్చును ఉండుదానా, కోడి తన పిలల్లను రెకక్ల కిర్ందికేలాగు 

చేరుచ్కొనునో ఆలాగే నేనును నీ పిలల్లను ఎనోన్మారులు చేరుచ్కొనవలెనని యుంటిని గాని మీరు 

ఒలల్కపోతిరి. 

మతత్యి 26:69 => పేతురు వెలుపటి ముంగిట కూరుచ్ండియుండగా ఒక చినన్ది అతనియొదద్కు 

వచిచ్ నీవును గలిలయుడగు యేసుతో కూడ ఉంటివి గదా అనెను. 

మతత్యి 26:70 => అందుకతడు నేనుండలేదు; నీవు చెపుప్సంగతి నాకు తెలియదని అందరియెదుట 

అనెను. 

మతత్యి 26:71 => అతడు నడవలోనికి వెళి ల్న తరువాత మరియొక చినన్ది అతనిని చూచి వీడును 

నజరేయుడగు యేసుతోకూడ ఉండెనని అకక్డి వారితో చెపప్గా 

మతత్యి 26:72 => అతడు ఒటుట్పెటుట్కొని నేనుండలేదు; ఆ మనుషుయ్ని నేనెరుగనని మరల చెపెప్ను. 

మతత్యి 26:73 => కొంతసేపైన తరువాత అకక్డ నిలిచియునన్వారు పేతురునొదద్కు వచిచ్ నిజమే, 

నీవును వారిలో ఒకడవే; నీ పలుకు నినున్గూరిచ్ సాక్షయ్మిచుచ్చునన్దని అతనితో చెపిప్రి. 
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మతత్యి 26:74 => అందుకు అతడు ఆ మనుషుయ్ని నేనెరుగనని చెపిప్ శపించుకొనుటకును 

ఒటుట్పెటుట్కొనుటకును మొదలుపెటెట్ను. వెంటనే కోడి కూసెను 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:52 => మీ పితరులు పర్వకత్లలో ఎవనిని హింసింపక యుండిరి? ఆ 

నీతిమంతుని రాకనుగూరిచ్ ముందు తెలిపినవారిని చంపిరి. ఆయనను మీరు ఇపుప్డు అపప్గించి హతయ్ 

చేసినవారైతిరి. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 2:15 => ఆ యూదులు తమ పాపములను ఎలల్పుప్డు సంపూరిత్ చేయుటకై 

పర్భువైన యేసును పర్వకత్లను చంపి మముమ్ను హింసించి,  

పర్కటన 17:6 => మరియు ఆ సతరీ పరిశుదుధ్ల రకత్ముచేతను, యేసు యొకక్ హతసాకుష్ల 

రకత్ముచేతను మతిత్లిల్యుండుట చూచితిని. నేను దాని చూచి బహుగా ఆశచ్రయ్పడగా 

1 సమూయేలు 14:27 => అయితే యోనాతాను తన తండిర్ జనులచేత చేయించిన పర్మాణము 

వినలేదు. గనుక తన చేతికఱఱ్ చాపి దాని కొనను తేనె పటుట్లో ముంచి తన చెయియ్ నోటిలో పెటుట్కొనగా 

అతని కనున్లు పర్కాశించెను. 

2 సమూయేలు 4:11 => వాడు తెచిచ్న వరత్మానమునకు బహుమానముగా సికల్గులో నేను వానిని 

పటుట్కొని చంపించితిని. కావున దురామ్రుగ్లైన మీరు ఇషోబ్షెతు ఇంటిలో చొరబడి, అతని మంచము 

మీదనే నిరోద్షియగువానిని చంపినపుప్డు మీచేత అతని పార్ణదోషము విచారింపక పోవుదునా? 

లోకములో ఉండకుండ నేను మిముమ్ను తీసివేయక మానుదునా? 

2 పేతురు 2:8 => ఆ నీతిమంతుడు వారి మధయ్ను కాపురముండి, తాను చూచినవాటిని బటిట్యు 

వినినవాటిని బటిట్యు, వారి అకర్మమైన కిర్యల విషయములో దినదినము నీతిగల తన మనసుస్ను 

నొపిప్ంచుకొనుచు వచెచ్ను. 

వచనము 2 

రెకక్లు కొటుట్కొనుచు తారాడుచునన్ పిచుచ్కయు దాటుచుండు వానకోవెలయు దిగకుండునటుల్ 

హేతువులేని శాపము తగులకపోవును. 
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సామెతలు 25:16 => తేనె కనుగొంటివా? తగినంతమటుట్కే తార్గుము అధికముగా తార్గినయెడల 

కకిక్వేయుదువేమో 

సామెతలు 27:2 => నీ నోరు కాదు అనుయ్డే, నీ పెదవులు కాదు పరులే నినున్ పొగడదగును. 

యోహాను 5:44 => అదివ్తీయ దేవునివలన వచుచ్ మెపుప్ను కోరక యొకనివలన ఒకడు మెపుప్ 

పొందుచునన్ మీరు ఏలాగు నమమ్గలరు? నేను తండిర్యొదద్ మీమీద నేరము మోపుదునని తలంచకుడి; 

2 కొరిందీయులకు 12:1 => అతిశయపడుట నాకు తగదు గాని అతిశయపడవలసి వచిచ్నది. 

పర్భువు దరశ్నములను గూరిచ్యు పర్తయ్క్షతలను గూరిచ్యు చెపుప్దును. 

2 కొరిందీయులకు 12:11 => నేనవివేకినైతిని, మీరే ననున్ బలవంతము చేసితిరి. నేను మీచేత 

మెపుప్ పొందవలసినవాడను, ఏలయనగా నేను ఏమాతర్పువాడను కాకపోయినను మికిక్లి శేర్షుఠ్లైన 

యీ అపొసత్లులకంటె నేను ఏ విషయములోను తకుక్వవాడను కాను. 

ఫిలిపీప్యులకు 2:3 => కక్షచేతనైనను వృథాతిశయముచేతనైనను ఏమియు చేయక, వినయమైన 

మనసుస్ గలవారై యొకనినొకడు తనకంటె యోగుయ్డని యెంచుచు 

లేవీయకాండము 2:11 => మీరు యెహోవాకు చేయు నైవేదయ్మేదియు పులిసి పొంగినదానితో 

చేయకూడదు. ఏలయనగా పులిసినదైనను తేనెయైనను యెహోవాకు హోమముగా దహింపవలదు. 

సామెతలు 24:13 => నా కుమారుడా, తేనె తార్గుము అది రుచిగలది గదా తేనెపటుట్ తినుము అది నీ 

నాలుకకు తీపియే గదా. 

సామెతలు 25:6 => రాజు ఎదుట డంబము చూపకుము గొపప్వారునన్ చోట నిలువకుము. 

యోహాను 7:18 => తనంతట తానే బోధించువాడు సవ్కీయ మహిమను వెదకును గాని తనున్ 

పంపినవాని మహిమను వెదకువాడు సతయ్వంతుడు, ఆయనయందు ఏ దురీన్తియు లేదు. 

యోహాను 8:54 => అందుకు యేసు ననున్ నేనే మహిమపరచుకొనినయెడల నా మహిమ వటిట్ది; 

మా దేవుడని మీరెవరినిగూరిచ్ చెపుప్దురో ఆ నా తండిర్యే ననున్ మహిమపరచుచునాన్డు. 

రోమీయులకు 12:3 => తనున్తాను ఎంచుకొనతగిన దానికంటె ఎకుక్వగా ఎంచుకొనక, దేవుడు 

ఒకొక్కనికి విభజించి యిచిచ్న విశావ్స పరిమాణ పర్కారము, తాను సవ్సథ్బుదిధ్ గలవాడగుటకై 
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తగినరీతిగా తనున్ ఎంచుకొనవలెనని, నాకు అనుగర్హింపబడిన కృపనుబటిట్ మీలోనునన్ పర్తి 

వానితోను చెపుప్చునాన్ను. 

2 కొరిందీయులకు 10:12 => తముమ్ను తామే మెచుచ్కొను కొందరితో జతపరచుకొనుటకైనను 

వారితో సరిచూచుకొనుటకైనను మేము తెగింపజాలము గాని, వారు తమలోనే యొకరినిబటిట్ యొకరు 

ఎనిన్క చేసికొని యొకరితోనొకరు సరిచూచుకొనుచునన్ందున, గర్హింపులేక యునాన్రు. 

2 కొరిందీయులకు 11:30 => అతిశయపడవలసియుంటే నేను నా బలహీనత విషయమైన 

సంగతులనుగూరిచ్యే అతిశయపడుదును. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 2:6 => మరియు మేము కీర్సుత్యొకక్ అపొసత్లులమై యునన్ందున 

అధికారము చేయుటకు సమరుథ్లమై యునన్ను, మీవలననే గాని యితరులవలననే గాని, 

మనుషుయ్లవలన కలుగు ఘనతను మేము కోరలేదు. 

వచనము 3 

గుఱఱ్మునకు చబుకు గాడిదకు కళె ల్ము మూరు ఖ్ల వీపునకు బెతత్ము. 

సామెతలు 16:32 => పరాకర్మశాలికంటె దీరఘ్శాంతము గలవాడు శేర్షుఠ్డు పటట్ణము 

పటుట్కొనువానికంటె తన మనసుస్ను సావ్ధీనపరచుకొనువాడు శేర్షుఠ్డు 

సామెతలు 22:24 => కోపచితుత్నితో సహవాసము చేయకుము కోర్ధము గలవానితో పరిచయము 

కలిగియుండకుము  

1 సమూయేలు 20:30 => సౌలు యోనాతానుమీద బహుగా కోపపడి ఆగడగొటుట్దాని కొడుకా, 

నీకును నీ తలిల్ మానమునకును సిగుగ్ కలుగునటుల్గా నీవు యెషష్యి కుమారుని సీవ్కరించిన సంగతి 

నాకు తెలిసినది కాదా? 

1 సమూయేలు 25:17 => అయితే మా యజమానునికిని అతని ఇంటివారికందరికిని వారు 

కీడుచేయ నిశచ్యించియునాన్రు గనుక ఇపుప్డు నీవు చేయవలసినదానిని బహు జాగర్తత్గా 

ఆలోచించుము. మన యజమానుడు బహు పనికిమాలినవాడు, ఎవనిని తనతో మాటలాడనీయడు 

అనెను. 
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సామెతలు 12:16 => మూఢుడు కోపపడునది నిమిషములోనే బయలుపడును వివేకి నిందను 

వెలల్డిపరచక యూరకుండును. 

సామెతలు 14:29 => దీరఘ్శాంతము గలవాడు మహా వివేకి ముంగోపి మూఢతవ్మును 

బహుమానముగా పొందును. 

సామెతలు 19:19 => మహా కోపియగువాడు దండన తపిప్ంచుకొనడు వాని తపిప్ంచినను వాడు 

మరల కోపించుచునే యుండును. 

యాకోబు 1:19 => నా పిర్య సహోదరులారా, మీరీసంగతి ఎరుగుదురు గనుక పర్తి మనుషుయ్డు 

వినుటకు వేగిరపడువాడును, మాటలాడుటకు నిదానించువాడును, కోపించుటకు నిదా నించువాడునై 

యుండవలెను. 

వచనము 4 

వాని మూఢత చొపుప్న మూరు ఖ్నికి పర్తుయ్తత్రమియయ్కుము ఇచిచ్నయెడల నీవును వాని పోలియుందువు. 

1 సమూయేలు 12:17 => గోధుమ కోతకాలము ఇదే గదా? మీరు రాజును నిరణ్యింపుమని 

అడిగినందుచేత యెహోవా దృషిట్కి మీరు చేసిన కీడు గొపప్దని మీరు గర్హించి తెలిసికొనుటకై 

యెహోవా ఉరుములను వరష్మును పంపునటుల్గా నేను ఆయనను వేడుకొనుచునాన్ను. 

1 సమూయేలు 12:18 => సమూయేలు యెహోవాను వేడుకొనినపుప్డు యెహోవా ఆ దినమున 

ఉరుములను వరష్మును పంపగా జనులందరు యెహోవాకును సమూయేలునకును బహుగా భయపడి 

సామెతలు 26:3 => గుఱఱ్మునకు చబుకు గాడిదకు కళె ల్ము మూరు ఖ్ల వీపునకు బెతత్ము. 

సామెతలు 28:16 => వివేకము లేనివాడవై జనులను అధికముగా బాధపెటుట్ అధికారీ, దురాల్భమును 

దేవ్షించువాడు దీరాఘ్యుషమ్ంతుడగును. 

నాయ్యాధిపతులు 9:7 => అది యోతామునకు తెలియబడినపుప్డు అతడు పోయి గెరిజీము 

కొండకొపుప్న నిలిచి యెలుగెతిత్ పిలిచి వారితో ఇటల్నెను షెకెము యజమానులారా, మీరు నా మాట 

వినినయెడల దేవుడు మీ మాట వినును. 

Page  of 2050 2507



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   !"త$

నాయ్యాధిపతులు 9:20 => లేనియెడల అబీమెలెకునుండి అగిన్ బయలుదేరి షెకెమువారిని మిలోల్ 

యింటివారిని కాలిచ్వేయును గాక, షెకెమువారిలోనుండియు మిలోల్ యింటినుండియు అగిన్ 

బయలుదేరి అబీమెలెకును దహించునుగాక అని చెపిప్ 

నాయ్యాధిపతులు 9:56 => అటుల్ అబీమెలెకు తన డెబబ్దిమంది సహోదరులను చంపుటవలన తన 

తండిర్కి చేసిన దోర్హమును దేవుడు మరల అతనిమీదికి రపిప్ంచెను. 

నాయ్యాధిపతులు 9:57 => షెకెమువారు చేసిన దోర్హమంతటిని దేవుడు వారి తలలమీదికి మరల 

రాజేసెను; యెరుబబ్యలు కుమారుడైన యోతాము శాపము వారిమీదికి వచెచ్ను. 

ఎసేత్రు 3:1 => ఈ సంగతులైన తరువాత రాజైన అహషేవ్రోషు హమెమ్దాతా కుమారుడును 

అగాగీయుడునగు హామానును ఘనపరచి వాని హెచిచ్ంచి, వాని పీఠమును తన దగగ్ర నునన్ 

అధిపతులందరికంటె ఎతుత్గా నుంచెను. 

ఎసేత్రు 3:2 => కాబటిట్ రాజు గుమమ్మున నునన్ రాజసేవకులందరును రాజాజాఞ్నుసారముగా 

మోకాళూ ల్ని హామానునకు నమసక్రించిరి. మొరెద్కై వంగకయు నమసాక్రము చేయకయు నుండగా 

ఎసేత్రు 3:3 => రాజు గుమమ్ముననునన్ రాజసేవకులు నీవు రాజాజఞ్ను ఎందుకు మీరుచునాన్వని 

మొరెద్కైని అడిగిరి. 

ఎసేత్రు 3:4 => ఈ పర్కారము వారు పర్తిదినము అతనితో చెపుప్చు వచిచ్నను అతడు వారి మాట 

చెవిని బెటట్కపోయెను గనుక వారు మొరెద్కై యొకక్ మాటలు సిథ్రపడునో లేదో చూతమని దాని 

హామానునకు తెలిపిరి. ఏలయనగా అతడు నేను యూదుడను గనుక ఆ పని చేయజాలనని వారితో 

చెపిప్యుండెను. 

ఎసేత్రు 3:5 => మొరెద్కై వంగకయు నమసక్రింపకయు నుండుట హామాను చూచినపుప్డు బహుగా 

కోపగించి 

ఎసేత్రు 3:6 => మొరెద్కై పార్ణము మాతర్ము తీయుట సవ్లప్కారయ్మని యెంచి, మొరెద్కై యొకక్ జనులు 

ఎవరైనది తెలిసికొని, అహషేవ్రోషు యొకక్ రాజయ్మందంతటనుండు మొరెద్కై సవ్జనులగు 

యూదులనందరిని సంహరించుటకు ఆలోచించెను. 
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ఎసేత్రు 3:7 => రాజైన అహషేవ్రోషు యొకక్ యేలుబడియందు పండెర్ండవ సంవతస్రమున నీసాను 

మాసమున, అనగా, పర్థమ మాసమున వారు హామాను ఎదుట పూరు, అనగా చీటిని 

దినదినమునకును నెలనెలకును అదారు అను పండెర్ండవ నెలవరకు వేయుచు వచిచ్రి. 

ఎసేత్రు 3 : 8 = > అంతట హామాను అహషేవ్రోషుతో చెపిప్నదేమనగా మీ రాజయ్ 

సంసాథ్నములనిన్టియందుండు జనులలో ఒక జాతివారు చెదరియునాన్రు; వారి విధులు సకలజనుల 

విధులకు వేరుగా ఉనన్వి; వారు రాజుయొకక్ ఆజఞ్లను గైకొనువారు కారు; కాబటిట్ వారిని ఉండనిచుచ్ట 

రాజునకు పర్యోజనకరము కాదు. 

ఎసేత్రు 3:9 => రాజునకు సమమ్తియైతే వారు హతము చేయబడునటుల్ను, నేను ఆ పనిచేయువారికి 

ఇరువదివేల మణుగుల వెండిని రాజుయొకక్ ఖజానాలో ఉంచుటకు తూచి అపప్గించునటుల్ను, చటట్ము 

పుటిట్ంచుమనగా 

ఎసేత్రు 3:10 => రాజు తనచేతి ఉంగరము తీసి దానిని హమెమ్దాతా కుమారుడైన అగాగీయుడగు 

హామానున కిచిచ్ 

ఎసేత్రు 3:11 => ఆ వెండి నీ కియయ్బడియునన్ది; నీ దృషిట్కి ఏది అనుకూలమో అది ఆ జనులకు 

చేయునటుల్గా వారును నీకు అపప్గింపబడి యునాన్రని రాజు సెలవిచెచ్ను. ఈ హామాను యూదులకు 

శతుర్వు. 

ఎసేత్రు 3:12 => మొదటి నెల పదమూడవ దినమందు రాజుయొకక్ వార్తగాండుర్ పిలువబడిరి; 

హామాను ఆజాఞ్పించిన పర్కారము అంతయు ఆ యా సంసాథ్నములమీద నుంచబడిన రాజుయొకక్ 

అధిపతులకును అధికారులకును, ఆ యా సంసాథ్నములలోని జనములమీద నుంచబడిన 

అధిపతులకును అధికారులకును, వారి వారి లిపినిబటిట్యు, ఆ యా జనముల భాషనుబటిట్యు, రాజైన 

అహషేవ్రోషు పేరట ఆ వార్తగాండర్చేత తాకీదులు వార్యింపబడి రాజు ఉంగరముచేత 

ముదిర్ంపబడెను. 

ఎసేత్రు 3:13 => అదారు అను పండెర్ండవ నెల పదమూడవ దినమందు యౌవనులనేమి 

వృదుధ్లనేమి శిశువులనేమి సతరీలనేమి యూదులనందరిని ఒకక్దినమందే బొతిత్గా నిరూమ్లము చేసి వారి 

సొముమ్ కొలల్పుచుచ్కొమమ్ని తాకీదులు అంచెవారిచేత రాజయ్ సంసాథ్నములనిన్టికిని పంపబడెను. 
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ఎసేత్రు 3:14 => మరియు ఒకానొక దినమునకు వారు సిదధ్పడవలెనను ఆ ఆజఞ్కు ఒక పర్తి 

పర్బలింపబడినదై పర్తి సంసాథ్నములోనునన్ సమసత్ జనులకు ఇయయ్బడుటకు పంపబడెను. 

ఎసేత్రు 3:15 => అంచెవారు రాజాజఞ్చేత తవ్రపెటట్బడి బయలువెళి ల్రి. ఆ యాజఞ్ షూషను కోటలో 

ఇయయ్బడెను, దాని విని షూషను పటట్ణము కలతపడెను. అంతట రాజును హామానును విందుకు 

కూరుచ్ండిరి. 

ఎసేత్రు 4:6 => హతాకు రాజు గుమమ్ము ఎదుటనునన్ పటట్ణపు వీధిలో నుండు మొరెద్కైయొదద్కు 

పోగా 

ఎసేత్రు 4:9 => అంతట ఎసేత్రు మొరెద్కైతో చెపుప్మని హతాకునకు సెలవిచిచ్నదేమనగా 

కీరత్నలు 12:8 => నరులలో నీచవరత్న పర్బలమైనపుప్డు దుషు ట్లు గరివ్షు ట్లై నలుదికుక్ల 

తిరుగులాడుదురు. 

కీరత్నలు 15:4 => అతని దృషిట్కి నీచుడు అసహుయ్డు అతడు యెహోవాయందు భయభకుత్లు 

గలవారిని సనామ్నించును అతడు పర్మాణము చేయగా నషట్ము కలిగినను మాట తపప్డు. 

కీరత్నలు 52:1 => శూరుడా, చేసిన కీడునుబటిట్ నీ వెందుకు అతిశయపడుచునాన్వు? దేవుని కృప 

నితయ్ముండును. 

పర్సంగి 10:5 => పొరపాటున అధిపతిచేత జరుగు దుషాక్రయ్మొకటి నేను చూచితిని 

పర్సంగి 10:6 => ఏమనగా బుదిధ్హీనులు గొపప్ ఉదోయ్గములలో ఉంచబడుటయు ఘనులు కిర్ంద 

కూరుచ్ండుటయు 

పర్సంగి 10:7 => పనివారు గుఱఱ్ములమీద కూరుచ్ండుటయు అధిపతులు సేవకులవలె నేలను 

నడుచుటయు నాకగపడెను. 

సామెతలు 26:8 => బుదిధ్హీనుని ఘనపరచువాడు వడిసెలలోని రాయి కదలకుండ కటుట్వానితో 

సమానుడు. 

వచనము 5 
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వాని మూఢత చొపుప్న మూరు ఖ్నికి పర్తుయ్తత్రమిముమ్ ఆలాగు చేయనియెడల వాడు తన దృషిట్కి తాను 

జాఞ్నిననుకొనును. 

సంఖాయ్కాండము 23:8 => ఏమని శపింపగలను? దేవుడు శపింపలేదే ఏమని భయపెటట్గలను? 

దేవుడు భయపెటట్లేదే.  

దివ్తీయోపదేశకాండము 23:4 => ఏలయనగా మీరు ఐగుపుత్లోనుండి వచుచ్చుండగా వారు 

అనన్పానములు తీసికొని మిముమ్ను ఎదురొక్నరాక, నినున్ శపించుటకు బహుమానమునిచిచ్ నదుల 

యరాములోని పెతోరులోనుండి నీకు విరోధముగా బెయోరు కుమారుడైన బిలామును పిలిపించిరి. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 23:5 => అయితే నీ దేవుడైన యెహోవా బిలాము మాట విననొలల్కుండెను. 

నీ దేవుడైన యెహోవా నినున్ పేర్మించెను గనుక నీ దేవుడైన యెహోవా నీ నిమితత్ము ఆ శాపమును 

ఆశీరావ్దముగా చేసెను. 

1 సమూయేలు 14:28 => జనులలో ఒకడు నీ తండిర్ జనులచేత పర్మాణము చేయించి ఈ దినమున 

ఆహారము పుచుచ్కొనువాడు శపింపబడునని ఖండితముగా ఆజాఞ్పించియునాన్డు; అందుచేతనే జనులు 

బహు బడలియునాన్రని చెపెప్ను. 

1 సమూయేలు 14:29 => అందుకు యోనాతాను అందుచేత నా తండిర్ జనులను కషట్పెటిట్న 

వాడాయెను; నేను ఈ తేనె కొంచెము పుచుచ్కొనన్ మాతర్మున నా కనున్లు ఎంత పర్కాశించుచునన్వో 

చూడుడి 

1 సమూయేలు 17:43 => ఫిలిషీత్యుడు కఱఱ్ తీసికొని నీవు నా మీదికి వచుచ్చునాన్వే, నేను 

కుకక్నా? అని దావీదుతో చెపిప్ తన దేవతల పేరట దావీదును శపించెను. 

2 సమూయేలు 16:12 => యెహోవా నా శర్మను లక్షయ్పెటుట్నేమో, వాడు పలికిన శాపమునకు 

బదులుగా యెహోవా నాకు మేలు చేయునేమో. 

నెహెమాయ్ 13:2 => వారు అనన్పానములు తీసికొని ఇశార్యేలీయులకు ఎదురుపడక వారిని 

శపించుమని బిలామును పోర్తార్హపరచిరి. అయినను మన దేవుడు ఆ శాపమును ఆశీరావ్దముగా 

మారెచ్నని వార్యబడినటుట్ కనబడెను. 
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కీరత్నలు 109:28 => వారు శపించుచునాన్రు గాని నీవు దీవించుదువు వారు లేచి అవమానము 

పొందెదరు గాని నీ సేవకుడు సంతోషించును.  

సంఖాయ్కాండము 22:6 => కాబటిట్ నీవు దయచేసి వచిచ్ నా నిమితత్ము ఈ జనమును శపించుము; 

వారు నాకంటె బలవంతులు; వారిని హతము చేయుటకు నేను బలమొందుదునేమో; అపుప్డు నేను ఈ 

దేశములోనుండి వారిని తోలివేయుదును; ఏలయనగా నీవు దీవించువాడు దీవింపబడుననియు 

శపించువాడు శపించబడుననియు నేనెరుగుదును. 

సంఖాయ్కాండము 23:7 => అపుప్డు బిలాము ఉపమానరీతిగా ఇటల్నెను అరామునుండి బాలాకు 

తూరుప్ పరవ్తములనుండి మోయాబురాజు ననున్ రపిప్ంచి రముమ్; నా నిమితత్ము యాకోబును 

శపింపుము రముమ్; ఇశార్యేలును భయపెటట్వలెను అనెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 18:22 => పర్వకత్ యెహోవా నామమున చెపిప్నపుప్డు ఆ మాట 

జరుగకపోయినయెడలను ఎనన్డును నెరవేరకపోయిన యెడలను అది యెహోవా చెపిప్న మాట కాదు, 

ఆ పర్వకత్ అహంకారముచేతనే దాని చెపెప్ను గనుక దానికి భయపడవదుద్. 

2 సమూయేలు 16:5 => రాజైన దావీదు బహూరీము దాపునకు వచిచ్నపుప్డు సౌలు కుటుంబికుడగు 

గెరా కుమారుడైన షిమీ అనునొకడు అచచ్టనుండి బయలుదేరి వచెచ్ను; అతడు వెంట వెంట 

నడుచుచు దావీదును శపించుచు 

యిరిమ్యా 15:10 => అయోయ్ నాకు శర్మ; నా తలీల్, జగడమాడువానిగాను దేశసుథ్లందరితో 

కలహించువానిగాను నీవేల ననున్ కంటివి? వడిడ్కి నేను బదులియయ్లేదు, వారు నాకు బదులిచిచ్నవారు 

కారు అయినను వారందరు ననున్ శపించుచునాన్రు. 

యెహెజేక్లు 14:23 => మీరు వారి పర్వరత్నను కిర్యలను చూచి నేను చేసినదంతయు నిరే హ్తుకముగా 

చేయలేదని మీరు తెలిసికొని ఓదారుప్ నొందుదురు, ఇదే పర్భువైన యెహోవా వాకుక్. 

2 కొరిందీయులకు 13:8 => మేము సతయ్మునకు విరోధముగా ఏమియు చేయనేరము గాని, 

సతయ్ము నిమితత్మే సమసత్మును చేయుచునాన్ము. 

వచనము 6 
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మూరు ఖ్నిచేత వరత్మానము పంపువాడు కాళుల్ తెగగొటుట్కొని విషము తార్గినవానితో సమానుడు. 

సామెతలు 10:13 => వివేకుని పెదవులయందు జాఞ్నము కనబడును బుదిధ్హీనుని వీపునకు బెతత్మే 

తగును. 

సామెతలు 17:10 => బుదిధ్హీనునికి నూరుదెబబ్లు నాటునంతకంటె బుదిధ్మంతునికి ఒక 

గదిద్ంపుమాట లోతుగా నాటును. 

సామెతలు 19:25 => అపహాసకులు దండింపబడగా చూచి జాఞ్నము లేనివారు జాఞ్నము నొందుదురు 

వివేకులను గదిద్ంచినయెడల వారు జాఞ్నవృదిధ్ నొందుదురు. 

సామెతలు 27:22 => మూఢుని రోటిలోని గోధుమలలో వేసి రోకట దంచినను వాని మూఢత వాని 

వదలిపోదు. 

నాయ్యాధిపతులు 8:5 => అతడు నా వెంటనునన్ జనులు అలసియునాన్రు, ఆహారమునకు రొటెట్లు 

వారికి దయచేయుడి; మేము మిదాయ్ను రాజులైన జెబహును సలుమ్నాన్ను తరుముచునాన్మని 

సుకోక్తువారితో చెపప్గా 

నాయ్యాధిపతులు 8:6 => సుకోక్తు అధిపతులు జెబహు సలుమ్నాన్ అనువారి చేతులు ఇపుప్డు నీచేతికి 

చికిక్నవి గనుకనా మేము నీ సేనకు ఆహారము ఇయయ్వలెనని యడిగిరి. 

నాయ్యాధిపతులు 8:7 => అందుకు గిదోయ్ను ఈ హేతువుచేతను జెబహును సలుమ్నాన్ను యెహోవా 

నాచేతికపప్గించిన తరువాత నూరుచ్ కొయయ్లతోను కంపలతోను మీ దేహములను నూరిచ్వేయుదునని 

చెపెప్ను. 

కీరత్నలు 32:9 => బుదిధ్ జాఞ్నములులేని గుఱఱ్మువలెనైనను కంచరగాడిద వలెనైనను మీరు ఉండకుడి 

అవి నీ దగగ్రకు తేబడునటుల్ వాటి నోరు వారుతోను కళె ల్ముతోను బిగింపవలెను.  

1 కొరిందీయులకు 4:21 => మీరేది కోరుచునాన్రు? బెతత్ముతో నేను మీయొదద్కు రావలెనా? 

పేర్మతోను సాతివ్కమైన మనసుస్తోను రావలెనా? 

2 కొరిందీయులకు 10:6 => మీరు సంపూరణ్ విధేయతను కనుపరచినపుప్డు సమసత్మైన 

అవిధేయతకు పర్తిదండన చేయ సిదధ్పడియునాన్ము. 
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2 కొరిందీయులకు 13:2 => నేను మునుపు చెపిప్తిని; నేనిపుప్డు మీయొదద్ లేకునన్ను రెండవసారి 

మీయొదద్నునన్టుట్గానే, మునుపటినుండి పాపము చేయుచుండిన వారికిని మిగిలినవారికందరికిని 

ముందుగా తెలియజేయునదేమనగా, నేను తిరిగి వచిచ్నయెడల కనికరము చూపను. 

సామెతలు 19:29 => అపహాసకులకు తీరుప్లును బుదిధ్హీనుల వీపులకు దెబబ్లును 

నియమింపబడినవి. 

సామెతలు 26:1 => ఎండకాలమునకు మంచు గిటట్దు కోతకాలమునకు వరష్ము గిటట్దు అటువలె 

బుదిధ్హీనునికి ఘనత గిటట్దు. 

సామెతలు 29:19 => దాసుడు వాగద్ండనచేత గుణపడడు తాతప్రయ్ము తెలిసికొనన్ను వాడు లోబడడు 

యెషయా 30:28 => ఆయన ఊపిరి కుతికలలోతు వచుచ్ పర్వాహమైన నదివలె ఉనన్ది 

వయ్రథ్మైనవాటిని చెదరగొటుట్ జలెల్డతో అది జనములను గాలించును తోర్వ తపిప్ంచు కళె ల్ము జనుల 

దవడలలో ఉండును. 

యిరిమ్యా 31:18 => నీవు ననున్ శికిష్ంచితివి, కాడికి అలవాటుకాని కోడె దెబబ్లకు లోబడునటుల్గా 

నేను శిక్షకు లోబడుచునాన్ను, నీవు నా దేవుడవైన యెహోవావు, నీవు నా మనసుస్ను తిర్పిప్నయెడల 

నేను తిరుగుదును అని ఎఫార్యిము అంగలారుచ్చుండగా నేను ఇపుప్డే వినుచునాన్ను.  

వచనము 7 

కుంటివాని కాళుల్ పటుట్లేక యునన్టుల్ మూరు ఖ్ల నోట సామెత పాటి లేకుండును 

సామెతలు 17:14 => కలహారంభము నీటిగటుట్న పుటుట్ ఊట వివాదము అధికము కాకమునుపే 

దాని విడిచిపెటుట్ము. దుషు ట్లు నిరోద్షులని తీరుప్ తీరుచ్వాడు  

నాయ్యాధిపతులు 12:1 => ఎఫార్యిమీయులు కూడుకొని ఉతత్రదికుక్నకు పోయి నీవు 

అమోమ్నీయులతో యుదధ్ము చేయబోయినపుప్డు నీతో వచుచ్టకు మముమ్ నేల పిలువలేదు? నీవు 

కాపురమునన్ నీ యింటిని అగిన్తో కాలిచ్వేయుదుమని యెఫాత్తో చెపప్గా 
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నాయ్యాధిపతులు 12:2 => యెఫాత్నాకును నా జనులకును అమోమ్నీయులతో గొపప్ కలహము 

కలిగినపుప్డు నేను మిముమ్ను పిలిచితిని గాని మీరు వారిచేతులలోనుండి ననున్ రకిష్ంపలేదు. మీరు 

ననున్ రకిష్ంపకపోవుట నేను చూచి 

నాయ్యాధిపతులు 12:3 => నా పార్ణమును అరచేతిలో ఉంచుకొని అమోమ్నీయులతో యుదధ్ము 

చేయపోతిని. అపుప్డు యెహోవా వారిని నాచేతి కపప్గించెను గనుక నాతో పోటాల్డుటకు మీరేల నేడు 

వచిచ్తిరనెను. 

నాయ్యాధిపతులు 12 :4 => అపుప్డు యెఫాత్ గిలాదువారి నందరిని పోగుచేసికొని 

ఎఫార్యిమీయులతో యుదధ్ము చేయగా గిలాదువారు ఎఫార్యిమీయులను జయించిరి. ఏలయనగా 

వా రు ఎ ఫార్ యి మీ యు ల కు ను మ న షీష్ యు ల కు ను మ ధయ్ ను గి లా దు వా రై న మీ రు 

ఎఫార్యిమీయులయెదుట నిలువక పారిపోయినవారనిరి. 

నాయ్యాధిపతులు 12:5 => ఎఫార్యిమీయులతో యుదధ్ము చేయుటకై గిలాదువారు యొరాద్ను దాటు 

రేవులను పటుట్కొనగా పారిపోయిన ఎఫార్యిమీయులలో ఎవడో ననున్ దాటనియుయ్డని చెపిప్నపుప్డు 

గిలాదువారు నీవు ఎఫార్యిమీయుడవా అని అతని నడిగిరి. 

నాయ్యాధిపతులు 12:6 => అందుకతడు నేను కాను అనినయెడల వారు అతని చూచి షిబోబ్లెతను 

శబద్ము పలుకుమనిరి. అతడు అటుల్ పలుకనేరక సిబోబ్లెతని పలుకగా వారు అతని పటుట్కొని 

యొరాద్ను రేవులయొదద్ చంపిరి. ఆ కాలమున ఎఫార్యిమీయులలో నలువది రెండువేలమంది 

పడిపోయిరి. 

2 సమూయేలు 19:41 => ఇటుల్ండగా ఇశార్యేలు వారందరును రాజునొదద్కు వచిచ్ మా 

సహోదరులగు యూదావారు ఎందుకు నినున్ దొంగిలించుకొని నీ యింటివారిని నీవారిని యొరాద్ను 

ఇవతలకు తోడుకొని వచిచ్రని యడుగగా 

2 సమూయేలు 19:42 => యూదా వారందరు రాజు మీకు సమీపబంధువుడై యునాన్డు గదా, 

మీకు కోపమెందుకు? ఆలాగుండినను మాలో ఎవరమైనను రాజు సొముమ్ ఏమైనను తింటిమా? మాకు 

యినాము ఏమైన ఇచెచ్నా? అని ఇశార్యేలువారితో అనిరి. 
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2 సమూయేలు 19:43 => అందుకు ఇశార్యేలు వారు రాజులో మాకు పది భాగములునన్వి; 

మీకంటె మేము దావీదునందు అధిక సావ్తంతర్య్ము గలవారము; రాజును తోడుకొని వచుచ్టను 

గురించి మీతో ముందుగా మాటలాడినవారము మేమే గదా మీరు మముమ్ను నిరల్క్షయ్ము చేసితిరేమి? 

అని యూదావారితో పలికిరి. యూదావారి మాటలు ఇశార్యేలు వారి మాటలకంటె కఠినముగా 

ఉండెను. 

1 రాజులు 12:14 => నా తండిర్ మీ కాడిని బరువుగా చేసెను గాని నేను మీ కాడిని మరి బరువుగా 

చేయుదును, నా తండిర్ చబుకులతో మిముమ్ను శికిష్ంచెను గాని నేను కొరడాలతో మిముమ్ను 

శికిష్ంచుదును. 

1 రాజులు 12:16 => కాబటిట్ ఇశార్యేలువారందరును రాజు తమ వినన్పమును వినలేదని 

తెలిసికొని రాజుకీలాగు పర్తుయ్తత్రమిచిచ్రి దావీదులో మాకు భాగమేది? యెషష్యి కుమారునియందు 

మాకు సావ్సథ్య్ము లేదు; ఇశార్యేలువారలారా, మీ మీ గుడారములకు పోవుడి; దావీదు 

సంతతివారలారా, మీ వారిని మీరే చూచుకొనుడి అని చెపిప్ ఇశార్యేలువారు తమ గుడారములకు 

వెళి ల్పోయిరి. 

2 రాజులు 14:8 => అంతట అమజాయ్ ఇశార్యేలురాజైన యెహూకు పుటిట్న యెహోయాహాజు 

కుమారుడైన యెహోయాషు నొదద్కు దూతలను పంపి మనము ఒకరినొకరము దరిశ్ంచునటుల్ ననున్ 

కలియరమమ్ని వరత్మానము చేయగా 

2 రాజులు 14:9 => ఇశార్యేలు రాజైన యెహోయాషు యూదా రాజైన అమజాయ్కు ఈలాగు 

వరత్మానము పంపెను లెబానోనులోనునన్ ముండల్ చెటొట్కటి నీ కుమారెత్ను నా కుమారునికిమమ్ని 

లెబానోనులోనునన్ దేవదారు వృక్షమునకు వరత్మానము పంపగా, లెబానోనులోనునన్ దుషట్మృగము 

వచిచ్ ఆ ముండల్చెటుట్ను తొర్కిక్వేసెను. 

2 రాజులు 14:10 => నీవు ఎదోమీయులను హతము చేసినందున నీ హృదయమందు నీవు 

అతిశయపడుచునాన్వు సరే; యిపుప్డు నీ నగరునందు నీవుండి నీకునన్ ఘనతనుబటిట్ నీవు 

అతిశయపడుము. నీవు మాతర్ము గాక నీతొకూడ యూదావారును కూలునటుల్గా నీవెందుకు 

అపాయములో దిగుదువని చెపిప్నను 
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1 పేతురు 2:21 => ఇందుకు మీరు పిలువబడితిరి. కీర్సుత్ కూడ మీకొరకు బాధపడి, మీరు తన 

అడుగుజాడలయందు నడుచుకొనునటుల్ మీకు మాదిరి యుంచిపోయెను. 

1 పేతురు 2:22 => ఆయన పాపము చేయలేదు; ఆయన నోటను ఏ కపటమును కనబడలేదు. 

1 పేతురు 2:23 => ఆయన దూషింపబడియు బదులు దూషింపలేదు; ఆయన శర్మ పెటట్బడియు 

బెదిరింపక, నాయ్యముగా తీరుప్ తీరుచ్ దేవునికి తనున్ తాను అపప్గించుకొనెను. 

1 పేతురు 3:9 => ఆశీరావ్దమునకు వారసులవుటకు మీరు పిలువబడితిరి గనుక కీడుకు 

పర్తికీడైనను దూషణకు పర్తి దూషణయైనను చేయక దీవించుడి. 

యూదా 1:9 => అయితే పర్ధాన దూతయైన మిఖాయేలు అపవాదితో వాదించుచు మోషే యొకక్ 

శరీరమునుగూరిచ్ తరిక్ంచినపుప్డు, దూషించి తీరుప్తీరచ్ తెగింపక పర్భువు నినున్ గదిద్ంచును గాక 

అనెను.  

2 రాజులు 18:36 => అయితే అతనికి పర్తుయ్తత్రమియయ్వదద్ని రాజు సెలవిచిచ్యుండుటచేత జనులు 

ఎంతమాతర్మును పర్తుయ్తత్రమియయ్క ఊరకుండిరి. 

యోబు 12:3 => అయినను మీకునన్టుట్ నాకును వివేచనాశకిత్ కలిగియునన్ది నేను మీకంటె 

తకుక్వజాఞ్నము కలవాడను కాను మీరు చెపిప్నవాటిని ఎరుగనివాడెవడు? దేవునికి మొఱఱ్పెటిట్ 

పర్తుయ్తత్రములు పొందినవాడనైన నేను 

సామెతలు 23:9 => బుదిధ్హీనుడు వినగా మాటలాడకుము అటిట్వాడు నీ మాటలలోని జాఞ్నమును 

తృణీకరించును. 

సామెతలు 29:9 => జాఞ్ని మూఢునితో వాదించునపుప్డు వాడు ఊరకుండక రేగుచుండును. 

యెషయా 36:21 => అయితే అతనికి పర్తుయ్తత్రమియయ్వదద్ని రాజు సెలవిచిచ్యుండుటచేత 

వారెంతమాతర్మును పర్తుయ్తత్రమియయ్క ఊరకొనిరి. 

యిరిమ్యా 36:18 => బారూకు అతడు నోటనుండియే యీ మాటలనిన్టిని పలుకగా నేను 

పుసత్కములో వాటిని సిరాతో వార్సితినని వారితో ఉతత్రమిచెచ్ను.  

మతత్యి 21:24 => యేసు నేనును మిముమ్నొక మాట అడుగుదును; అది మీరు నాతో 

చెపిప్నయెడల, నేనును ఏ అధికారమువలన ఈ కారయ్ములు చేయుచునాన్నో అది మీతో చెపుప్దును. 

Page  of 2060 2507



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   !"త$

మతత్యి 22:22 => వారీమాట విని ఆశచ్రయ్పడి ఆయనను విడిచి వెళి ల్పోయిరి. 

మారుక్ 11:33 => గనుక పర్జలకు భయపడి ఆ సంగతి మాకు తెలియదని యేసునకు 

ఉతత్రమిచిచ్రి. అందుకు యేసు ఏ అధికారమువలన ఈ కారయ్ములు చేయుచునాన్నో అదియు నేను 

మీతో చెపప్ననెను. 

లూకా 20:8 => అందుకు యేసు ఏ అధికారమువలన ఈ కారయ్ములు చేయుచునాన్నో నేను మీతో 

చెపప్నని వారితోననెను. 

లూకా 20:26 => వారు పర్జల యెదుట ఈ మాటలో తపుప్ పటట్నేరక ఆయన పర్తుయ్తత్రమునకు 

ఆశచ్రయ్పడి ఊరకుండిరి. 

యోహాను 8:7 => వారాయనను పటుట్వదలక అడుగుచుండగా ఆయన తలయెతిత్ చూచి మీలో 

పాపము లేనివాడు మొటట్మొదట ఆమెమీద రాయి వేయవచుచ్నని వారితో చెపిప్ 

యోహాను 8:49 => యేసు నేను దయయ్ము పటిట్నవాడను కాను, నా తండిర్ని ఘనపరచువాడను; 

మీరు ననున్ అవమానపరచుచునాన్రు. 

కొలొసస్యులకు 4:6 => పర్తి మనుషుయ్నికి ఏలాగు పర్తుయ్తత్రమియయ్వలెనో అది మీరు 

తెలిసికొనుటకై మీ సంభాషణ ఉపుప్ వేసినటుట్ ఎలల్పుప్డు రుచిగలదిగాను కృపాసహితముగాను 

ఉండనియుయ్డి. 

వచనము 8 

బుదిధ్హీనుని ఘనపరచువాడు వడిసెలలోని రాయి కదలకుండ కటుట్వానితో సమానుడు. 

1 రాజులు 22:24 => మీకాయా యిటల్నగా, కెనయనా కుమారుడైన సిదిక్యా అతని దగగ్రకు వచిచ్ 

నీతో మాటలాడుటకు యెహోవా ఆతమ్ నాయొదద్నుండి ఏవైపుగా పోయెనని చెపిప్ మీకాయాను 

చెంపమీద కొటెట్ను. 

1 రాజులు 22:25 => అందుకు మీకాయా దాగుకొనుటకై నీవు ఆ యా గదులలోనికి చొరబడునాడు 

అది నీకు తెలియవచుచ్నని అతనితో చెపెప్ను. 
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1 రాజులు 22:26 => అపుప్డు ఇశార్యేలు రాజు మీకాయాను పటుట్కొని తీసికొనిపోయి పటట్ణపు 

అధికారియైన ఆమోనునకును రాజకుమారుడైన యోవాషునకును అపప్గించి 

1 రాజులు 22:27 => బందీగృహములో ఉంచి, మేము కేష్మముగా తిరిగివచుచ్వరకు అతనికి 

కషట్మైన అనన్ము నీళుల్ ఈయుడని ఆజఞ్ ఇచెచ్ను. 

1 రాజులు 22:28 => అపుప్డు మీకాయా ఈలాగు చెపెప్ను సకలజనులారా, నా మాట 

ఆలకించుడని చెపెప్ను రాజవైన నీవు ఏమాతర్మైనను కేష్మముగా తిరిగి వచిచ్నయెడల యెహోవా 

నాచేత పలుకలేదు. 

యిరిమ్యా 36:17 => మరియు ఈ మాటలనిన్టిని అతడు చెపుప్చుండగా నీవు ఎటుల్ వార్సితివి? అది 

మాకు తెలియజెపుప్మని వారడుగగా 

యిరిమ్యా 36:18 => బారూకు అతడు నోటనుండియే యీ మాటలనిన్టిని పలుకగా నేను 

పుసత్కములో వాటిని సిరాతో వార్సితినని వారితో ఉతత్రమిచెచ్ను.  

మతత్యి 15:1 => ఆ సమయమున యెరూషలేమునుండి శాసుత్ర్లును పరిసయుయ్లును యేసునొదద్కు 

వచిచ్ 

మతత్యి 15:2 => నీ శిషుయ్లు చేతులు కడుగుకొనకుండ భోజనము చేయుచునాన్రే, 

వారెందునిమితత్ము పెదద్ల పారంపరాయ్చారమును అతికర్మించుచునాన్రని అడిగిరి 

మతత్యి 15:3 => అందుకాయన మీరును మీపారంపరాయ్చారము నిమితత్మై దేవుని ఆజఞ్ను ఎందుకు 

అతికర్మించుచునాన్రు? 

మతత్యి 16:1 => అపుప్డు పరిసయుయ్లును సదూద్కయుయ్లును వచిచ్ ఆయనను శోధించుటకు 

ఆకాశమునుండి యొక సూచక కిర్యను తమకు చూపుమని ఆయనను అడుగగా ఆయన ఇటల్నెను 

మతత్యి 16:2 => సాయంకాలమున మీరు ఆకాశము ఎఱఱ్గా ఉనన్ది గనుక వరష్ము 

కురియదనియు, 

మతత్యి 16:3 => ఉదయమున ఆకాశము ఎఱఱ్గాను మబుబ్గాను ఉనన్ది గనుక నేడు గాలివాన 

వచుచ్ననియు చెపుప్దురు గదా. మీరు ఆకాశవైఖరి వివేచింప నెరుగుదురు గాని యీ కాలముల 

సూచనలను వివేచింపలేరు. 
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మతత్యి 16:4 => వయ్భిచారులైన చెడ డ్తరము వారు సూచక కిర్య నడుగుచునాన్రు, అయితే 

యోనానుగూరిచ్న సూచక కిర్యయేగాని మరి ఏ సూచక కిర్యయైన వారికనుగర్హింపబడదని వారితో 

చెపిప్ వారిని విడిచి వెళి ల్పోయెను. 

మతత్యి 21:23 => ఆయన దేవాలయములోనికి వచిచ్ బోధించుచుండగా పర్ధానయాజకులును 

పర్జల పెదద్లును ఆయనయొదద్కు వచిచ్ ఏ అధికారమువలన నీవు ఈ కారయ్ములు చేయుచునాన్వు? ఈ 

అధికారమెవడు నీకిచెచ్నని అడుగగా 

మతత్యి 21:24 => యేసు నేనును మిముమ్నొక మాట అడుగుదును; అది మీరు నాతో 

చెపిప్నయెడల, నేనును ఏ అధికారమువలన ఈ కారయ్ములు చేయుచునాన్నో అది మీతో చెపుప్దును. 

మతత్యి 21:25 => యోహాను ఇచిచ్న బాపిత్సమ్ము ఎకక్డనుండి కలిగినది? పరలోకమునుండి 

కలిగినదా, మనుషుయ్లనుండి కలిగినదా? అని వారినడిగెను. వారు మనము పరలోకమునుండి అని 

చెపిప్తిమా, ఆయన ఆలాగైతే మీరెందుకు అతని నమమ్లేదని మనలనడుగును; 

మతత్యి 21:26 => మనుషుయ్లవలననని చెపిప్తిమా, జనులకు భయపడుచునాన్ము; అందరు 

యోహానును పర్వకత్ అని యెంచుచునాన్రని తమలో తాము ఆలోచించుకొని మాకు తెలియదని 

యేసునకు ఉతత్రమిచిచ్రి 

మతత్యి 21:27 => అందుకాయన ఏ అధికారమువలన ఈ కారయ్ములు నేను చేయుచునాన్నో 

అదియు మీతో చెపప్ను. 

మతత్యి 22:15 => అపుప్డు పరిసయుయ్లు వెళి ల్, మాటలలో ఆయనను చికుక్పరచవలెనని 

ఆలోచనచేయుచు 

మతత్యి 22:16 => బోధకుడా, నీవు సతయ్వంతుడవైయుండి, దేవుని మారగ్ము సతయ్ముగా 

బోధించుచునాన్వనియు, నీవు ఎవనిని లక్షయ్పెటట్వనియు, మోమాటము లేనివాడవనియు ఎరుగుదుము. 

మతత్యి 22:17 => నీకేమి తోచుచునన్ది? కైసరుకు పనిన్చుచ్ట నాయ్యమా? కాదా? మాతో 

చెపుప్మని అడుగుటకు హేరోదీయులతో కూడ తమ శిషుయ్లను ఆయనయొదద్కు పంపిరి. 

మతత్యి 22:18 => యేసు వారి చెడుతనమెరిగి వేషధారులారా, ననెన్ందుకు శోధించుచునాన్రు? 
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మతత్యి 22:19 => పనున్ రూక యొకటి నాకు చూపుడని వారితో చెపప్గా వారాయనయొదద్కు ఒక 

దేనారము తెచిచ్రి. 

మతత్యి 22:20 => అపుప్డాయన ఈ రూపమును పైవార్తయు ఎవరివని వారినడుగగా వారు 

కైసరువనిరి. 

మతత్యి 22:21 => అందుకాయన ఆలాగైతే కైసరువి కైసరునకును, దేవునివి దేవునికిని చెలిల్ంచుడని 

వారితో చెపెప్ను. 

మతత్యి 22:22 => వారీమాట విని ఆశచ్రయ్పడి ఆయనను విడిచి వెళి ల్పోయిరి. 

మతత్యి 22:23 => పునరుతాథ్నము లేదని చెపెప్డి సదూద్కయుయ్లు ఆ దినమున ఆయనయొదద్కు 

వచిచ్ 

మతత్యి 22:24 => బోధకుడా, ఒకడు పిలల్లులేక చనిపోయినయెడల అతని సహోదరుడు అతని 

భారయ్ను పెండిల్చేసికొని తన సహోదరునికి సంతానము కలుగజేయవలెనని మోషే చెపెప్ను; 

మతత్యి 22:25 => మాలో ఏడుగురు సహోదరులుండిరి; మొదటివాడు పెండిల్చేసికొని చనిపోయెను; 

అతనికి సంతానము లేనందున అతని సహోదరుడు అతని భారయ్ను తీసికొనెను. 

మతత్యి 22:26 => రెండవవాడును మూడవవాడును ఏడవవానివరకు అందరును ఆలాగే జరిగించి 

చనిపోయిరి. 

మతత్యి 22:27 => అందరి వెనుక ఆ సతరీయు చనిపోయెను. 

మతత్యి 22:28 => పునరుతాథ్నమందు ఈ యేడుగురిలో ఆమె ఎవనికి భారయ్గా ఉండును? ఆమె 

వీరందరికిని భారయ్గా ఉండెనుగదా అని ఆయనను అడిగిరి. 

మతత్యి 22:29 => అందుకు యేసు లేఖనములనుగాని దేవుని శకిత్నిగాని ఎరుగక మీరు 

పొరబడుచునాన్రు. 

మతత్యి 22:30 => పునరుతాథ్నమందు ఎవరును పెండిల్ చేసికొనరు, పెండిల్కియయ్బడరు; వారు 

పరలోకమందునన్ దూతలవలె ఉందురు. 

మతత్యి 22:31 => మృతుల పునరుతాథ్నమునుగూరిచ్ నేను అబార్హాము దేవుడను, ఇసాస్కు 

దేవుడను, యాకోబు దేవుడనై యునాన్నని దేవుడు మీతో చెపిప్నమాట మీరు చదువలేదా? 
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మతత్యి 22:32 => ఆయన సజీవులకే దేవుడు గాని మృతులకు దేవుడు కాడని వారితో చెపెప్ను.  

లూకా 12:13 => ఆ జనసమూహములో ఒకడు బోధకుడా, పితార్రిజ్తములో నాకు పాలు 

పంచిపెటట్వలెనని నా సహోదరునితో చెపుప్మని ఆయననడుగగా 

లూకా 12:14 => ఆయన ఓయీ, మీమీద తీరప్రినిగానైనను పంచిపెటుట్వానిగానైనను ననెన్వడు 

నియమించెనని అతనితో చెపెప్ను. 

లూకా 12:15 => మరియు ఆయన వారితో మీరు ఏవిధమైన లోభమునకు ఎడమియయ్క 

జాగర్తత్పడుడి; ఒకని కలిమి విసత్రించుట వాని జీవమునకు మూలము కాదనెను. 

లూకా 12:16 => మరియు ఆయన వారితో ఈ ఉపమానము చెపెప్ను ఒక ధనవంతుని భూమి 

సమృదిధ్గా పండెను. 

లూకా 12:17 => అపుప్డతడు నా పంట సమకూరుచ్కొనుటకు నాకు సథ్లము చాలదు గనుక నేనేమి 

చేతునని తనలో తానాలోచించుకొని నేనీలాగు చేతును; 

లూకా 12:18 => నా కొటుల్ విపిప్, వాటికంటె గొపప్వాటిని కటిట్ంచి, అందులో నా ధానయ్మంతటిని, 

నా ఆసిత్ని సమకూరుచ్కొని 

లూకా 12:19 => నా పార్ణముతో పార్ణమా, అనేక సంవతస్రములకు, విసాత్రమైన ఆసిత్ నీకు 

స మ కూ రచ్ బ డి యు నన్ ది ; సు ఖిం చు ము , తి ను ము , తార్ గు ము , సం తో షిం చు మ ని 

చెపుప్కొందుననుకొనెను. 

లూకా 12:20 => అయితే దేవుడు వెఱి ఱ్వాడా, యీ రాతిర్ నీ పార్ణము నడుగుచునాన్రు; నీవు 

సిదధ్పరచినవి ఎవనివగునని ఆతనితో చెపెప్ను. 

లూకా 12:21 => దేవుని యెడల ధనవంతుడు కాక తనకొరకే సమకూరుచ్కొనువాడు ఆలాగుననే 

యుండునని చెపెప్ను. 

లూకా 13:23 => ఒకడు పర్భువా, రక్షణ పొందువారు కొదిద్మందేనా? అని ఆయననడుగగా 

లూకా 13:24 => ఆయన వారిని చూచి ఇరుకు దావ్రమున పర్వేశింప పోరాడుడి; అనేకులు 

పర్వేశింపజూతురు గాని వారివలన కాదని మీతో చెపుప్చునాన్ను. 
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లూకా 13:25 => ఇంటి యజమానుడు లేచి తలుపువేసిన తరువాత మీరు వెలుపల నిలిచి 

తలుపుతటిట్ అయాయ్, మాకు తలుపు తీయుమని చెపప్ నారంభించినపుప్డు 

లూకా 13:26 => ఆయన మీరెకక్డివారో మిముమ్ను ఎరుగనని ఉతత్రము మీతో చెపుప్ను. అందుకు 

మీరు నీ సముఖమందు మేము తిని తార్గుచుంటిమే; నీవు మా వీధులలో బోధించితివే అని 

చెపప్సాగుదురు. 

లూకా 13:27 => అపుప్డాయన మీరెకక్డివారో మిముమ్ను ఎరుగనని మీతో చెపుప్చునాన్ను; 

అకర్మము చేయు మీరందరు నాయొదద్నుండి తొలగిపొండని చెపుప్ను. 

లూకా 13:28 => అబార్హాము ఇసాస్కు యాకోబులును సకల పర్వకత్లును దేవుని రాజయ్ములో 

ఉండుటయు, మీరు వెలుపలికి తోర్యబడుటయు, మీరు చూచునపుప్డు మీరు ఏడుచ్చు పండుల్ 

కొరుకుదురు.  

లూకా 13:29 => మరియు జనులు తూరుప్నుండియు పడమటనుండియు ఉతత్రమునుండియు 

దకిష్ణమునుండియు వచిచ్, దేవుని రాజయ్మందు కూరుచ్ందురు. 

లూకా 13:30 => ఇదిగో కడపటి వారిలో కొందరు మొదటి వారగుదురు, మొదటివారిలో కొందరు 

కడపటి వారగుదురని చెపెప్ను. 

యోహాను 8:7 => వారాయనను పటుట్వదలక అడుగుచుండగా ఆయన తలయెతిత్ చూచి మీలో 

పాపము లేనివాడు మొటట్మొదట ఆమెమీద రాయి వేయవచుచ్నని వారితో చెపిప్ 

యోహాను 9:26 => అందుకు వారు ఆయన నీకేమి చేసెను? నీ కనున్లు ఏలాగు తెరచెనని మరల 

వానిని అడుగగా 

యోహాను 9:27 => వాడు ఇందాక మీతో చెపిప్తిని గాని మీరు వినకపోతిరి; మీరెందుకు మరల 

వినగోరుచునాన్రు? మీరును ఆయన శిషుయ్లగుటకు కోరుచునాన్రా యేమి అని వారితో అనెను. 

యోహాను 9:28 => అందుకు వారు నీవే వాని శిషుయ్డవు, మేము మోషే శిషుయ్లము; 

యోహాను 9:29 => దేవుడు మోషేతో మాటలాడెనని యెరుగుదుము గాని వీడెకక్డనుండి వచెచ్నో 

యెరుగమని చెపిప్ వానిని దూషించిరి. 
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యోహాను 9:30 => అందుకు ఆ మనుషుయ్డు ఆయన ఎకక్డనుండి వచెచ్నో మీరెరుగకపోవుట 

ఆశచ్రయ్మే; అయినను ఆయన నా కనున్లు తెరచెను. 

యోహాను 9:31 => దేవుడు పాపుల మనవి ఆలకింపడని యెరుగుదుము; ఎవడైనను దేవభకుత్డై 

యుండి ఆయన చితత్ము చొపుప్న జరిగించినయెడల ఆయన వాని మనవి ఆలకించును. 

యోహాను 9:32 => పుటుట్ గుర్డిడ్వాని కనున్లెవరైన తెరచినటుట్ లోకము పుటిట్నపప్టినుండి 

వినబడలేదు. 

యోహాను 9:33 => ఈయన దేవునియొదద్నుండి వచిచ్నవాడు కానియెడల ఏమియు చేయనేరడని 

వారితో చెపెప్ను. 

తీతుకు 1:13 => ఈ సాక్షయ్ము నిజమే. ఈ హేతువుచేత వారు యూదుల కలప్నాకథలను, 

సతయ్మునుండి తొలగిపోవునటిట్ మనుషుయ్ల కటట్డలను లక్షయ్పెటట్క, 

సామెతలు 26:12 => తన దృషిట్కి జాఞ్నిననుకొనువానిని చూచితివా? వానిని గుణపరచుటకంటె 

మూరు ఖ్ని గుణపరచుట సుళువు. 

సామెతలు 28:11 => ఐశవ్రయ్వంతుడు తన దృషిట్కి తానే జాఞ్ని వివేకముగల దరిదుర్డు వానిని 

పరిశోధించును. 

రోమీయులకు 11:25 => సహోదరులారా, మీ దృషిట్కి మీరే బుదిధ్మంతులమని అనుకొనకుండునటుల్ 

ఈ మరమ్ము మీరు తెలిసికొనగోరుచునాన్ను. అదేమనగా, అనయ్జనుల పర్వేశము సంపూరణ్మగువరకు 

ఇశార్యేలునకు కఠిన మనసుస్ కొంతమటుట్కు కలిగెను. 

యెషయా 5:21 => తమ దృషిట్కి తాము జాఞ్నులనియు తమ యెనిన్కలో తాము బుదిధ్మంతులనియు 

తలంచుకొనువారికి శర్మ. 

రోమీయులకు 12:16 => ఏడుచ్వారితో ఏడువుడి; ఒకనితోనొకడు మనసుస్ కలిసియుండుడి. 

హెచుచ్వాటియందు మనసుస్ంచక తగుగ్వాటియందు ఆసకుత్లై యుండుడి . మీకు మీరే 

బుదిధ్మంతులమని అనుకొనవదుద్. 

సామెతలు 23:9 => బుదిధ్హీనుడు వినగా మాటలాడకుము అటిట్వాడు నీ మాటలలోని జాఞ్నమును 

తృణీకరించును. 
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మతత్యి 21:24 => యేసు నేనును మిముమ్నొక మాట అడుగుదును; అది మీరు నాతో 

చెపిప్నయెడల, నేనును ఏ అధికారమువలన ఈ కారయ్ములు చేయుచునాన్నో అది మీతో చెపుప్దును. 

మతత్యి 22:22 => వారీమాట విని ఆశచ్రయ్పడి ఆయనను విడిచి వెళి ల్పోయిరి. 

మారుక్ 11:33 => గనుక పర్జలకు భయపడి ఆ సంగతి మాకు తెలియదని యేసునకు 

ఉతత్రమిచిచ్రి. అందుకు యేసు ఏ అధికారమువలన ఈ కారయ్ములు చేయుచునాన్నో అదియు నేను 

మీతో చెపప్ననెను. 

లూకా 20:8 => అందుకు యేసు ఏ అధికారమువలన ఈ కారయ్ములు చేయుచునాన్నో నేను మీతో 

చెపప్నని వారితోననెను. 

లూకా 20:26 => వారు పర్జల యెదుట ఈ మాటలో తపుప్ పటట్నేరక ఆయన పర్తుయ్తత్రమునకు 

ఆశచ్రయ్పడి ఊరకుండిరి. 

లూకా 20:40 => నీవు యుకత్ముగా చెపిప్తివనిరి. 

యోహాను 8:49 => యేసు నేను దయయ్ము పటిట్నవాడను కాను, నా తండిర్ని ఘనపరచువాడను; 

మీరు ననున్ అవమానపరచుచునాన్రు. 

కొలొసస్యులకు 4:6 => పర్తి మనుషుయ్నికి ఏలాగు పర్తుయ్తత్రమియయ్వలెనో అది మీరు 

తెలిసికొనుటకై మీ సంభాషణ ఉపుప్ వేసినటుట్ ఎలల్పుప్డు రుచిగలదిగాను కృపాసహితముగాను 

ఉండనియుయ్డి. 

వచనము 9 

మూరు ఖ్ల నోట సామెత మతుత్నుగొనువానిచేతిలో ములుల్ గుచుచ్కొనన్టుల్ండును. 

సామెతలు 10:26 => సోమరి తనను పని పెటుట్వారికి పండల్కు పులుసువంటివాడు కండల్కు 

పొగవంటివాడు. 

సామెతలు 13:17 => దుషు ట్డైన దూత కీడునకు లోబడును. నమమ్కమైన రాయబారి ఔషధము 

వంటివాడు. 
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సామెతలు 25:13 => నమమ్కమైన దూత తనను పంపువారికి కోతకాలపు మంచుచలల్దనము 

వంటివాడు వాడు తన యజమానుల హృదయమును తెపప్రిలల్జేయును. 

సంఖాయ్కాండము 13:31 => అయితే అతనితోకూడ పోయిన ఆ మనుషుయ్లు ఆ జనులు మనకంటె 

బలవంతులు; మనము వారిమీదికి పోజాలమనిరి. 

1 రాజులు 16:12 => బయెషాయును అతని కుమారుడగు ఏలాయును తామే పాపముచేసి, 

ఇశార్యేలువారు పాపము చేయుటకు కారకులై, తాము పెటుట్కొనిన దేవతలచేత ఇశార్యేలీయుల 

దేవుడైన యెహోవాకు కోపము పుటిట్ంచిరి గనుక 

యిరిమ్యా 37:2 => అతడైనను అతని సేవకులైనను దేశపర్జలైనను యెహోవా పర్వకత్యైన 

యిరీమ్యాచేత సెలవిచిచ్న మాటలను లక్షయ్పెటట్లేదు. 

దానియేలు 6:2 => వారిపైన ముగుగ్రిని పర్ధానులగా నియమించెను; ఆ ముగుగ్రిలో దానియేలు 

ముఖుయ్డు. రాజునకు నషట్ము కలుగకుండునటుల్ ఆ యధిపతులు తపప్కుండ వీరికి లెకక్లు 

ఒపప్జెపప్వలెనని ఆజఞ్ ఇచెచ్ను. 

వచనము 10 

అధికముగా నొందినవాడు సమసత్ము చేయవచుచ్ను మూరు ఖ్నివలన కలుగు లాభము నిలువదు కూలికి 

వానిని పిలిచినవాడును చెడిపోవును. 

సామెతలు 26:9 => మూరు ఖ్ల నోట సామెత మతుత్నుగొనువానిచేతిలో ములుల్ గుచుచ్కొనన్టుల్ండును. 

సామెతలు 17:7 => అహంకారముగా మాటలాడుట బుదిధ్లేనివానికి తగదు అబదధ్మాడుట అధిపతికి 

బొతిత్గా తగదు. 

కీరత్నలు 50:16 => భకిత్హీనులతో దేవుడు ఇటుల్ సెలవిచుచ్చునాన్డు నా కటట్డలు వివరించుటకు నీ 

కేమి పని? నా నిబంధన నీనోట వచించెదవేమి?  

కీరత్నలు 50:17 => దిదుద్బాటు నీకు అసహయ్ముగదా నీవు నా మాటలను నీ వెనుకకు తోర్సివేసెదవు. 

కీరత్నలు 50:18 => నీవు దొంగను చూచినపుప్డు వానితో ఏకీభవించెదవు వయ్భిచారులతో నీవు 

సాంగతయ్ము చేసెదవు. 

Page  of 2069 2507



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   !"త$

కీరత్నలు 50:19 => కీడు చేయవలెనని నీవు నోరు తెరచుచునాన్వు నీ నాలుక కపటము 

కలిప్ంచుచునన్ది. 

కీరత్నలు 50:20 => నీవు కూరుచ్ండి నీ సహోదరునిమీద కొండెములు చెపుప్చునాన్వు నీ తలిల్ 

కుమారునిమీద అపనిందలు మోపుచునాన్వు.  

కీరత్నలు 50:21 => ఇటిట్ పనులు నీవు చేసినను నేను మౌనినైయుంటిని అందుకు నేను కేవలము 

నీవంటివాడనని నీవనుకొంటివి అయితే నీ కనున్లయెదుట ఈ సంగతులను నేను వరుసగా ఉంచి 

నినున్ గదిద్ంచెదను  

కీరత్నలు 64:8 => వారు కూలెదరు వారు కూలుటకు వారి నాలుకే కారణము. వారిని 

చూచువారందరు తల ఊచుదురు  

మతత్యి 7:4 => నీ కంటిలో దూలముండగా, నీవు నీ సహోదరుని చూచి నీ కంటిలో నునన్ 

నలుసును తీసివేయనిమమ్ని చెపప్నేల? 

మతత్యి 7:5 => వేషధారీ, మొదట నీ కంటిలోనునన్ దూలమును తీసివేసికొనుము, అపుప్డు నీ 

సహోదరుని కంటిలోనునన్ నలుసును తీసివేయుటకు నీకు తేటగా కనబడును. 

లూకా 4:23 => ఆయన వారిని చూచి వైదుయ్డా, నినున్ నీవే సవ్సథ్పరచుకొనుము అను సామెత చెపిప్, 

కపెరన్హూములో ఏ కారయ్ములు నీవు చేసితివని మేము వింటిమో, ఆ కారయ్ములు ఈ నీ 

సవ్దేశమందును చేయుమని మీరు నాతో నిశచ్యముగా చెపుప్దురనెను. 

యోబు 27:1 => యోబు ఇంకను ఉపమానరీతిగా ఇటల్నెను 

వచనము 11 

తన మూఢతను మరల కనుపరచు మూరు ఖ్డు కకిక్నదానికి తిరుగు కుకక్తో సమానుడు. 

సామెతలు 26:1 => ఎండకాలమునకు మంచు గిటట్దు కోతకాలమునకు వరష్ము గిటట్దు అటువలె 

బుదిధ్హీనునికి ఘనత గిటట్దు. 

సామెతలు 19:10 => భోగముల ననుభవించుట బుదిధ్హీనునికి తగదు రాజులనేలుట దాసునికి 

బొతిత్గా తగదు. 
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సామెతలు 30:22 => అవేవనగా, రాజరికమునకు వచిచ్న దాసుడు, కడుపు నిండ అనన్ము కలిగిన 

మూరు ఖ్డు, 

2 దినవృతాత్ంతములు 24:17 => యెహోయాదా చనిపోయిన తరువాత యూదా అధిపతులు వచిచ్ 

రాజునకు నమసక్రింపగా రాజు వారి మాటకు సమమ్తించెను. 

వచనము 12 

తన దృషిట్కి జాఞ్నిననుకొనువానిని చూచితివా? వానిని గుణపరచుటకంటె మూరు ఖ్ని గుణపరచుట 

సుళువు. 

సామెతలు 23:35 => ననున్ కొటిట్నను నాకు నొపిప్ కలుగలేదు నామీద దెబబ్లు పడినను నాకు 

తెలియలేదు నేనెపుప్డు నిదర్ మేలొక్ందును? మరల దాని వెదకుదును అని నీవనుకొందువు. 

2 రాజులు 14:9 => ఇశార్యేలు రాజైన యెహోయాషు యూదా రాజైన అమజాయ్కు ఈలాగు 

వరత్మానము పంపెను లెబానోనులోనునన్ ముండల్ చెటొట్కటి నీ కుమారెత్ను నా కుమారునికిమమ్ని 

లెబానోనులోనునన్ దేవదారు వృక్షమునకు వరత్మానము పంపగా, లెబానోనులోనునన్ దుషట్మృగము 

వచిచ్ ఆ ముండల్చెటుట్ను తొర్కిక్వేసెను. 

సామెతలు 26:7 => కుంటివాని కాళుల్ పటుట్లేక యునన్టుల్ మూరు ఖ్ల నోట సామెత పాటి లేకుండును 

పర్సంగి 10:12 => జాఞ్నుని నోటిమాటలు ఇంపుగా ఉనన్వి, అయితే బుదిధ్హీనుని నోరు వానినే 

మింగివేయును. 

వచనము 13 

సోమరి దారిలో సింహమునన్దనును వీధిలో సింహమునన్దనును. 

సామెతలు 11:31 => నీతిమంతులు భూమిమీద పర్తిఫలము పొందుదురు భకిత్హీనులును 

పాపులును మరి నిశచ్యముగా పర్తిఫలము పొందుదురు గదా? 

రోమీయులకు 2:6 => ఆయన పర్తివానికి వాని వాని కిర్యల చొపుప్న పర్తిఫలమిచుచ్ను. 

వచనము 14 
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ఉతకమీద తలుపు తిరుగును తన పడకమీద సోమరి తిరుగును. 

నిరగ్మకాండము 8:15 => ఫరో ఉపశమనము కలుగుట చూచి యెహోవా సెలవిచిచ్నటుట్ తన 

హృదయమును కఠినపరచుకొని వారి మాట వినకపోయెను. 

మతత్యి 12:45 => అందుచేత ఆ మనుషుయ్ని కడపటి సిథ్తి మొదటి సిథ్తికంటె చెడ డ్దగును. ఆలాగే 

యీ దుషట్తరమువారికిని సంభవించుననెను. 

2 పేతురు 2:22 => కుకక్ తన వాంతికి తిరిగినటుట్ను, కడుగబడిన పంది బురదలో దొరుల్టకు 

మళి ల్నటుట్ను అను నిజమైన సామితె చొపుప్న వీరికి సంభవించెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 23:18 => పడుపుసొముమ్నేగాని కుకక్ విలువనేగాని మొర్కుక్బడిగా నీ 

దేవుడైన యెహోవా యింటికి తేకూడదు. ఏలయనగా ఆ రెండును నీ దేవుడైన యెహోవాకు 

హేయములు. 

నాయ్యాధిపతులు 16:4 => పిమమ్ట అతడు శోరేకు లోయలోనునన్ దెలీలా అను సతరీని మోహింపగా 

సామెతలు 23:35 => ననున్ కొటిట్నను నాకు నొపిప్ కలుగలేదు నామీద దెబబ్లు పడినను నాకు 

తెలియలేదు నేనెపుప్డు నిదర్ మేలొక్ందును? మరల దాని వెదకుదును అని నీవనుకొందువు. 

పర్సంగి 7:25 => వివేచించుటకును పరిశోధించుటకును , జాఞ్నాభాయ్సము చేయుటకై 

సంగతులయొకక్ హేతువులను తెలిసికొనుటకును, భకిత్హీనత బుదిధ్హీనత అనియు బుదిధ్హీనత 

వెఱి ఱ్తనమనియు గర్హించుటకును, రూఢి చేసికొని నా మనసుస్ నిలిపితిని. 

యెషయా 28:8 => వారి భోజనపు బలల్లనిన్యు వాంతితోను కలమ్షములతోను నిండియునన్వి అవి 

లేనిచోటు లేదు. 

యిరిమ్యా 34:11 => అయితే పిమమ్ట వారు మనసుస్ మారుచ్కొని, తాము సవ్తంతుర్లుగా పోనిచిచ్న 

దాస దాసీజనులను మరల దాసులుగాను దాసీలుగాను లోపరచుకొనిరి. 

మతత్యి 7:6 => పరిశుదధ్మైనది కుకక్లకు పెటట్కుడి, మీ ముతయ్ములను పందులయెదుట వేయకుడి; 

వేసినయెడల అవి యొకవేళ వాటిని కాళళ్తో తొర్కిక్ మీమీద పడి మిముమ్ను చీలిచ్వేయును. 
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ఫిలిపీప్యులకు 3:2 => కుకక్ల విషయమై జాగర్తత్గా ఉండుడి. దుషు ట్లైన పనివారి విషయమై 

జాగర్తత్గా ఉండుడి, ఈ ఛేదన నాచరించు వారి విషయమై జాగర్తత్గా ఉండుడి. 

వచనము 15 

సోమరి పాతర్లో తన చెయియ్ ముంచును నోటియొదద్కు దాని తిరిగి యెతుత్ట కషట్మనుకొనును. 

సామెతలు 22:29 => తన పనిలో నిపుణత గలవానిని చూచితివా? అలుప్లైనవారి యెదుట కాదు 

వాడు రాజుల యెదుటనే నిలుచును. 

సామెతలు 29:20 => ఆతురపడి మాటలాడువాని చూచితివా? వానికంటె మూరు ఖ్డు సుళువుగా 

గుణపడును. 

మతత్యి 21:31 => అందుకు వారు మొదటివాడే అనిరి. యేసు సుంకరులును వేశయ్లును మీకంటె 

ముందుగా దేవుని రాజయ్ములో పర్వేశించుదురని మీతో నిశచ్యముగా చెపుప్చునాన్ను. 

లూకా 7:44 => ఆ సతరీ వైపు తిరిగి, సీమోనుతో ఇటల్నెను ఈ సతరీని చూచుచునాన్నే, నేను నీ 

యింటిలోనికి రాగా నీవు నా పాదములకు నీళి ల్యయ్లేదు గాని, యీమె తన కనీన్ళల్తో నా పాదములను 

తడిపి తన తలవెండుర్కలతో తుడిచెను. 

సామెతలు 26:5 => వాని మూఢత చొపుప్న మూరు ఖ్నికి పర్తుయ్తత్రమిముమ్ ఆలాగు చేయనియెడల 

వాడు తన దృషిట్కి తాను జాఞ్నిననుకొనును. 

సామెతలు 26:16 => హేతువులు చూపగల యేడుగురికంటె సోమరి తన దృషిట్కి తానే 

జాఞ్నిననుకొనును 

సామెతలు 28:11 => ఐశవ్రయ్వంతుడు తన దృషిట్కి తానే జాఞ్ని వివేకముగల దరిదుర్డు వానిని 

పరిశోధించును. 

సామెతలు 29:20 => ఆతురపడి మాటలాడువాని చూచితివా? వానికంటె మూరు ఖ్డు సుళువుగా 

గుణపడును. 

మతత్యి 21:31 => అందుకు వారు మొదటివాడే అనిరి. యేసు సుంకరులును వేశయ్లును మీకంటె 

ముందుగా దేవుని రాజయ్ములో పర్వేశించుదురని మీతో నిశచ్యముగా చెపుప్చునాన్ను. 
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లూకా 18:11 => పరిసయుయ్డు నిలువబడి దేవా, నేను చోరులును అనాయ్యసుథ్లును 

వయ్భిచారులునైన యితర మనుషుయ్లవలె నైనను, ఈ సుంకరివలె నైనను ఉండనందుకు నీకు 

కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచుచునాన్ను. 

రోమీయులకు 12:16 => ఏడుచ్వారితో ఏడువుడి; ఒకనితోనొకడు మనసుస్ కలిసియుండుడి. 

హెచుచ్వాటియందు మనసుస్ంచక తగుగ్వాటియందు ఆసకుత్లై యుండుడి . మీకు మీరే 

బుదిధ్మంతులమని అనుకొనవదుద్. 

1 కొరిందీయులకు 3:18 => ఎవడును తనున్తాను మోసపరచుకొనకూడదు. మీలో ఎవడైనను ఈ 

లోకమందు తాను జాఞ్నినని అనుకొనినయెడల, జాఞ్ని అగునటుట్ వెఱి ఱ్వాడు కావలెను. 

1 కొరిందీయులకు 3:19 => ఈ లోకజాఞ్నము దేవుని దృషిట్కి వెఱి ఱ్తనమే. జాఞ్నులను వారి 

కుయుకిత్లో ఆయన పటుట్కొనును;  

2 కొరిందీయులకు 8:1 => సహోదరులారా, మాసిదోనియ సంఘములకు అనుగర్హింపబడియునన్ 

దేవుని కృపనుగూరిచ్ మీకు తెలియజేయుచునాన్ము. 

2 కొరిందీయులకు 8:2 => ఏలాగనగా, వారు బహు శర్మవలన పరీకిష్ంపబడగా, అతయ్ధికముగా 

సంతోషించిరి. మరియు వారు నిరుపేదలైనను వారి దాతృతవ్ము బహుగా విసత్రించెను. 

పర్కటన 3:17 => నీవు దౌరాభ్గుయ్డవును దికుక్మాలిన వాడవును దరిదుర్డవును గుర్డిడ్వాడవును 

దిగంబరుడవునై యునాన్వని యెరుగక నేను ధనవంతుడను, ధనవృదిధ్ చేసియునాన్ను, నాకేమియు 

కొదువలేదని చెపుప్కొనుచునాన్వు. 

సామెతలు 3:7 => నేను జాఞ్నిని గదా అని నీవనుకొనవదుద్ యెహోవాయందు భయభకుత్లు గలిగి 

చెడుతనము విడిచిపెటుట్ము 

సామెతలు 12:15 => మూఢుని మారగ్ము వాని దృషిట్కి సరియైనది జాఞ్నము గలవాడు ఆలోచన 

నంగీకరించును. 

సామెతలు 14:6 => అపహాసకుడు జాఞ్నము వెదకుట వయ్రథ్ము. తెలివి గలవానికి జాఞ్నము 

సులభము. 
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సామెతలు 23:4 => ఐశవ్రయ్ము పొంద పర్యాసపడకుము నీకు అటిట్ అభిపార్యము కలిగినను దాని 

విడిచిపెటుట్ము. 

సామెతలు 30:32 => నీవు బుదిధ్హీనుడవై అతిశయపడి యుండినయెడల కీడు యోచించి 

యుండినయెడల నీచేతితో నోరు మూసికొనుము. 

యెషయా 5:21 => తమ దృషిట్కి తాము జాఞ్నులనియు తమ యెనిన్కలో తాము బుదిధ్మంతులనియు 

తలంచుకొనువారికి శర్మ. 

యెహెజేక్లు 28:5 => నీకు కలిగిన జాఞ్నాతిశయముచేతను వరత్కముచేతను నీవు విసాత్రమైన 

ఐశవ్రయ్ము సంపాదించుకొంటివి, నీకు ఐశవ్రయ్ము కలిగినదని నీవు గరివ్ంచినవాడవైతివి. 

మతత్యి 6:23 => నీ కనున్ చెడినదైతే నీ దేహమంతయు చీకటిమయమై యుండును; నీలోనునన్ 

వెలుగు చీకటియై యుండినయెడల ఆ చీకటి యెంతో గొపప్ది. 

లూకా 11:35 => కాబటిట్ నీలోనుండు వెలుగు చీకటియై యుండకుండ చూచుకొనుము. 

యోహాను 9:34 => అందుకు వారు నీవు కేవలము పాపివై పుటిట్నవాడవు, నీవు మాకు బోధింప 

వచిచ్తివా అని వానితో చెపిప్ వాని వెలివేసిరి. 

యోహాను 9:41 => అందుకు యేసు మీరు గుర్డిడ్వారైతే మీకు పాపము లేకపోవును గాని 

చూచుచునాన్మని మీరిపుప్డు చెపుప్కొనుచునాన్రు గనుక మీ పాపము నిలిచియునన్దని చెపెప్ను. 

యోహాను 1 1 : 4 9 = > అయితే వారిలో కయప అను ఒకడు ఆ సంవతస్ రము 

పర్ధానయాజకుడైయుండి మీకేమియు తెలియదు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 17:18 => ఎపికూరీయులలోను సోత్యికులలోను ఉనన్ కొందరు జాఞ్నులు 

అతనితో వాదించిరి. కొందరు ఈ వదరుబోతు చెపుప్నది ఏమిటని చెపుప్కొనిరి. అతడు యేసును 

గూరిచ్యు పునురుతాథ్నమును గూరిచ్యు పర్కటించెను గనుక మరికొందరు వీడు అనయ్దేవతలను 

పర్చురించుచునాన్డని చెపుప్కొనిరి. 

రోమీయులకు 1:22 => వారి అవివేకహృదయము అంధకారమయమాయెను; తాము జాఞ్నులమని 

చెపుప్కొనుచు బుదిధ్హీనులైరి. 
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రోమీయులకు 2:19 => జాఞ్నసతయ్సవ్రూపమైన ధరమ్శాసత్రము గలవాడవైయుండి నేను గుర్డిడ్వారికి 

తోర్వచూపువాడను, 

రోమీయులకు 11:25 => సహోదరులారా, మీ దృషిట్కి మీరే బుదిధ్మంతులమని అనుకొనకుండునటుల్ 

ఈ మరమ్ము మీరు తెలిసికొనగోరుచునాన్ను. అదేమనగా, అనయ్జనుల పర్వేశము సంపూరణ్మగువరకు 

ఇశార్యేలునకు కఠిన మనసుస్ కొంతమటుట్కు కలిగెను. 

రోమీయులకు 12:3 => తనున్తాను ఎంచుకొనతగిన దానికంటె ఎకుక్వగా ఎంచుకొనక, దేవుడు 

ఒకొక్కనికి విభజించి యిచిచ్న విశావ్స పరిమాణ పర్కారము, తాను సవ్సథ్బుదిధ్ గలవాడగుటకై 

తగినరీతిగా తనున్ ఎంచుకొనవలెనని, నాకు అనుగర్హింపబడిన కృపనుబటిట్ మీలోనునన్ పర్తి 

వానితోను చెపుప్చునాన్ను. 

1 కొరిందీయులకు 8 :2 => ఒకడు తనకేమైనను తెలియుననుకొనియుంటే , తాను 

తెలిసికొనవలసినటుట్ ఇంకను ఏమియు తెలిసికొనినవాడు కాడు. 

2 కొరిందీయులకు 10:12 => తముమ్ను తామే మెచుచ్కొను కొందరితో జతపరచుకొనుటకైనను 

వారితో సరిచూచుకొనుటకైనను మేము తెగింపజాలము గాని, వారు తమలోనే యొకరినిబటిట్ యొకరు 

ఎనిన్క చేసికొని యొకరితోనొకరు సరిచూచుకొనుచునన్ందున, గర్హింపులేక యునాన్రు. 

గలతీయులకు 6:3 => ఎవడైనను వటిట్వాడై యుండి తాను ఎనిన్కైన వాడనని యెంచుకొనినయెడల 

తనున్తానే మోసపరచుకొనును. 

1 తిమోతి 6:4 => వాడేమియు ఎరుగక తరక్ములనుగూరిచ్యు వాగావ్దములనుగూరిచ్యు 

వయ్రథ్ముగా పర్యాసపడుచు గరావ్ంధుడగును. వీటిమూలముగా అసూయ కలహము దూషణలు 

దురనుమానములును, 

వచనము 16 

హేతువులు చూపగల యేడుగురికంటె సోమరి తన దృషిట్కి తానే జాఞ్నిననుకొనును 

సామెతలు 15:19 => సోమరి మారగ్ము ముళల్కంచె యథారథ్వంతుల తోర్వ రాజమారగ్ము. 

సామెతలు 19:15 => సోమరితనము గాఢనిదర్లో పడవేయును సోమరివాడు పసుత్ పడియుండును. 
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సామెతలు 22:13 => సోమరి బయట సింహమునన్ది వీధులలో నేను చంపబడుదుననును. 

1 రాజులు 13:24 => అతడు బయలుదేరి మారగ్మున పోవుచుండగా ఒక సింహము అతనికి 

ఎదురుపడి అతని చంపెను. అతని కళేబరము మారగ్మందు పడియుండగా గాడిద దాని దగగ్ర 

నిలిచియుండెను, సింహమును శవముదగగ్ర నిలిచియుండెను. 

సామెతలు 6:6 => సోమరీ, చీమల యొదద్కు వెళుల్ము వాటి నడతలు కనిపెటిట్ జాఞ్నము 

తెచుచ్కొనుము. 

సామెతలు 12:24 => శర్దధ్గా పని చేయువారు ఏలుబడి చేయుదురు సోమరులు వెటిట్పనులు 

చేయవలసి వచుచ్ను. 

సామెతలు 13:4 => సోమరి ఆశపడును గాని వాని పార్ణమునకేమియు దొరకదు శర్దధ్గలవారి 

పార్ణము పుషిట్గా నుండును. 

సామెతలు 19:24 => సోమరి పాతర్లో చెయియ్ ముంచునేగాని తన నోటికి దాని తిరిగి ఎతత్నైన 

ఎతత్డు. 

సామెతలు 20:4 => వితుత్లువేయు కాలమున సోమరి దునన్డు కోతకాలమున పంటనుగూరిచ్ వాడు 

విచారించునపుప్డు వానికేమియు లేకపోవును. 

సామెతలు 21:25 => సోమరివాని చేతులు పనిచేయనొలల్వు వాని యిచఛ్ వాని చంపును. 

హగగ్యి 1:2 => సమయమింక రాలేదు, యెహోవా మందిరమును కటిట్ంచుటకు సమయమింక 

రాలేదని యీ జనులు చెపుప్చునాన్రే. 

మతత్యి 25:18 => అయితే ఒక తలాంతు తీసికొనినవాడు వెళి ల్, భూమి తర్వివ్ తన యజమానుని 

సొముమ్ దాచిపెటెట్ను. 

మతత్యి 25:25 => గనుక నేను భయపడి, వెళి ల్ నీ తలాంతును భూమిలో దాచిపెటిట్తిని; ఇదిగో నీది 

నీవు తీసికొనుమని చెపెప్ను. 

లూకా 16:3 => ఆ గృహనిరావ్హకుడు తనలోతాను నా యజమానుడు ఈ గృహనిరావ్హకతవ్పు 

పనిలోనుండి ననున్ తీసివేయును గనుక నేను ఏమిచేతును? తర్వవ్లేను, భిక్షమెతత్ సిగుగ్పడుచునాన్ను.  

లూకా 19:20 => అంతట మరియొకడు వచిచ్ అయాయ్, యిదిగో నీ మినా; 
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రోమీయులకు 12:11 => ఆసకిత్ విషయములో మాందుయ్లు కాక, ఆతమ్యందు తీవర్తగలవారై 

పర్భువును సేవించుడి. 

వచనము 17 

తనకు పటట్ని జగడమునుబటిట్ రేగువాడు దాటిపోవుచునన్ కుకక్ చెవులు పటుట్కొనువానితో సమానుడు. 

సామెతలు 6:9 => సోమరీ, ఎందాక నీవు పండుకొనియుందువు? ఎపుప్డు నిదర్లేచెదవు?  

సామెతలు 6:10 => ఇక కొంచెము నిదిర్ంచెదనని కొంచెము కునికెదనని కొంచెముసేపు చేతులు 

ముడుచుకొని పరుండెదనని నీవనుచుందువు 

సామెతలు 12:24 => శర్దధ్గా పని చేయువారు ఏలుబడి చేయుదురు సోమరులు వెటిట్పనులు 

చేయవలసి వచుచ్ను. 

సామెతలు 12:27 => సోమరి వేటాడినను పటుట్కొనడు చురుకుగా నుండుట గొపప్ భాగయ్ము. 

సామెతలు 24:33 => ఇంక కొంచెము నిదర్ యింక కొంచెము కునుకుపాటు పరుండుటకై యింక 

కొంచెము చేతులు ముడుచుకొనుట  

హెబీర్యులకు 6:12 => మీ నిరీక్షణ పరిపూరణ్మగు నిమితత్ము మీరిదివరకు కనుపరచిన ఆసకిత్ని 

తుదమటుట్కు కనుపరచవలెనని అపేకిష్ంచుచునాన్ము. 

వచనము 18 

తెగులు అముమ్లు కొరవులు విసరు వెఱి ఱ్వాడు  

సామెతలు 19:24 => సోమరి పాతర్లో చెయియ్ ముంచునేగాని తన నోటికి దాని తిరిగి ఎతత్నైన 

ఎతత్డు. 

సామెతలు 12:27 => సోమరి వేటాడినను పటుట్కొనడు చురుకుగా నుండుట గొపప్ భాగయ్ము. 

వచనము 19 

తన పొరుగువాని మోసపుచిచ్ నేను నవువ్లాటకు చేసితినని పలుకువానితో సమానుడు. 
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సామెతలు 26:12 => తన దృషిట్కి జాఞ్నిననుకొనువానిని చూచితివా? వానిని గుణపరచుటకంటె 

మూరు ఖ్ని గుణపరచుట సుళువు. 

సామెతలు 12:15 => మూఢుని మారగ్ము వాని దృషిట్కి సరియైనది జాఞ్నము గలవాడు ఆలోచన 

నంగీకరించును. 

1 పేతురు 3:15 => నిరమ్లమైన మనసాస్కిష్ కలిగినవారై, మీలో ఉనన్ నిరీక్షణనుగూరిచ్ మిముమ్ను 

హేతువు అడుగు పర్తివానికిని సాతివ్కముతోను భయముతోను సమాధానము చెపుప్టకు ఎలల్పుప్డు 

సిదధ్ముగా ఉండి, మీ హృదయములయందు కీర్సుత్ను పర్భువుగా పర్తిషిఠ్ంచుడి; 

2 రాజులు 5:20 => అంతట దైవజనుడైన ఎలీషాకు సేవకుడగు గేహజీ సిరియనుడైన యీ 

నయమాను తీసికొనివచిచ్న వాటిని అంగీకరించుటకు నా యజమానునికి మనసుస్ లేకపోయెను గాని, 

యెహోవా జీవముతోడు నేను పరుగెతిత్కొనిపోయి అతని కలిసికొని అతనియొదద్ ఏదైనను 

తీసికొందుననుకొని 

సామెతలు 21:25 => సోమరివాని చేతులు పనిచేయనొలల్వు వాని యిచఛ్ వాని చంపును. 

సామెతలు 28:11 => ఐశవ్రయ్వంతుడు తన దృషిట్కి తానే జాఞ్ని వివేకముగల దరిదుర్డు వానిని 

పరిశోధించును. 

యెషయా 5:21 => తమ దృషిట్కి తాము జాఞ్నులనియు తమ యెనిన్కలో తాము బుదిధ్మంతులనియు 

తలంచుకొనువారికి శర్మ. 

రోమీయులకు 11:25 => సహోదరులారా, మీ దృషిట్కి మీరే బుదిధ్మంతులమని అనుకొనకుండునటుల్ 

ఈ మరమ్ము మీరు తెలిసికొనగోరుచునాన్ను. అదేమనగా, అనయ్జనుల పర్వేశము సంపూరణ్మగువరకు 

ఇశార్యేలునకు కఠిన మనసుస్ కొంతమటుట్కు కలిగెను. 

వచనము 20 

కటెట్లు లేనియెడల అగిన్ ఆరిపోవును కొండెగాడు లేనియెడల జగడము చలాల్రును. 

సామెతలు 17:11 => తిరుగుబాటు చేయువాడు కీడుచేయుటకే కోరును అటిట్వానివెంట కూర్రదూత 

పంపబడును. 
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సామెతలు 18:6 => బుదిధ్హీనుని పెదవులు కలహమునకు సిదధ్ముగా నునన్వి. దెబబ్లు కావలెనని 

వాడు కేకలువేయును.  

సామెతలు 20:3 => కలహమునకు దూరముగా నుండుట నరులకు ఘనత మూరు ఖ్డైన పర్తివాడును 

పోరునే కోరును. 

లూకా 12:14 => ఆయన ఓయీ, మీమీద తీరప్రినిగానైనను పంచిపెటుట్వానిగానైనను ననెన్వడు 

నియమించెనని అతనితో చెపెప్ను. 

2 తిమోతి 2:23 => నేరుప్లేని మూఢుల వితరక్ములు జగడములను పుటిట్ంచునని యెరిగి అటిట్వాటిని 

విసరిజ్ంచుము. 

2 తిమోతి 2:24 => సతయ్విషయమైన అనుభవజాఞ్నము వారికి కలుగుటకై, దేవుడొకవేళ ఎదురాడు 

వారికి మారుమనసుస్ దయచేయును; 

2 రాజులు 14:10 => నీవు ఎదోమీయులను హతము చేసినందున నీ హృదయమందు నీవు 

అతిశయపడుచునాన్వు సరే; యిపుప్డు నీ నగరునందు నీవుండి నీకునన్ ఘనతనుబటిట్ నీవు 

అతిశయపడుము. నీవు మాతర్ము గాక నీతొకూడ యూదావారును కూలునటుల్గా నీవెందుకు 

అపాయములో దిగుదువని చెపిప్నను 

2 దినవృతాత్ంతములు 25:19 => నేను ఎదోమీయులను ఓడించితిని గదా యని 

నీవనుకొనుచునాన్వు; నీ హృదయము నీవు గరివ్ంచి పర్గలభ్ములాడునటుల్ చేయుచునన్ది; యింటియొదద్ 

నిలిచియుండుము; నీవు నా జోలికి వచిచ్ కీడు తెచుచ్కొనుట యెందుకు? నీవును నీతోకూడ 

యూదావారును అపజయమొందుట యెందుకు? 

సామెతలు 6:14 => వాని హృదయము అతిమూరఖ్ సవ్భావము గలది వాడెలల్పుప్డు కీడు కలిప్ంచుచు 

జగడములు పుటిట్ంచును. 

సామెతలు 18:1 => వేరుండ గోరువాడు సేవ్చాఛ్నుసారముగా నడచువాడు అటిట్వాడు లెసైస్న 

జాఞ్నమునకు విరోధి. బుదిధ్హీనుడు వివేచనయందు సంతోషింపక 

యోహాను 8:6 => ఆయనమీద నేరము మోపవలెనని ఆయనను శోధించుచు ఈలాగున అడిగిరి. 

అయితే యేసు వంగి, నేలమీద వేర్లితో ఏమో వార్యుచుండెను. 
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వచనము 21 

వేడిబూడిదెకు బొగుగ్లు అగిన్కి కటెట్లు కలహములు పుటిట్ంచుటకు కలహపిర్యుడు. 

సామెతలు 7:23 => తనకు పార్ణహానికరమైనదని యెరుగక ఉరియొదద్కు పకిష్ తవ్రపడునటుల్ను వాని 

గుండెను అంబు చీలుచ్వరకు వాడు దానివెంట పోయెను. 

సామెతలు 25:18 => తన పొరుగువానిమీద కూటసాక్షయ్ము పలుకువాడు సమెమ్టను ఖడగ్మును 

వాడిగల అంబును పోలినవాడు. 

ఆదికాండము 49:23 => విలుకాండుర్ అతని వేధించిరి వారు బాణములను వేసి అతని హింసించిరి. 

2 సమూయేలు 2:14 => అబేన్రు లేచి మన యెదుట యౌవనులు మలల్చేషట్లు చేయుదురా అని 

యోవాబుతో అనగా యోవాబువారు చేయవచుచ్ననెను. 

సామెతలు 10:23 => చెడుపనులు చేయుట బుదిధ్హీనునికి ఆటగా నునన్ది వివేకికి జాఞ్నపరిశర్మ 

చేయుట అటిట్దే. 

సామెతలు 14:9 => మూఢులు చేయు అపరాధపరిహారారథ్బలి వారిని అపహాసయ్ము చేయును 

యథారథ్వంతులు ఒకరియందు ఒకరు దయచూపుదురు. 

సామెతలు 15:21 => బుదిధ్లేనివానికి మూఢత సంతోషకరము వివేకము గలవాడు చకక్గా 

పర్వరిత్ంచును. 

యిరిమ్యా 11:15 => దురావ్య్పారము జరిగించిన నా పిర్యురాలికి నా మందిరముతో నిమితత్మేమి? 

మొర్కుక్బళల్చేతను పర్తిషిఠ్త మాంసము తినుటచేతను నీకు రావలసిన కీడు నీవు పోగొటుట్కొందువా? 

ఆలాగైతే నీవు ఉతస్హించుదువు. 

వచనము 22 

కొండెగాని మాటలు రుచిగల పదారథ్ములవంటివి అవి లోకడుపులోనికి దిగిపోవును. 

సామెతలు 10:23 => చెడుపనులు చేయుట బుదిధ్హీనునికి ఆటగా నునన్ది వివేకికి జాఞ్నపరిశర్మ 

చేయుట అటిట్దే. 
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సామెతలు 14:9 => మూఢులు చేయు అపరాధపరిహారారథ్బలి వారిని అపహాసయ్ము చేయును 

యథారథ్వంతులు ఒకరియందు ఒకరు దయచూపుదురు. 

సామెతలు 15:21 => బుదిధ్లేనివానికి మూఢత సంతోషకరము వివేకము గలవాడు చకక్గా 

పర్వరిత్ంచును. 

ఎఫెసీయులకు 5:4 => కృతజఞ్తా వచనమే మీరుచచ్రింపవలెను గాని మీరు బూతులైనను, 

పోకిరిమాటలైనను, సరసోకుత్లైనను ఉచచ్రింపకూడదు; ఇవి మీకు తగవు. 

2 పేతురు 2:13 => ఒకనాటి సుఖానుభవము సంతోషమని యెంచుకొందురు. వారు 

కళంకములును నిందాసప్దములునై తమ పేర్మవిందులలో మీతోకూడ అనన్పానములు పుచుచ్కొనుచు 

తమ భోగములయందు సుఖించుదురు. 

లేవీయకాండము 6:2 => ఒకడు యెహోవాకు విరోధముగా దోర్హముచేసి పాపియైనయెడల, అనగా 

తనకు అపప్గింపబడినదాని గూరిచ్యేగాని తాకటుట్ ఉంచినదాని గూరిచ్యేగాని, దోచుకొనినదాని 

గూరిచ్యేగాని, తన పొరుగువానితో బొంకిన యెడలనేమి, తన పొరుగువాని బలాతక్రించిన 

యెడలనేమి 

2 సమూయేలు 2:14 => అబేన్రు లేచి మన యెదుట యౌవనులు మలల్చేషట్లు చేయుదురా అని 

యోవాబుతో అనగా యోవాబువారు చేయవచుచ్ననెను. 

వచనము 23 

చెడు హృదయమును పేర్మగల మాటలాడు పెదవులును కలిగియుండుట మంటి పెంకుమీది వెండి 

పూతతో సమానము. 

సామెతలు 26:22 => కొండెగాని మాటలు రుచిగల పదారథ్ములవంటివి అవి లోకడుపులోనికి 

దిగిపోవును. 

సామెతలు 16:28 => మూరు ఖ్డు కలహము పుటిట్ంచును కొండెగాడు మితర్భేదము చేయును. 

సామెతలు 22:10 => తిరసాక్రబుదిధ్ గలవాని తోలివేసినయెడల కలహములు మానును పోరు తీరి 

అవమానము మానిపోవును. 

Page  of 2082 2507



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   !"త$

యాకోబు 3:6 => నాలుక అగిన్యే, నాలుక మన అవయవములలో ఉంచబడిన పాప పర్పంచమై 

సరవ్శరీరమునకు మాలినయ్ము కలుగజేయుచు, పర్కృతి చకర్మునకు చిచుచ్పెటుట్ను; అది నరకముచేత 

చిచుచ్ పెటట్బడును. 

1 సమూయేలు 24:9 => సౌలుతో ఇటల్నెను దావీదు నీకు కీడుచేయ నుదేద్శించుచునాన్డని జనులు 

చెపిప్న మాటలు నీవెందుకు వినుచునాన్వు? 

కీరత్నలు 41:7 => ననున్ దేవ్షించువారందరు కూడి నామీద గుసగుస లాడుచునాన్రు 

నశింపజేయవలెనని వారు నాకు కీడుచేయ నాలోచించుచునాన్రు. 

సామెతలు 6:19 => లేనివాటిని పలుకు అబదధ్సాకిష్యు అనన్దముమ్లలో జగడములు 

పుటిట్ంచువాడును. 

సామెతలు 11:13 => కొండెగాడై తిరుగులాడువాడు పరుల గుటుట్ బయటపెటుట్ను నమమ్కమైన 

సవ్భావము గలవాడు సంగతి దాచును. 

సామెతలు 18:8 => కొండెగాని మాటలు రుచిగల భోజయ్ములు అవి లోకడుపులోనికి దిగిపోవును. 

సామెతలు 20:19 => కొండెగాడై తిరుగులాడువాడు పరుల గుటుట్ బయటపెటుట్ను కావున 

వదరుబోతుల జోలికి పోకుము. 

సామెతలు 25:23 => ఉతత్రపు గాలి వాన పుటిట్ంచును కొండెగాని నాలుక కోపదృషిట్ కలిగించును. 

రోమీయులకు 1:29 => అటిట్వారు సమసత్మైన దురీన్తి చేతను, దుషట్తవ్ము చేతను, లోభము చేతను, 

ఈరష్య్ చేతను నిండుకొని, మతస్రము నరహతయ్ కలహము కపటము వైరమనువాటితో నిండినవారై 

ఎఫెసీయులకు 4:31 => సమసత్మైన దేవ్షము, కోపము, కోర్ధము, అలల్రి, దూషణ, సకలమైన 

దుషట్తవ్ము మీరు విసరిజ్ంచుడి. 

వచనము 24 

పగవాడు పెదవులతో మాయలు చేసి అంతరంగములో కపటము దాచుకొనును.  

సామెతలు 10:12 => పగ కలహమును రేపును పేర్మ దోషములనిన్టిని కపుప్ను. 
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సామెతలు 15:18 => కోపోదేర్కి యగువాడు కలహము రేపును దీరఘ్శాంతుడు వివాదము 

నణచివేయును. 

సామెతలు 29:22 => కోపిషుఠ్డు కలహము రేపును ముంగోపి అధికమైన దుషిర్క్యలు చేయును. 

సామెతలు 30:33 => పాలు తరచగా వెనన్ పుటుట్ను, ముకుక్ పిండగా రకత్ము వచుచ్ను, కోపము 

రేపగా కలహము పుటుట్ను 

2 సమూయేలు 20:1 => బెనాయ్మీనీయుడగు బికిర్ కుమారుడైన షెబయను పనికిమాలినవాడొకడు 

అచచ్టనుండెను. వాడు దావీదునందు మనకు భాగము లేదు, యెషష్యి కుమారునియందు మనకు 

సావ్సథ్య్ము ఎంతమాతర్మును లేదు; ఇశార్యేలు వారలారా, మీరందరు మీ మీ గుడారములకు పొండని 

బాకా ఊది పర్కటన చేయగా 

1 రాజులు 12:2 => నెబాతు కుమారుడైన యరొబాము రాజైన సొలొమోను నొదద్నుండి పారిపోయి 

ఐగుపుత్లో నివాసము చేయుచుండెను; యరొబాము ఇంక ఐగుపుత్లోనేయుండి ఆ సమాచారము వినెను. 

1 రాజులు 12:3 => జనులు అతని పిలువనంపగా యరొబామును ఇశార్యేలీయుల 

సమాజమంతయును వచిచ్ రెహబాముతో నీలాగు మనవిచేసిరి. 

1 రాజులు 12:20 => మరియు యరొబాము తిరిగివచెచ్నని ఇశార్యేలు వారందరు విని, 

సమాజముగా కూడి, అతని పిలువనంపించి ఇశార్యేలువారందరిమీద రాజుగా అతనికి పటాట్భిషేకము 

చేసిరి; యూదా గోతీర్యులు తపప్ దావీదు సంతతివారిని వెంబడించినవారెవరును లేకపోయిరి. 

కీరత్నలు 120:4 => తంగేడు నిపుప్లతో కూడిన బాణములను బలాఢుయ్ల వాడిగల బాణములను 

నీమీద వేయును 

సామెతలు 17:14 => కలహారంభము నీటిగటుట్న పుటుట్ ఊట వివాదము అధికము కాకమునుపే 

దాని విడిచిపెటుట్ము. దుషు ట్లు నిరోద్షులని తీరుప్ తీరుచ్వాడు  

సామెతలు 22:10 => తిరసాక్రబుదిధ్ గలవాని తోలివేసినయెడల కలహములు మానును పోరు తీరి 

అవమానము మానిపోవును. 
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యాకోబు 3:6 => నాలుక అగిన్యే, నాలుక మన అవయవములలో ఉంచబడిన పాప పర్పంచమై 

సరవ్శరీరమునకు మాలినయ్ము కలుగజేయుచు, పర్కృతి చకర్మునకు చిచుచ్పెటుట్ను; అది నరకముచేత 

చిచుచ్ పెటట్బడును. 

వచనము 25 

వాడు దయగా మాటలాడినపుప్డు వాని మాట నమమ్కుము వాని హృదయములో ఏడు హేయ 

విషయములు కలవు. 

సామెతలు 18:8 => కొండెగాని మాటలు రుచిగల భోజయ్ములు అవి లోకడుపులోనికి దిగిపోవును. 

సామెతలు 20:19 => కొండెగాడై తిరుగులాడువాడు పరుల గుటుట్ బయటపెటుట్ను కావున 

వదరుబోతుల జోలికి పోకుము. 

యెహెజేక్లు 22:9 => కొండెములు చెపిప్ నరహతయ్ చేయువారు నీలో కాపురమునాన్రు, 

పరవ్తములమీద భోజనము చేయువారు నీ మధయ్ నివసించుచునాన్రు, నీలో కామ వికార చేషట్లు 

జరుగుచునన్వి. 

సామెతలు 15:4 => సాతివ్కమైన నాలుక జీవవృక్షము దానిలో కుటిలత యుండినయెడల ఆతమ్కు 

భంగము కలుగును. 

సామెతలు 26:20 => కటెట్లు లేనియెడల అగిన్ ఆరిపోవును కొండెగాడు లేనియెడల జగడము 

చలాల్రును. 

వచనము 26 

వాడు తన దేవ్షమును కపట వేషముచేత దాచుకొనును సమాజములో వాని చెడుతనము 

బయలుపరచబడును. 

సామెతలు 10:18 => అంతరంగమున పగ ఉంచుకొనువాడు అబదిధ్కుడు కొండెము పర్చురము 

చేయువాడు బుదిధ్హీనుడు. 
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2 సమూయేలు 20:9 => అపుప్డు యోవాబు అమాశాతో నా సహోదరా, నీవు కేష్మముగా ఉనాన్వా 

అనుచు, అమాశాను ముదుద్పెటుట్కొనునటుల్గా కుడిచేత అతని గడ డ్ము పటుట్కొని 

2 సమూయేలు 20:10 => అమాశా యోవాబు చేతిలోనునన్ కతిత్ని చూడకను తనున్ 

కాపాడుకొనకను ఉండగా యోవాబు అతని కడుపులో దాని గుచెచ్ను; గుచిచ్నతోడనే అతని పేగులు 

నేలకు జారి ఆ దెబబ్తోనే అతడు చనిపోయెను. యోవాబును అతని సహోదరుడగు అబీషైయును బికిర్ 

కుమారుడగు షెబను తరుముటకు సాగిపోగా 

యెహెజేక్లు 33:31 => నా జనులు రాదగిన విధముగా వారు నీయొదద్కు వచిచ్, నా జనులైనటుట్గా నీ 

యెదుట కూరుచ్ండి నీ మాటలు విందురుగాని వాటి ననుసరించి పర్వరిత్ంపరు, వారు నోటితో ఎంతో 

పేర్మ కనుపరచుదురు గాని వారి హృదయము లాభమును అపేకిష్ంచుచునన్ది. 

లూకా 22:47 => మీరెందుకు నిదిర్ంచుచునాన్రు? శోధనలో పర్వేశించకుండునటుల్ లేచి పార్రథ్న 

చేయుడని వారితో చెపెప్ను. 

లూకా 22:48 => ఆయన ఇంకను మాటలాడుచుండగా, ఇదిగో జనులు గుంపుగా వచిచ్రి. 

పండెర్ండుమందిలో యూదా అనబడినవాడు వారికంటె ముందుగా నడిచి, యేసును ముదుద్ 

పెటుట్కొనుటకు ఆయన యొదద్కు రాగా 

ఆదికాండము 31:27 => నీవు నాకు చెపప్క రహసయ్ముగా పారిపోయి ననున్ మోసపుచిచ్తివేల? 

సంభర్మముతోను పాటలతోను మదెద్లతోను సితారాలతోను నినున్ సాగనంపుదునే. 

2 సమూయేలు 3:26 => దావీదునొదద్నుండి బయలువెడలి అబేన్రును పిలుచుటకై దూతలను 

పంపెను. వారు పోయి సిరా యను బావిదగగ్రనుండి అతనిని తోడుకొని వచిచ్రి; అతడు వచిచ్న సంగతి 

దావీదునకు తెలియకయుండెను. 

ఎజార్ 4:2 => జరుబాబ్బెలు నొదద్కును పెదద్లలో పర్ధానులయొదద్కును వచిచ్ మీరు ఆశర్యించునటుల్ 

మేమును మీ దేవుని ఆశర్యించువారము. ఇచచ్టికి మముమ్ను రపిప్ంచిన అషూష్రు రాజైన ఏసరహ్దోద్ను 

యొకక్ కాలము మొదలుకొని మేము యెహోవాకు బలులు అరిప్ంచువారము, మేమును మీతో కలిసి 

కటెట్దమని చెపిప్రి. 

Page  of 2086 2507



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   !"త$

కీరత్నలు 28:3 => భకిత్హీనులను, పాపము చేయువారిని నీవు లాగివేయునటుట్ ననున్ 

లాగివేయకుము. వారు దుషాట్లోచన హృదయములో నుంచుకొని తమ పొరుగువారితో 

సమాధానముగా మాటలాడుదురు  

సామెతలు 27:6 => మేలును కోరి సేన్హితుడు గాయములు చేయును పగవాడు లెకక్లేని 

ముదుద్లుపెటుట్ను. 

పర్సంగి 7:9 => ఆతర్పడి కోపపడవదుద్; బుదిధ్హీనుల అంతరిందిర్యములందు కోపము 

సుఖనివాసము చేయును. 

యిరిమ్యా 40:14 => నినున్ చంపుటకు అమోమ్నీయుల రాజైన బయలీను నెతనాయ్ కుమారుడైన 

ఇషామ్యేలును పంపెనని నీకు తెలియదా అని చెపిప్రి. అయితే అహీకాము కుమారుడైన గెదలాయ్ వారి 

మాట నమమ్లేదు. 

యిరిమ్యా 41:1 => ఏడవ మాసమున ఎలీషామా మనుమడును నెతనాయ్ కుమారుడును 

రాజవంశసుథ్డును రాజుయొకక్ పర్ధానులలో నొకడునగు ఇషామ్యేలనువాడును, అతనితో పదిమంది 

మనుషుయ్లును, మిసాప్లోనునన్ అహీకాము కుమారుడైన గెదలాయ్యొదద్కు వచిచ్ అకక్డ అతనితోకూడ 

మిసాప్లో భోజనము చేసిరి.  

యిరిమ్యా 41:6 => నెతనాయ్ కుమారుడైన ఇషామ్యేలు దారి పొడుగున ఏడుచ్చు, వారిని 

ఎదురొక్నుటకు మిసాప్లోనుండి బయలువెళి ల్ వారిని కలిసికొని వారితో-- అహీకాము కుమారుడైన 

గెదలాయ్యొదద్కు రండనెను. 

దానియేలు 11:27 => కీడు చేయుటకై ఆ యిదద్రు రాజులు తమ మనసుస్లు సిథ్రపరచుకొని, 

యేకభోజన పంకిత్లో కూరుచ్ండినను కపటవాకయ్ములాడెదరు; నిరణ్యకాలమందు సంగతి జరుగును 

గనుక వారి ఆలోచన సఫలము కానేరదు.  

మారుక్ 12:14 => వారు వచిచ్ బోధకుడా, నీవు సతయ్వంతుడవు; నీవు ఎవనిని లక్షయ్పెటట్నివాడవని 

మేమెరుగుదుము; నీవు మోమోటము లేనివాడవై దేవుని మారగ్ము సతయ్ముగా బోధించువాడవు. 

కైసరుకు పనిన్చుచ్ట నాయ్యమా కాదా? 
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వచనము 27 

గుంటను తర్వువ్వాడే దానిలో పడును రాతిని పొరిల్ంచువానిమీదికి అది తిరిగి వచుచ్ను. 

సామెతలు 11:1 => దొంగతార్సు యెహోవాకు హేయము సరియైన గుండు ఆయనకిషట్ము. 

సామెతలు 12:5 => నీతిమంతుల తలంపులు నాయ్యయుకత్ములు భకిత్హీనులు చెపుప్ ఆలోచనలు 

మోసకరములు. 

సామెతలు 12:17 => సతయ్వాద పిర్యుడు నీతిగల మాటలు పలుకును కూటసాకిష్ మోసపు మాటలు 

చెపుప్ను. 

సామెతలు 12:20 => కీడు కలిప్ంచువారి హృదయములో మోసము కలదు సమాధానపరచుటకై 

ఆలోచన చెపుప్వారు సంతోషభరితులగుదురు. 

సామెతలు 14:8 => తమ పర్వరత్నను కనిపెటిట్యుండుట వివేకుల జాఞ్నమునకు లక్షణము 

మోసకృతయ్ములే బుదిధ్హీనులు కనుపరచు మూఢత. 

ఆదికాండము 4:8 => కయీను తన తముమ్డైన హేబెలుతో మాటలాడెను. వారు పొలములో 

ఉనన్పుప్డు కయీను తన తముమ్డైన హేబెలు మీదపడి అతనిని చంపెను. 

ఆదికాండము 34:13 => అయితే తమ సహోదరియైన దీనాను అతడు చెరిపినందున యాకోబు 

కుమారులు షెకెముతోను అతని తండిర్యైన హమోరుతోను కపటముగా ఉతత్రమిచిచ్ అనినదేమనగా 

ఆదికాండము 49:7 => వారి కోపము వేండర్మైనది వారి ఉగర్తయు కఠినమైనది అవి శపింపబడును 

యాకోబులో వారిని విభజించెదను ఇశార్యేలులో వారిని చెదరగొటెట్దను.  

లేవీయకాండము 19:17 => నీ హృదయములో నీ సహోదరుని మీద పగపటట్కూడదు, నీ 

పొరుగువాని పాపము నీమీదికి రాకుండునటుల్ నీవు తపప్క వానిని గదిద్ంపవలెను. 

సంఖాయ్కాండము 35:20 => వాని కనుగొనినపుప్డు వాని చంపవలెను. ఒకడు చచుచ్నటుల్ వాని 

పగపటిట్ పొడిచినను, లేక పొంచియుండి వానిమీద దేనినైనను వేసినను, లేక ఒకడు చచుచ్నటుల్ 

వైరమువలన చేతితో వాని కొటిట్నను, కొటిట్నవాడు నరహంతకుడు, నిశచ్యముగా వాని చంపవలెను. 
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1 సమూయేలు 18:21 => ఆమె అతనికి ఉరిగానుండునటుల్ను ఫిలిషీత్యుల చెయియ్ అతనిమీద 

నుండునటుల్ను నేను ఆమెను అతనికి ఇతుత్ననుకొని ఇపుప్డు నీవు మరి యొకదానిచేత నాకు 

అలుల్డవగుదువని దావీదుతో చెపిప్ 

1 సమూయేలు 19:6 => సౌలు యోనాతాను చెపిప్న మాట ఆలకించి యెహోవా జీవముతోడు 

అతనికి మరణ శిక్ష విధింపనని పర్మాణము చేసెను. 

1 సమూయేలు 24:22 => అపుప్డు సౌలు ఇంటికి తిరిగి వచెచ్ను; అయితే దావీదును అతని 

జనులును తమ కొండసథ్లములకు వెళి ల్పోయిరి. 

2 సమూయేలు 13:20 => ఆమె అనన్యగు అబాష్లోము ఆమెను చూచి నీ అనన్యగు అమోన్ను 

నినున్ కూడినాడు గదా? నా చెలీల్ నీవు ఊరకుండుము; అతడు నీ అనేన్ గదా, యిందునుగూరిచ్ 

చింతపడవదద్నెను. కావున తామారు చెరుపబడినదై తన అనన్యగు అబాష్లోము ఇంటనుండెను. 

2 సమూయేలు 13:22 => అబాష్లోము తన అనన్యగు అమోన్నుతో మంచిచెడ డ్లేమియు 

మాటలాడక ఊరకుండెను గాని, తన సహోదరియగు తామారును బలవంతము చేసినందుకై 

అతనిమీద పగయుంచెను. 

2 సమూయేలు 13:27 => అబాష్లోము అతని బతిమాలినందున రాజు అమోన్నును తన 

కుమారులందరును అతనియొదద్కు పోవచుచ్నని సెలవిచెచ్ను. 

2 సమూయేలు 20:9 => అపుప్డు యోవాబు అమాశాతో నా సహోదరా, నీవు కేష్మముగా ఉనాన్వా 

అనుచు, అమాశాను ముదుద్పెటుట్కొనునటుల్గా కుడిచేత అతని గడ డ్ము పటుట్కొని 

నెహెమాయ్ 6:2 => సనబ్లల్టును గెషెమును నాకు ఏదో హాని చేయుటకు ఆలోచించి ఓనో 

మైదానమందునన్ గార్మములలో ఒక దాని దగగ్ర మనము కలిసికొందము రండని నాయొదద్కు 

వరత్మానము పంపిరి. 

నెహెమాయ్ 6:7 => యూదులకు రాజుగా ఉనాన్డని నినున్గూరిచ్ పర్కటన చేయుటకు యెరూషలేములో 

పర్వకత్లను నీవు నియమించితివనియు మొదలగు మాటలును రాజునకు ఈ సంగతులు 

తెలియనగుననియు మొదలగు మాటలును, అందునిమితత్ము ఇపుప్డు మనము యోచన చేసెదము 
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రండనియు, ఈ సంగతి అనయ్జనుల వదంతియనియు, దానిని గెషెము చెపుప్చునాన్డనియు 

వార్యబడెను. 

కీరత్నలు 41:6 => ఒకడు ననున్ చూడవచిచ్నయెడల వాడు అబదధ్మాడును వాని హృదయము 

పాపమును పోగుచేసికొనుచునన్ది. వాడు బయలువెళి ల్ వీధిలో దాని పలుకుచునాన్డు. 

కీరత్నలు 55:21 => వారి నోటి మాటలు వెనన్వలె మృదువుగా నునన్వి అయితే వారి హృదయములో 

కలహమునన్ది. వారి మాటలు చమురుకంటె నునుపైనవి అయితే అవి వరదీసిన కతుత్లే.  

సామెతలు 10:18 => అంతరంగమున పగ ఉంచుకొనువాడు అబదిధ్కుడు కొండెము పర్చురము 

చేయువాడు బుదిధ్హీనుడు. 

సామెతలు 29:5 => తన పొరుగువానితో ఇచచ్కములాడువాడు వాని పటుట్కొనుటకు వలవేయువాడు. 

యిరిమ్యా 9:4 => మీలో పర్తివాడును తన పొరుగువాని విషయమై జాగర్తత్గా నుండవలెను; ఏ 

సహోదరునినైనను నమమ్కుడి, నిజముగా పర్తి సహోదరుడును తంతర్గొటట్యి తన సహోదరుని 

కొంపముంచును; పర్తి పొరుగువాడును కొండెములు చెపుప్టకై తిరుగులాడుచునాన్డు. 

యిరిమ్యా 9:8 => వారి నాలుక ఘాతుక బాణము, అది కాపటయ్ము పలుకుచునన్ది; ఒకడు 

మనసుస్లో వంచనాభిపార్యముంచుకొని, నోట తన పొరుగువానితో సమాధానముగా మాటలాడును.  

యిరిమ్యా 11:14 => కావున నీవు ఈ పర్జల నిమితత్ము పార్రథ్న చేయకుము; వారి నిమితత్ము 

మొఱఱ్పెటట్కుము పార్రథ్న చేయకుము, వారు తమ కీడునుబటిట్ నాకు మొఱఱ్పెటుట్నపుప్డు నేను వినను. 

మతత్యి 2:8 => మీరు వెళి ల్, ఆ శిశువు విషయమై జాగర్తత్గా విచారించి తెలిసికొనగానే, నేనును 

వచిచ్, ఆయనను పూజించునటుల్ నాకు వరత్మానము తెండని చెపిప్ వారిని బేతెల్హేమునకు పంపెను. 

ఎఫెసీయులకు 4:31 => సమసత్మైన దేవ్షము, కోపము, కోర్ధము, అలల్రి, దూషణ, సకలమైన 

దుషట్తవ్ము మీరు విసరిజ్ంచుడి. 

1 యోహాను 3:15 => తన సహోదరుని దేవ్షించువాడు నరహంతకుడు; ఏ నరహంతకుని 

యందును నితయ్జీవముండదని మీరెరుగుదురు. 

వచనము 28 
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అబదధ్ములాడువాడు తాను నలుగగొటిట్నవారిని దేవ్షించును ఇచచ్కపు మాటలాడు నోరు నషట్ము 

కలుగజేయును. 

కీరత్నలు 12:2 => అందరు ఒకరితో నొకరు అబదధ్ములాడుదురు మోసకరమైన మనసుస్గలవారై 

ఇచచ్కములాడు పెదవులతో పలుకుదురు. 

కీరత్నలు 28:3 => భకిత్హీనులను, పాపము చేయువారిని నీవు లాగివేయునటుట్ ననున్ 

లాగివేయకుము. వారు దుషాట్లోచన హృదయములో నుంచుకొని తమ పొరుగువారితో 

సమాధానముగా మాటలాడుదురు  

యిరిమ్యా 9:2 => నా జనులందరు వయ్భిచారులును దోర్హుల సమూహమునై యునాన్రు. అహహా, 

అరణయ్ములో బాటసారుల బస నాకు దొరికిన ఎంత మేలు? నేను నా జనులను విడిచి 

వారియొదద్నుండి తొలగిపోవుదును. 

యిరిమ్యా 9:3 => విండల్ను తొర్కిక్ వంచునటుల్ అబదధ్మాడుటకై వారు తమ నాలుకను వంచుదురు; 

దేశములో తమకునన్ బలమును నమమ్కముగా ఉపయోగపరచరు. ననున్ ఎరుగక కీడువెంట కీడు 

చేయుచు పర్వరిత్ంచుచునాన్రు; ఇదే యెహోవా వాకుక్. 

యిరిమ్యా 9:4 => మీలో పర్తివాడును తన పొరుగువాని విషయమై జాగర్తత్గా నుండవలెను; ఏ 

సహోదరునినైనను నమమ్కుడి, నిజముగా పర్తి సహోదరుడును తంతర్గొటట్యి తన సహోదరుని 

కొంపముంచును; పర్తి పొరుగువాడును కొండెములు చెపుప్టకై తిరుగులాడుచునాన్డు. 

యిరిమ్యా 9:5 => సతయ్ము పలుకక పర్తివాడును తన పొరుగువానిని వంచించును, 

అబదధ్ములాడుట తమ నాలుకలకు అభాయ్సము చేసియునాన్రు, ఎదుటివాని తపుప్లు పటట్వలెనని 

పర్యాసపడుదురు. 

యిరిమ్యా 9:6 => నీ నివాససథ్లము కాపటయ్ము మధయ్నేయునన్ది, వారు కపటులై ననున్ 

తెలిసికొననొలల్కునాన్రు; ఇదే యెహోవా వాకుక్. 
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యిరిమ్యా 9:7 => కావున సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు 

ఆలకింపుము, వారిని చొకక్ము చేయునటుల్గా నేను వారిని కరగించుచునాన్ను, నా జనులనుబటిట్ నేను 

మరేమి చేయుదును? 

యిరిమ్యా 9:8 => వారి నాలుక ఘాతుక బాణము, అది కాపటయ్ము పలుకుచునన్ది; ఒకడు 

మనసుస్లో వంచనాభిపార్యముంచుకొని, నోట తన పొరుగువానితో సమాధానముగా మాటలాడును.  

మీకా 7:5 => సేన్హితునియందు నమిమ్క యుంచవదుద్, ముఖయ్సేన్హితుని నముమ్కొనవదుద్, నీ 

కౌగిటిలో పండుకొనియునన్ దానియెదుట నీ పెదవుల దావ్రమునకు కాపుపెటుట్ము. 

యిరిమ్యా 12:6 => నీ సహోదరులు సహితము నీ తండిర్ ఇంటివారు సహితము నీకు దోర్హము 

చేయుచునాన్రు; నీ వెంబడి గేలి చేయుదురు, వారు నీతో దయగా మాటలాడుచునన్ను నీవు వారిని 

నమమ్కూడదు.  

మతత్యి 24:23 => ఆ కాలమందు ఎవడైనను ఇదిగో కీర్సుత్ ఇకక్డ ఉనాన్డు, అకక్డ ఉనాన్డు అని 

చెపిప్నయెడల నమమ్ కుడి. 

సామెతలు 6:16 => యెహోవాకు అసహయ్ములైనవి ఆరు గలవు ఏడును ఆయనకు హేయములు 

సామెతలు 6:17 => అవేవనగా, అహంకార దృషిట్యు కలల్లాడు నాలుకయు నిరపరాధులను చంపు 

చేతులును 

సామెతలు 6:18 => దురోయ్చనలు యోచించు హృదయమును కీడు చేయుటకు తవ్రపడి పరుగులెతుత్ 

పాదములును 

సామెతలు 6:19 => లేనివాటిని పలుకు అబదధ్సాకిష్యు అనన్దముమ్లలో జగడములు 

పుటిట్ంచువాడును. 

ఆదికాండము 49:7 => వారి కోపము వేండర్మైనది వారి ఉగర్తయు కఠినమైనది అవి శపింపబడును 

యాకోబులో వారిని విభజించెదను ఇశార్యేలులో వారిని చెదరగొటెట్దను.  

సంఖాయ్కాండము 23:12 => అందుకతడు యెహోవా నా నోట ఉంచినదాని నేను శర్ధధ్గా 

పలుకవదాద్? అని ఉతత్రమిచెచ్ను. 
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1 సమూయేలు 19:6 => సౌలు యోనాతాను చెపిప్న మాట ఆలకించి యెహోవా జీవముతోడు 

అతనికి మరణ శిక్ష విధింపనని పర్మాణము చేసెను. 

1 సమూయేలు 24:22 => అపుప్డు సౌలు ఇంటికి తిరిగి వచెచ్ను; అయితే దావీదును అతని 

జనులును తమ కొండసథ్లములకు వెళి ల్పోయిరి. 

1 సమూయేలు 26:25 => అందుకు సౌలు దావీదా నాయనా, నీవు ఆశీరావ్దము పొందుదువు గాక; 

నీవు ఘనకారయ్ములను పూనుకొని విజయము నొందుదువుగాక అని దావీదుతో అనెను. అపుప్డు 

దావీదు తన మారగ్మున వెళి ల్పోయెను, సౌలును తన సథ్లమునకు తిరిగివచెచ్ను. 

2 సమూయేలు 15:5 => మరియు తనకు నమసాక్రము చేయుటకై యెవడైనను తన దాపునకు 

వచిచ్నపుప్డు అతడు తన చేయి చాపి అతని పటుట్కొని ముదుద్పెటుట్కొనుచు వచెచ్ను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 18:29 => ఇశార్యేలు రాజునేను మారువేషము వేసికొని యుదధ్మునకు 

పోవుదును, నీవు నీ వసత్రములనే ధరించుకొనుమని యెహోషాపాతుతో చెపిప్ తాను మారువేషము 

వేసికొనెను, తరువాత వారు యుదధ్మునకు పోయిరి. 

కీరత్నలు 41:6 => ఒకడు ననున్ చూడవచిచ్నయెడల వాడు అబదధ్మాడును వాని హృదయము 

పాపమును పోగుచేసికొనుచునన్ది. వాడు బయలువెళి ల్ వీధిలో దాని పలుకుచునాన్డు. 

సామెతలు 29:5 => తన పొరుగువానితో ఇచచ్కములాడువాడు వాని పటుట్కొనుటకు వలవేయువాడు. 

యిరిమ్యా 9:4 => మీలో పర్తివాడును తన పొరుగువాని విషయమై జాగర్తత్గా నుండవలెను; ఏ 

సహోదరునినైనను నమమ్కుడి, నిజముగా పర్తి సహోదరుడును తంతర్గొటట్యి తన సహోదరుని 

కొంపముంచును; పర్తి పొరుగువాడును కొండెములు చెపుప్టకై తిరుగులాడుచునాన్డు. 

యిరిమ్యా 11:14 => కావున నీవు ఈ పర్జల నిమితత్ము పార్రథ్న చేయకుము; వారి నిమితత్ము 

మొఱఱ్పెటట్కుము పార్రథ్న చేయకుము, వారు తమ కీడునుబటిట్ నాకు మొఱఱ్పెటుట్నపుప్డు నేను వినను. 

మతత్యి 2:8 => మీరు వెళి ల్, ఆ శిశువు విషయమై జాగర్తత్గా విచారించి తెలిసికొనగానే, నేనును 

వచిచ్, ఆయనను పూజించునటుల్ నాకు వరత్మానము తెండని చెపిప్ వారిని బేతెల్హేమునకు పంపెను. 

లూకా 11:39 => అందుకు పర్భువిటల్నెను పరిసయుయ్లైన మీరు గినెన్యు పళె ల్మును వెలుపల శుదిధ్ 

చేయుదురు గాని మీ అంతరంగము దోపుతోను చెడుతనముతోను నిండియునన్ది. 
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రోమీయులకు 12:9 => మీ పేర్మ నిషక్పటమైనదై యుండవలెను. చెడ డ్దాని నసహియ్ంచుకొని 

మంచిదానిని హతుత్కొనియుండుడి. 

ఎఫెసీయులకు 4:31 => సమసత్మైన దేవ్షము, కోపము, కోర్ధము, అలల్రి, దూషణ, సకలమైన 

దుషట్తవ్ము మీరు విసరిజ్ంచుడి. 
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వచనము 1 

రేపటి దినమునుగూరిచ్ అతిశయపడకుము ఏ దినమున ఏది సంభవించునో అది నీకు తెలియదు. 

ఆదికాండము 4:8 => కయీను తన తముమ్డైన హేబెలుతో మాటలాడెను. వారు పొలములో 

ఉనన్పుప్డు కయీను తన తముమ్డైన హేబెలు మీదపడి అతనిని చంపెను. 

1 సమూయేలు 18:17 => సౌలు నా చెయియ్ వానిమీద పడకూడదు, ఫిలిషీత్యుల చెయియ్ వానిమీద 

పడును గాక అనుకొని దావీదూ, నా పెదద్ కుమారెత్యైన మేరబును నీకితుత్ను; నీవు నా పటల్ 

యుదధ్శాలివై యుండి యెహోవా యుదధ్ములను జరిగింపవలెననెను. 

1 సమూయేలు 18:21 => ఆమె అతనికి ఉరిగానుండునటుల్ను ఫిలిషీత్యుల చెయియ్ అతనిమీద 

నుండునటుల్ను నేను ఆమెను అతనికి ఇతుత్ననుకొని ఇపుప్డు నీవు మరి యొకదానిచేత నాకు 

అలుల్డవగుదువని దావీదుతో చెపిప్ 

2 సమూయేలు 3:27 => అబేన్రు తిరిగి హెబోర్నునకు వచిచ్నపుప్డు సంగతి యెవరికి వినబడకుండ 

గుమమ్ము నడుమ ఏకాంతముగా అతనితో మాటలాడవలెనని యోవాబు అతని పిలిచి, తన 

సహోదరుడగు అశాహేలు పార్ణము తీసినందుకై అతనిని కడుపులో పొడువగా అతడు చచెచ్ను. 

2 సమూయేలు 3:28 => ఆ తరువాత ఈ సమాచారము దావీదునకు వినబడినపుప్డు అతడు 

అనుకొనిన దేమనగా నేనును నా రాజయ్మును నేరు కుమారుడగు అబేన్రు పార్ణము తీయుట 

విషయములో యెహోవా సనిన్ధిని ఎపప్టికిని నిరపరాధులమే. 

2 సమూయేలు 3:29 => ఈ దోషము యోవాబుమీదను అతని తండిర్కి పుటిట్న వారందరిమీదను 

మోపబడునుగాక. యోవాబు ఇంటివారిలో సార్వముగలవాడైనను కుషఠ్రోగియైనను కఱఱ్పటుట్కొని 

నడుచువాడైనను ఖడగ్ముచేత కూలువాడైనను ఆహారము లేనివాడైనను ఉండకపోడుగాక అనెను. 

2 సమూయేలు 3:30 => ఆలాగున యోవాబును అతని సహోదరుడైన అబీషైయును, అబేన్రు 

గిబియోను యుదధ్మందు తమ సహోదరుడైన అశాహేలును చంపిన దానినిబటిట్ అతని చంపిరి. 
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2 సమూయేలు 13:22 => అబాష్లోము తన అనన్యగు అమోన్నుతో మంచిచెడ డ్లేమియు 

మాటలాడక ఊరకుండెను గాని, తన సహోదరియగు తామారును బలవంతము చేసినందుకై 

అతనిమీద పగయుంచెను. 

2 సమూయేలు 13:23 => రెండు సంవతస్రములైన తరువాత ఎఫార్యిమునకు సమీపమందుండు 

బయలాద్సోరులో అబాష్లోము గొఱఱ్ల బొచుచ్ కతిత్రించుకాలము రాగా అబాష్లోము రాజకుమారుల 

నందరిని విందునకు పిలిచెను. 

2 సమూయేలు 13:24 => అబాష్లోము రాజునొదద్కు వచిచ్ చితత్గించుము, నీ దాసుడనైన నాకు 

గొఱఱ్బొచుచ్ కతిత్రించు కాలము వచెచ్ను; రాజవైన నీవును నీ సేవకులును విందునకు రావలెనని నీ 

దాసుడనైన నేను కోరుచునాన్నని మనవి చేయగా 

2 సమూయేలు 13:25 => రాజు నా కుమారుడా, మముమ్ను పిలువవదుద్; మేము నీకు అధిక 

భారముగా ఉందుము; మేమందరము రాతగదని చెపిప్నను అబాష్లోము రాజును బలవంతము చేసెను. 

2 సమూయేలు 13:26 => అయితే దావీదు వెళల్నొలల్క అబాష్లోమును దీవించి పంపగా అబాష్లోము 

నీవు రాకపోయినయెడల నా అనన్యగు అమోన్ను మాతోకూడ వచుచ్నటుల్ సెలవిమమ్ని రాజుతో మనవి 

చేసెను. అతడు నీయొదద్కు ఎందుకు రావలెనని రాజు అడుగగా 

2 సమూయేలు 13:27 => అబాష్లోము అతని బతిమాలినందున రాజు అమోన్నును తన 

కుమారులందరును అతనియొదద్కు పోవచుచ్నని సెలవిచెచ్ను. 

2 సమూయేలు 13:28 => అంతలో అబాష్లోము తన పనివారిని పిలిచి, అమోన్ను దార్కాష్రసమువలన 

సంతోషియై యుండుట మీరు కనిపెటిట్యుండి అమోన్నును హతము చేయుడని నేను మీతో 

చెపుప్నపుప్డు భయపడక అతని చంపుడి, నేను గదా మీకు ఆజఞ్ ఇచిచ్యునాన్ను, ధైరయ్ము తెచుచ్కొని 

పౌరుషము చూపుడి అని గటిట్గా ఆజఞ్ ఇచెచ్ను. 

కీరత్నలు 55:21 => వారి నోటి మాటలు వెనన్వలె మృదువుగా నునన్వి అయితే వారి హృదయములో 

కలహమునన్ది. వారి మాటలు చమురుకంటె నునుపైనవి అయితే అవి వరదీసిన కతుత్లే.  

కీరత్నలు 55:22 => నీ భారము యెహోవామీద మోపుము ఆయనే నినున్ ఆదుకొనును 

నీతిమంతులను ఆయన ఎనన్డును కదలనీయడు. 
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కీరత్నలు 55:23 => దేవా, నాశనకూపములో నీవు వారిని పడవేయుదువు రకాత్పరాధులును 

వంచకులును సగముకాలమైన బర్దుకరు. నేనైతే నీయందు నమిమ్కయుంచియునాన్ను. 

వచనము 2 

నీ నోరు కాదు అనుయ్డే, నీ పెదవులు కాదు పరులే నినున్ పొగడదగును. 

సామెతలు 28:10 => యథారథ్వంతులను దురామ్రగ్మందు చొపిప్ంచువాడు తాను తర్వివ్న గోతిలో 

తానే పడును యథారథ్వంతులు మేలైనదానిని సవ్తంతిర్ంచుకొందురు. 

ఎసేత్రు 7:10 => కాగా హామాను మొరెద్కైకి సిదధ్ముచేసిన ఉరి కొయయ్మీద వారు అతనినే ఉరితీసిరి. 

అపుప్డు రాజు యొకక్ ఆగర్హము చలాల్రెను. 

కీరత్నలు 7:15 => వాడు గుంటతర్వివ్ దానిని లోతుచేసియునాన్డు తాను తర్వివ్న గుంటలో తానే 

పడిపోయెను. 

కీరత్నలు 7:16 => వాడు తలంచిన చేటు వాని నెతిత్మీదికే వచుచ్ను వాడు యోచించిన బలాతాక్రము 

వాని నడినెతిత్మీదనే పడును. 

కీరత్నలు 9:15 => తాము తర్వివ్న గుంటలో జనములు మునిగిపోయిరి. తాము ఒడిడ్న వలలో వారి 

కాలు చికుక్బడియునన్ది. 

కీరత్నలు 10:2 => దుషు ట్డు గరివ్ంచి, దీనుని వడిగా తరుముచునాన్డు వారు యోచించిన 

మోసకిర్యలలో తామే చికుక్కొందురు గాక 

కీరత్నలు 57:6 => నా అడుగులను చికిక్ంచుకొనుటకై వారు వలయొడిడ్రి నా పార్ణము 

కుర్ంగియునన్ది. నా యెదుట గుంటతర్వివ్ దానిలో తామేపడిరి. (సెలా.) 

పర్సంగి 10:8 => గొయియ్ తర్వువ్వాడు దానిలో పడును; కంచె కొటుట్వానిని పాము కరుచును. 

యిరిమ్యా 18:20 => వారు నా పార్ణము తీయవలెనని గుంట తర్వివ్యునాన్రు; చేసిన మేలునకు 

పర్తిగా కీడు చేయవలెనా? వారికి మేలు కలుగవలెనని వారిమీదనుండి నీ కోపము తపిప్ంచుటకై నీ 

సనిన్ధిని నిలిచి నేను వారిపక్షముగా మాటలాడిన సంగతి జాఞ్పకము చేసికొనుము. 

వచనము 3 
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రాయి బరువు ఇసుక భారము మూఢుని కోపము ఆ రెంటికంటె బరువు. 

యోహాను 8:40 => దేవునివలన వినిన సతయ్ము మీతో చెపిప్నవాడనైన ననున్ మీరిపుప్డు చంప 

వెదకుచునాన్రే; అబార్హాము అటుల్ చేయలేదు 

యోహాను 8:44 => మీరు మీ తండిర్యగు అపవాది సంబంధులు; మీ తండిర్ దురాశలు 

నెరవేరచ్గోరుచునాన్రు. ఆదినుండి వాడు నరహంతకుడై యుండి సతయ్మందు నిలిచినవాడు కాడు; 

వానియందు సతయ్మేలేదు; వాడు అబదధ్మాడునపుప్డు తన సవ్భావము అనుసరించియే మాటలాడును; 

వాడు అబదిధ్కుడును అబదధ్మునకు జనకుడునై యునాన్డు. 

యోహాను 8:45 => నేను సతయ్మునే చెపుప్చునాన్ను గనుక మీరు ననున్ నమమ్రు. 

యోహాను 8:46 => నాయందు పాపమునన్దని మీలో ఎవడు సాథ్పించును? నేను సతయ్ము 

చెపుప్చునన్యెడల మీరెందుకు ననున్ నమమ్రు? 

యోహాను 8:47 => దేవుని సంబంధియైనవాడు దేవుని మాటలు వినును. మీరు దేవుని సంబంధులు 

కారు గనుకనే మీరు వినరని చెపెప్ను. 

యోహాను 8:48 => అందుకు యూదులు నీవు సమరయుడవును దయయ్ము పటిట్నవాడవును అని 

మేము చెపుప్మాట సరియేగదా అని ఆయనతో చెపప్గా 

యోహాను 8:49 => యేసు నేను దయయ్ము పటిట్నవాడను కాను, నా తండిర్ని ఘనపరచువాడను; 

మీరు ననున్ అవమానపరచుచునాన్రు. 

యోహాను 10:32 => యేసు తండిర్యొదద్నుండి అనేకమైన మంచి కిర్యలను మీకు చూపితిని; 

వాటిలో ఏ కిర్య నిమితత్ము ననున్ రాళల్తో కొటుట్దురని వారినడిగెను. 

యోహాను 10:33 => అందుకు యూదులు నీవు మనుషుయ్డవై యుండి దేవుడనని 

చెపుప్కొనుచునాన్వు గనుక దేవదూషణ చేసినందుకే నినున్ రాళల్తో కొటుట్దుము గాని మంచి కిర్య 

చేసినందుకు కాదని ఆయనతో చెపిప్రి. 

యోహాను 15:22 => నేను వచిచ్ వారికి బోధింపకుండినయెడల, వారికి పాపము లేకపోవును; 

ఇపుప్డైతే వారి పాపమునకు మిషలేదు. 
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యోహాను 15:23 => ననున్ దేవ్షించువాడు నా తండిర్నికూడ దేవ్షించుచునాన్డు. 

యోహాను 15:24 => ఎవడును చేయని కిర్యలు నేను వారిమధయ్ చేయకుండినయెడల వారికి 

పాపము లేకపోవును; ఇపుప్డైతే వారు ననున్ను నా తండిర్ని చూచి దేవ్షించియునాన్రు. 

సామెతలు 6:24 => చెడు సతరీయొదద్కు పోకుండను పర సతరీ పలుకు ఇచచ్కపు మాటలకు 

లోబడకుండను అవి నినున్ కాపాడును. 

సామెతలు 7:5 => అవి నీవు జార సతరీ యొదద్కు పోకుండను ఇచచ్కములాడు పర సతరీకి లోబడకుండను 

నినున్ కాపాడును. 

సామెతలు 7:21 => అది తన అధికమైన లాలన మాటలచేత వానిని లోపరచుకొనెను తాను పలికిన 

యిచచ్కపు మాటలచేత వాని నీడుచ్కొని పోయెను. 

సామెతలు 7:22 => వెంటనే పశువు వధకు పోవునటుల్ను పరులచే జికిక్నవాడు సంకెళల్లోనికి 

పోవునటుల్ను 

సామెతలు 7:23 => తనకు పార్ణహానికరమైనదని యెరుగక ఉరియొదద్కు పకిష్ తవ్రపడునటుల్ను వాని 

గుండెను అంబు చీలుచ్వరకు వాడు దానివెంట పోయెను. 

సామెతలు 29:5 => తన పొరుగువానితో ఇచచ్కములాడువాడు వాని పటుట్కొనుటకు వలవేయువాడు. 

లూకా 20:20 => వారాయనను కనిపెటుట్చు, అధిపతి వశమునకును అధికారమునకును ఆయనను 

అపప్గించుటకై ఆయన మాటలయందు తపుప్ పటట్వలెనని, తాము నీతిమంతులని అనిపించుకొను 

వేగులవారిని ఆయన యొదద్కు పంపిరి. 

లూకా 20:21 => వారు వచిచ్ బోధకుడా, నీవు నాయ్యముగా మాటలాడుచును బోధించుచునునాన్వు; 

నీవెవనియందును మోమోటము లేక సతయ్ముగానే దేవుని మారగ్మును బోధించుచునాన్వని 

యెరుగుదుము. 

నాయ్యాధిపతులు 16:6 => కాబటిట్ దెలీలా నీ మహాబలము దేనిలోనునన్దో నినున్ దేనిచేత కటిట్ 

బాధింపవచుచ్నో నాకు దయచేసి తెలుపుమని సమోస్నుతో ననగా 

1 సమూయేలు 24:9 => సౌలుతో ఇటల్నెను దావీదు నీకు కీడుచేయ నుదేద్శించుచునాన్డని జనులు 

చెపిప్న మాటలు నీవెందుకు వినుచునాన్వు? 

Page  of 2100 2507



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   !"త$

2 సమూయేలు 14:20 => సంగతిని రాజుతో మరుగుమాటలతో మనవి చేయుటకు నీ సేవకుడగు 

యోవాబు ఏరాప్టు చేసెను. ఈ లోకమందు సమసత్మును ఎరుగుటయందు నా యేలినవాడవగు నీవు 

దేవదూతల జాఞ్నమువంటి జాఞ్నము గలవాడవు. 

2 దినవృతాత్ంతములు 24:17 => యెహోయాదా చనిపోయిన తరువాత యూదా అధిపతులు వచిచ్ 

రాజునకు నమసక్రింపగా రాజు వారి మాటకు సమమ్తించెను. 

కీరత్నలు 55:21 => వారి నోటి మాటలు వెనన్వలె మృదువుగా నునన్వి అయితే వారి హృదయములో 

కలహమునన్ది. వారి మాటలు చమురుకంటె నునుపైనవి అయితే అవి వరదీసిన కతుత్లే.  

సామెతలు 6:17 => అవేవనగా, అహంకార దృషిట్యు కలల్లాడు నాలుకయు నిరపరాధులను చంపు 

చేతులును 

యెహెజేక్లు 12:24 => వయ్రథ్మైన దరశ్నమైనను ఇచచ్కములాడు సోదెగాండర్ మాటలైనను 

ఇశార్యేలీయులలో ఇకను ఉండవు. 

దానియేలు 11:32 => అందుకతడు ఇచచ్కపు మాటలు చెపిప్ నిబంధన నతికర్మించువారిని 

వశపరచుకొనును; అయితే తమ దేవుని నెరుగువారు బలము కలిగి గొపప్ కారయ్ములు చేసెదరు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 24:2 => పౌలు రపిప్ంపబడినపుప్డు తెరుత్లుల్ అతనిమీద నేరముమోప 

నారంభించి యిటల్నెను 

1 దెసస్లోనీకయులకు 2:5 => మీరెరిగియునన్టుట్ మేము ఇచచ్కపు మాటలనైనను, ధనాపేక్షను 

కపిప్పెటుట్ వేషమునైనను ఎనన్డును వినియోగింపలేదు; ఇందుకు దేవుడే సాకిష్. 

వచనము 4 

కోర్ధము కూర్రమైనది కోపము వరదవలె పొరుల్నది. రోషము ఎదుట ఎవడు నిలువగలడు? 

కీరత్నలు 95:7 => రండి నమసాక్రము చేసి సాగిలపడుదము మనలను సృజించిన యెహోవా 

సనిన్ధిని మోకరించుదము నేడు మీరు ఆయన మాట నంగీకరించినయెడల ఎంత మేలు. 

యెషయా 56:12 => వారిటల్ందురు నేను దార్కాష్రసము తెపిప్ంచెదను మనము మదయ్ము 

నిండారులగునటుల్ తార్గుదము రండి నేడు జరిగినటుట్ రేపు మరి లక్షణముగా జరుగును. 
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లూకా 12:19 => నా పార్ణముతో పార్ణమా, అనేక సంవతస్రములకు, విసాత్రమైన ఆసిత్ నీకు 

స మ కూ రచ్ బ డి యు నన్ ది ; సు ఖిం చు ము , తి ను ము , తార్ గు ము , సం తో షిం చు మ ని 

చెపుప్కొందుననుకొనెను. 

లూకా 12:20 => అయితే దేవుడు వెఱి ఱ్వాడా, యీ రాతిర్ నీ పార్ణము నడుగుచునాన్రు; నీవు 

సిదధ్పరచినవి ఎవనివగునని ఆతనితో చెపెప్ను. 

2 కొరిందీయులకు 6:2 => అనుకూల సమయమందు నీ మొర నాలకించితిని; రక్షణ దినమందు 

నినున్ ఆదుకొంటిని అని ఆయన చెపుప్చునాన్డు గదా! 

యాకోబు 4:13 => నేడైనను రేపైనను ఒకానొక పటట్ణమునకు వెళి ల్ అకక్డ ఒక సంవతస్రముండి 

వాయ్పారము చేసి లాభము సంపాదింతము రండని చెపుప్కొనువారలారా, 

యాకోబు 4:14 => రేపేమి సంభవించునో మీకు తెలియదు. మీ జీవమేపాటిది? మీరు కొంతసేపు 

కనబడి అంతలో మాయమైపోవు ఆవిరి వంటివారే. 

యాకోబు 4:15 => కనుక పర్భువు చితత్మైతే మనము బర్దికియుండి ఇది అదిచేతమని 

చెపుప్కొనవలెను. 

యాకోబు 4:16 => ఇపుప్డైతే మీరు మీ డంబములయందు అతిశయపడుచునాన్రు. ఇటిట్ 

అతిశయమంతయు చెడ డ్ది. 

1 సమూయేలు 28:19 => యెహోవా నినున్ను ఇశార్యేలీయులను ఫిలిషీత్యుల చేతికి అపప్గించును; 

యెహోవా ఇశార్యేలీయుల దండును ఫిలిషీత్యులచేతికి అపప్గించును; రేపు నీవును నీ కుమారులును 

నాతోకూడ ఉందురు అని సౌలుతో చెపప్గా 

ఆదికాండము 17:23 => అపుప్డు అబార్హాము తన కుమారుడైన ఇషామ్యేలును, తన యింట పుటిట్న 

వారినందరిని, తన వెండితో కొనబడిన వారినందరిని, అబార్హాము ఇంటి మనుషుయ్లలో పర్తివానిని 

పటుట్కొని దేవుడు తనతో చెపిప్న పర్కారము ఆ దినమందే వారి వారి గోపాయ్ంగచరమ్మున సునన్తి 

చేసెను 

ఆదికాండము 27:2 => అపుప్డు ఇసాస్కు ఇదిగో నేను వృదుధ్డను, నా మరణదినము నాకు 

తెలియదు. 
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నిరగ్మకాండము 8:10 => అందుకతడు మా దేవుడైన యెహోవా వంటి వారెవరును లేరు అని నీవు 

తెలిసికొనునటుల్ నీ మాట చొపుప్న జరుగును; 

లేవీయకాండము 8:32 => ఆ మాంసములోను భక్షయ్ములోను మిగిలినది అగిన్చేత కాలిచ్వేయవలెను. 

యెహోషువ 4:10 => పర్జలతో చెపప్వలెనని యెహోవా యెహోషువకు ఆజాఞ్పించినదంతయు, 

అనగా మోషే యెహోషువకు ఆజాఞ్పించినదంతయు, నెరవేరువరకు యాజకులు మందసమును 

మోయుచు యొరాద్ను నడుమ నిలుచుండగా జనులు తవ్రపడి దాటిరి. 

నాయ్యాధిపతులు 19:9 => ఆ మనుషుయ్డు తానును అతని ఉపపతిన్యు అతని దాసుడును వెళల్ 

లేచినపుప్డు ఆ చినన్దాని తండిర్యగు అతని మామ ఇదిగో పొర్దుద్ గుర్ంకుటకు సమీపమాయెను, నీవు 

దయచేసి యీ రాతిర్ యికక్డ ఉండుము, ఇదిగో పొర్దుద్ గుర్ంకుచునన్ది, సంతోషించి యికక్డ రాతిర్ 

గడుపుము, రేపు నీ గుడారమునకు వెళుల్టకు నీవు వేకువనే లేచి నీ తోర్వను పోవచుచ్నని అతనితో 

చెపిప్నను 

1 రాజులు 19:2 => యెజెబెలు ఒక దూతచేత ఏలీయాకు ఈ వరత్మానము పంపించెను రేపు ఈ 

వేళకు నేను నీ పార్ణమును వారిలో ఒకని పార్ణమువలె చేయనియెడల దేవుడు నాకు గొపప్ 

అపాయము కలుగజేయునుగాక. 

1 రాజులు 20:11 => అందుకు ఇశార్యేలు రాజు తన ఆయుధమును నడుమున బిగించుకొనువాడు 

దానివిపిప్ తీసివేసినవానివలె అతిశయపడకూడదని చెపుప్డనెను. 

ఎసేత్రు 5:12 => మరియు అతడు రాణియైన ఎసేత్రు తాను చేయించిన విందునకు రాజును ననున్ 

తపప్ మరి యెవనిని పిలిపించలేదు, రేపటి దినమున కూడ రాజుతో కలిసి విందునకు రమమ్ని నాకు 

సెలవైనదని తెలియజేసెను. 

యోబు 1:13 => ఒకదినమున యోబు కుమారులును కుమారెత్లును తమ అనన్యింట 

భోజనముచేయుచు దార్కాష్రసము పానము చేయుచునుండగా ఒక దూత అతనియొదద్కు వచిచ్ 

కీరత్నలు 119:60 => నీ ఆజఞ్లను అనుసరించుటకు నేను జాగుచేయక తవ్రపడితిని. 

సామెతలు 3:28 => దర్వయ్ము నీయొదద్ నుండగా రేపు ఇచెచ్దను పోయి రమమ్ని నీ పొరుగువానితో 

అనవదుద్. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 12:4 => అతనిని పటుట్కొని చెరసాలలో వేయించి, పసాక్ పండుగైన పిమమ్ట 

పర్జలయొదద్కు అతని తేవలెనని ఉదేద్శించి, అతనికి కావలియుండుటకు నాలుగు చతుషట్యముల 

సైనికులకు అతనిని అపప్గించెను 

హెబీర్యులకు 3:7 => మరియు పరిశుదాధ్తమ్ యిటుల్ చెపుప్చునాన్డు. 

యాకోబు 4:16 => ఇపుప్డైతే మీరు మీ డంబములయందు అతిశయపడుచునాన్రు. ఇటిట్ 

అతిశయమంతయు చెడ డ్ది. 

వచనము 5 

లోలోపల పేర్మించుటకంటె బహిరంగముగా గదిద్ంచుట మేలు 

సామెతలు 25:27 => తేనె నధికముగా తార్గుట మంచిది కాదు. దురల్భమైన సంగతి పరిశీలన 

చేయుట ఘనతకు కారణము. 

2 కొరిందీయులకు 10:12 => తముమ్ను తామే మెచుచ్కొను కొందరితో జతపరచుకొనుటకైనను 

వారితో సరిచూచుకొనుటకైనను మేము తెగింపజాలము గాని, వారు తమలోనే యొకరినిబటిట్ యొకరు 

ఎనిన్క చేసికొని యొకరితోనొకరు సరిచూచుకొనుచునన్ందున, గర్హింపులేక యునాన్రు. 

2 కొరిందీయులకు 10:18 => పర్భువు మెచుచ్కొనువాడే యోగుయ్డు గాని తనున్ తానే 

మెచుచ్కొనువాడు యోగుయ్డు కాడు. 

2 కొరిందీయులకు 12:11 => నేనవివేకినైతిని, మీరే ననున్ బలవంతము చేసితిరి. నేను మీచేత 

మెపుప్ పొందవలసినవాడను, ఏలయనగా నేను ఏమాతర్పువాడను కాకపోయినను మికిక్లి శేర్షుఠ్లైన 

యీ అపొసత్లులకంటె నేను ఏ విషయములోను తకుక్వవాడను కాను. 

1 సమూయేలు 15:13 => తరువాత అతడు సౌలునొదద్కు రాగా సౌలు యెహోవా వలన నీకు 

ఆశీరావ్దము కలుగును గాక, యెహోవా ఆజఞ్ను నేను నెరవేరిచ్తిననగా 

2 సమూయేలు 15:4 => నేను ఈ దేశమునకు నాయ్యాధిపతినైయుండుట యెంత మేలు; అపుప్డు 

వాయ్జెయ్మాడువారు నాయొదద్కు వతుత్రు, నేను వారికి నాయ్యము తీరుచ్దునని చెపుప్చు వచెచ్ను. 
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2 రాజులు 10:16 => యెహోవాను గూరిచ్ నాకు కలిగిన ఆసకిత్ని చూచుటకై నాతోకూడ రమమ్నగా 

యెహూ రథముమీద వారతని కూరుచ్ండబెటిట్రి. 

సామెతలు 20 :6 => దయచూపు వానిని కలిసికొనుట అనేకులకు తటసిథ్ంచును 

నముమ్కొనదగినవాడు ఎవరికి కనబడును? 

సామెతలు 25:6 => రాజు ఎదుట డంబము చూపకుము గొపప్వారునన్ చోట నిలువకుము. 

యోహాను 5:31 => ననున్గూరిచ్ నేను సాక్షయ్ము చెపుప్కొనినయెడల నా సాక్షయ్ము సతయ్ము కాదు. 

2 కొరిందీయులకు 5:12 => మముమ్ను మేమే మీ యెదుట తిరిగి మెపిప్ంచుకొనుటలేదు గాని, 

హృదయమునందు అతిశయపడక పైరూపమునందే అతిశయపడువారికి పర్తుయ్తత్రమిచుచ్టకు మీకు 

ఆధారము కలుగవలెనని మా విషయమై మీకు అతిశయ కారణము కలిగించుచునాన్ము. 

2 కొరిందీయులకు 11:30 => అతిశయపడవలసియుంటే నేను నా బలహీనత విషయమైన 

సంగతులనుగూరిచ్యే అతిశయపడుదును. 

వచనము 6 

మేలును కోరి సేన్హితుడు గాయములు చేయును పగవాడు లెకక్లేని ముదుద్లుపెటుట్ను. 

సామెతలు 17:12 => పిలల్లను పోగొటుట్కొనిన యెలుగుబంటిని ఎదురొక్నవచుచ్ను గాని మూరఖ్పు 

పనులు చేయుచునన్ మూరు ఖ్ని ఎదురొక్నరాదు 

ఆదికాండము 34:25 => మూడవ దినమున వారు బాధపడుచుండగా యాకోబు కుమారులలో 

నిదద్రు, అనగా దీనా సహోదరులైన షిమోయ్నును లేవియు, తమ కతుత్లుచేతపటుట్కొని యెవరికి 

తెలియకుండ ఆ ఊరిమీద పడి పర్తి పురుషుని చంపిరి. 

ఆదికాండము 34:26 => వారు హమోరును అతని కుమారుడైన షెకెమును కతిత్వాత చంపి షెకెము 

ఇంటనుండి దీనాను తీసికొని వెళి ల్పోయిరి 

ఆదికాండము 49:7 => వారి కోపము వేండర్మైనది వారి ఉగర్తయు కఠినమైనది అవి శపింపబడును 

యాకోబులో వారిని విభజించెదను ఇశార్యేలులో వారిని చెదరగొటెట్దను.  
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1 సమూయేలు 22:18 => రాజు దోయేగుతో నీవు ఈ యాజకులమీద పడుమని చెపెప్ను. అపుప్డు 

ఎదోమీయుడైన దోయేగు యాజకులమీద పడి ఏఫోదు ధరించుకొనిన యెనుబది యయిదుగురిని ఆ 

దినమున హతముచేసెను. 

1 సమూయేలు 22:19 => మరియు అతడు యాజకుల పటట్ణమైన నోబు కాపురసుథ్లను కతిత్వాత 

హతము చేసెను; మగవారినేమి ఆడువారినేమి బాలురనేమి పసిపిలల్లనేమి యెడల్నేమి గారద్భములనేమి 

గొఱఱ్లనేమి అనిన్టిని కతిత్వాత హతముచేసెను. 

ఎసేత్రు 3:5 => మొరెద్కై వంగకయు నమసక్రింపకయు నుండుట హామాను చూచినపుప్డు బహుగా 

కోపగించి 

ఎసేత్రు 3:6 => మొరెద్కై పార్ణము మాతర్ము తీయుట సవ్లప్కారయ్మని యెంచి, మొరెద్కై యొకక్ జనులు 

ఎవరైనది తెలిసికొని, అహషేవ్రోషు యొకక్ రాజయ్మందంతటనుండు మొరెద్కై సవ్జనులగు 

యూదులనందరిని సంహరించుటకు ఆలోచించెను. 

దానియేలు 3:19 => అందుకు నెబుకదెన్జరు అతాయ్గర్హము నొందినందున షదర్కు, మేషాకు, 

అబేదెన్గోయను వారి విషయములో ఆయన ముఖము వికారమాయెను గనుక గుండము ఎపప్టికనన్ 

ఏడంతలు వేడిమిగా చేయుమని యాజఞ్ ఇచెచ్ను. 

1 యోహాను 3:12 => మనము కయీను వంటివారమై యుండరాదు. వాడు దుషు ట్ని సంబంధియై 

తన సహోదరుని చంపెను; వాడతనిని ఎందుకు చంపెను? తన కిర్యలు చెడ డ్వియు తన సహోదరుని 

కిర్యలు నీతిగలవియునై యుండెను గనుకనే గదా?  

ఆదికాండము 19:9 => ఈ మనుషుయ్లు నా యింటినీడకు వచిచ్యునాన్రు గనుక వారిని మీరేమి 

చేయకూడదని చెపిప్నపుప్డు వారు నీవు అవతలికి పొమమ్నిరి. మరియు వారు వీడెవడో మనలోనికి 

పరదేశిగావచిచ్ తీరప్రిగానుండ చూచుచునాన్డు; కాగా వారికంటె నీకు ఎకుక్వ కీడు చేసెదమని చెపిప్ 

లోతు అను ఆ మనుషుయ్నిమీద దొమిమ్గాపడి తలుపు పగులగొటుట్టకు సమీపించిరి. 

సంఖాయ్కాండము 22:27 => గాడిద యెహోవా దూతను చూచి బిలాముతో కూడ కిర్ంద కూలబడెను 

గనుక బిలాము కోపముమండి తనచేతి కఱఱ్తో గాడిదను కొటెట్ను. 
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నాయ్యాధిపతులు 12:1 => ఎఫార్యిమీయులు కూడుకొని ఉతత్రదికుక్నకు పోయి నీవు 

అమోమ్నీయులతో యుదధ్ము చేయబోయినపుప్డు నీతో వచుచ్టకు మముమ్ నేల పిలువలేదు? నీవు 

కాపురమునన్ నీ యింటిని అగిన్తో కాలిచ్వేయుదుమని యెఫాత్తో చెపప్గా 

1 సమూయేలు 19:15 => దావీదును చూచుటకు సౌలు దూతలను పంపి నేను అతని చంపునటుల్గా 

మంచముతో అతని తీసికొనిరండని వారితో చెపప్గా 

1 సమూయేలు 20:30 => సౌలు యోనాతానుమీద బహుగా కోపపడి ఆగడగొటుట్దాని కొడుకా, 

నీకును నీ తలిల్ మానమునకును సిగుగ్ కలుగునటుల్గా నీవు యెషష్యి కుమారుని సీవ్కరించిన సంగతి 

నాకు తెలిసినది కాదా? 

యోబు 6:3 => ఆలాగున చేసినయెడల నా విపతుత్ సముదర్ముల ఇసుకకనన్ బరువుగా కనబడును. 

అందువలన నేను నిరరథ్కమైన మాటలు పలికితిని. 

సామెతలు 18:6 => బుదిధ్హీనుని పెదవులు కలహమునకు సిదధ్ముగా నునన్వి. దెబబ్లు కావలెనని 

వాడు కేకలువేయును.  

దానియేలు 2:12 => అందుకు రాజు కోపము తెచుచ్కొని అతాయ్గర్హము గలవాడై బబులోనులోని 

జాఞ్నులనందరిని సంహరింపవలెనని యాజఞ్ ఇచెచ్ను. 

దానియేలు 3:13 => అందుకు నెబుకదెన్జరు అతాయ్గర్హమును రౌదర్మును గలవాడై షదర్కును 

మేషాకును అబేదెన్గోను పటుట్కొని రండని ఆజఞ్ ఇయయ్గా వారు ఆ మనుషుయ్లను పటుట్కొని 

రాజసనిన్ధికి తీసికొని వచిచ్రి. 

మతత్యి 2:16 => ఆ జాఞ్నులు తనున్ అపహసించిరని హేరోదు గర్హించి బహు ఆగర్హము 

తెచుచ్కొని, తాను జాఞ్నులవలన వివరముగా తెలిసికొనిన కాలమునుబటిట్, బేతెల్హేములోను దాని సకల 

పార్ంతములలోను, రెండు సంవతస్రములు మొదలుకొని తకుక్వ వయసుస్ గల మగపిలల్లనందరిని 

వధించెను. 

మారుక్ 6:24 => గనుక ఆమె వెళి ల్ నేనేమి అడిగెదనని తన తలిల్నడుగగా ఆమె బాపిత్సమ్మిచుచ్ 

యోహాను తల అడుగుమనెను. 
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వచనము 7 

కడుపు నిండినవాడు తేనెపటుట్నైనను తొర్కిక్వేయును. ఆకలిగొనినవానికి చేదువసుత్వైనను తియయ్గా 

నుండును. 

యాకోబు 1:19 => నా పిర్య సహోదరులారా, మీరీసంగతి ఎరుగుదురు గనుక పర్తి మనుషుయ్డు 

వినుటకు వేగిరపడువాడును, మాటలాడుటకు నిదానించువాడును, కోపించుటకు నిదా నించువాడునై 

యుండవలెను. 

యాకోబు 1:20 => ఎందుకనగా నరుని కోపము దేవుని నీతిని నెరవేరచ్దు. 

యాకోబు 1:21 => అందుచేత సమసత్ కలమ్షమును, విఱఱ్వీగుచునన్ దుషట్తవ్మును మాని, లోపల 

నాటబడి మీ ఆతమ్లను రకిష్ంచుటకు శకిత్గల వాకయ్మును సాతివ్కముతో అంగీకరించుడి. 

సామెతలు 14:30 => సాతివ్కమైన మనసుస్ శరీరమునకు జీవము మతస్రము ఎముకలకు కుళుల్. 

ఆదికాండము 26:14 => అతనికి గొఱఱ్ల ఆసిత్యు గొడల్ ఆసిత్యు దాసులు గొపప్ సమూహమును 

కలిగినందున ఫిలిషీత్యులు అతనియందు అసూయ పడిరి. 

ఆదికాండము 37:11 => అతని సహోదరులు అతనియందు అసూయపడిరి. అయితే అతని తండిర్ ఆ 

మాట జాఞ్పకముంచుకొనెను. 

యోబు 5:2 => దౌరాభ్గయ్మునుగూరిచ్ యేడుచ్టవలన మూఢులు నశించెదరు బుదిధ్లేనివారు 

అసూయవలన చచెచ్దరు. 

మతత్యి 27:18 => విడుదల చేయవలెనని మీరు కోరుచునాన్రు? బరబబ్నా లేక కీర్సత్నబడిన 

యేసునా? అని వారిని అడిగెను. ఏలయనగా వారు అసూయచేత ఆయనను అపప్గించిరని అతడు 

ఎరిగియుండెను 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:17 => పర్ధానయాజకుడును అతనితో కూడ ఉనన్వారందరును, అనగా 

సదూద్కయుయ్ల తెగవారు లేచి మతస్రముతో నిండుకొని 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:9 => ఆ గోతర్కరత్లు మతస్రపడి, యోసేపును ఐగుపుత్లోనికి పోవుటకు 

అమిమ్వేసిరిగాని, దేవుడతనికి తోడైయుండి అతని శర్మలనిన్టిలోనుండి తపిప్ంచి 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 17:5 => అయితే యూదులు మతస్రపడి, పనిపాటులు లేక తిరుగు 

కొందరు దుషు ట్లను వెంటబెటుట్కొని గుంపుకూరిచ్ పటట్ణమెలల్ అలల్రిచేయుచు, యాసోను ఇంటిమీదపడి 

వారిని జనుల సభయెదుటికి తీసికొని వచుచ్టకు యతన్ముచేసిరి 

రోమీయులకు 1:29 => అటిట్వారు సమసత్మైన దురీన్తి చేతను, దుషట్తవ్ము చేతను, లోభము చేతను, 

ఈరష్య్ చేతను నిండుకొని, మతస్రము నరహతయ్ కలహము కపటము వైరమనువాటితో నిండినవారై 

యాకోబు 3:14 => అయితే మీ హృదయములలో సహింపనలవికాని మతస్రమును వివాదమును 

ఉంచుకొనినవారైతే అతిశయపడవదుద్, సతయ్మునకు విరోధముగా అబదధ్మాడవదుద్. 

యాకోబు 3:15 => ఈ జాఞ్నము పైనుండి దిగివచుచ్నది కాక భూసంబంధమైనదియు పర్కృతి 

సంబంధమైనదియు దయయ్ముల జాఞ్నమువంటిదియునైయునన్ది. 

యాకోబు 3:16 => ఏలయనగా, మతస్రమును వివాదమును ఎకక్డ ఉండునో అకక్డ అలల్రియు 

పర్తి నీచకారయ్మును ఉండును. 

యాకోబు 4:5 => ఆయన మనయందు నివసింపజేసిన ఆతమ్ మతస్రపడునంతగా అపేకిష్ంచునా అను 

లేఖనము చెపుప్నది వయ్రథ్మని అనుకొనుచునాన్రా? 

యాకోబు 4:6 => కాదుగాని, ఆయన ఎకుక్వ కృపనిచుచ్ను; అందుచేత దేవుడు అహంకారులను 

ఎదిరించి దీనులకు కృప అనుగర్హించును అని లేఖనము చెపుప్చునన్ది. 

1 యోహాను 3:12 => మనము కయీను వంటివారమై యుండరాదు. వాడు దుషు ట్ని సంబంధియై 

తన సహోదరుని చంపెను; వాడతనిని ఎందుకు చంపెను? తన కిర్యలు చెడ డ్వియు తన సహోదరుని 

కిర్యలు నీతిగలవియునై యుండెను గనుకనే గదా?  

సామెతలు 6:34 => భరత్కు పుటుట్ రోషము మహా రౌదర్ము గలది పర్తికారము చేయు కాలమందు 

అటిట్వాడు కనికరపడడు. 

పరమగీతము 8:6 => పేర్మ మరణమంత బలవంతమైనది ఈరష్య్ పాతాళమంత కఠోరమైనది దాని 

జావ్లలు అగిన్జావ్లా సమములు అది యెహోవా పుటిట్ంచు జావ్ల నీ హృదయముమీద ననున్ 

నామాక్షరముగా ఉంచుము నీ భుజమునకు నామాక్షరముగా ననున్ంచుము.  
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ఆదికాండము 31:1 => లాబాను కుమారులు మన తండిర్కి కలిగినది యావతుత్ను యాకోబు 

తీసికొని, మన తండిర్కి కలిగిన దానివలన ఈ యావదాసిత్ సంపాదించెనని చెపుప్కొనిన మాటలు 

యాకోబు వినెను. 

ఆదికాండము 37:20 => వీని చంపి యికక్డనునన్ ఒక గుంటలో పారవేసి, దుషట్మృగము వీని 

తినివేసెనని చెపుప్దము, అపుప్డు వీని కలలేమగునో చూతము రండని ఒకనితో ఒకడు 

మాటలాడుకొనిరి. 

ఆదికాండము 38:9 => ఓనాను ఆ సంతానము తనది కానేరదని యెరిగి ఆమెతో పోయినపుప్డు తన 

అనన్కు సంతానము కలుగజేయకుండునటుల్ తన రేతసుస్ను నేలను విడిచెను. 

ఆదికాండము 40:2 => గనుక ఫరో పానదాయకుల అధిపతియు భక్షయ్కారుల అధిపతియునైన తన 

యిదద్రు ఉదోయ్గసుథ్ల మీద కోపపడి 

నిరగ్మకాండము 1:9 => అతడు తన జనులతో ఇటల్నెను ఇదిగో ఇశార్యేలు సంతతియైన యీ 

జనము మనకంటె విసాత్రముగాను బలిషఠ్ముగాను ఉనన్ది. 

నిరగ్మకాండము 1:11 => కాబటిట్ వారిమీద పెటిట్న భారములలో వారిని శర్మపెటుట్టకు వెటిట్పనులు 

చేయించు అధికారులను వారిమీద నియమింపగా వారు ఫరోకొరకు ధానాయ్దులను నిలువచేయు 

పీతోము రామెసేసను పటట్ణములను కటిట్రి. 

నిరగ్మకాండము 1:12 => అయినను ఐగుపీత్యులు వారిని శర్మపెటిట్నకొలది వారు విసత్రించి 

పర్బలిరి గనుక వారు ఇశార్యేలీయులయెడల అసహయ్పడిరి. 

నిరగ్మకాండము 1:22 => అయితే ఫరో హెబీర్యులలో పుటిట్న పర్తి కుమారుని నదిలో పారవేయుడి, 

పర్తి కుమారెత్ను బర్దుకనియుయ్డి అని తన జనులందరికి ఆజాఞ్పించెను. 

సంఖాయ్కాండము 22:27 => గాడిద యెహోవా దూతను చూచి బిలాముతో కూడ కిర్ంద కూలబడెను 

గనుక బిలాము కోపముమండి తనచేతి కఱఱ్తో గాడిదను కొటెట్ను. 

నాయ్యాధిపతులు 12:1 => ఎఫార్యిమీయులు కూడుకొని ఉతత్రదికుక్నకు పోయి నీవు 

అమోమ్నీయులతో యుదధ్ము చేయబోయినపుప్డు నీతో వచుచ్టకు మముమ్ నేల పిలువలేదు? నీవు 

కాపురమునన్ నీ యింటిని అగిన్తో కాలిచ్వేయుదుమని యెఫాత్తో చెపప్గా 
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1 సమూయేలు 17:28 => అతడు వారితో మాటలాడునది అతని పెదద్నన్యగు ఏలీయాబునకు 

వినబడగా ఏలీయాబునకు దావీదు మీద కోపమువచిచ్ అతనితో నీవికక్డికెందుకు వచిచ్తివి? 

అరణయ్ములోని ఆ చినన్ గొఱఱ్మందను ఎవరి వశము చేసితివి? నీ గరవ్మును నీ హృదయపు 

చెడుతనమును నేనెరుగుదును; యుదధ్ము చూచుటకే గదా నీవు వచిచ్తివనెను. 

1 సమూయేలు 18:8 => ఆ మాటలు సౌలునకు ఇంపుగా నుండనందున అతడు బహు కోపము 

తెచుచ్కొని వారు దావీదునకు పదివేలకొలది అనియు, నాకు వేలకొలది అనియు సుత్తులు పాడిరే; 

రాజయ్ము తపప్ మరి ఏమి అతడు తీసికొనగలడు అనుకొనెను 

1 సమూయేలు 18:11 => ఒకపుప్డు సౌలు చేతిలో నొక యీటె యుండగా దావీదును పొడిచి 

గోడకు బిగించుదుననుకొని సౌలు ఆ యీటెను విసిరెను. అయితే అది తగలకుండ దావీదు రెండు 

మారులు తపిప్ంచుకొనెను. 

1 సమూయేలు 19:1 => అంతట సౌలు మీరు దావీదును చంపవలసినదని తన కుమారుడైన 

యోనాతానుతోను తన సేవకులందరితోను చెపప్గా 

1 సమూయేలు 19:15 => దావీదును చూచుటకు సౌలు దూతలను పంపి నేను అతని చంపునటుల్గా 

మంచముతో అతని తీసికొనిరండని వారితో చెపప్గా 

2 సమూయేలు 3:26 => దావీదునొదద్నుండి బయలువెడలి అబేన్రును పిలుచుటకై దూతలను 

పంపెను. వారు పోయి సిరా యను బావిదగగ్రనుండి అతనిని తోడుకొని వచిచ్రి; అతడు వచిచ్న సంగతి 

దావీదునకు తెలియకయుండెను. 

2 సమూయేలు 13:22 => అబాష్లోము తన అనన్యగు అమోన్నుతో మంచిచెడ డ్లేమియు 

మాటలాడక ఊరకుండెను గాని, తన సహోదరియగు తామారును బలవంతము చేసినందుకై 

అతనిమీద పగయుంచెను. 

నెహెమాయ్ 2:10 => హోరోనీయుడైన సనబ్లల్టును, అమోమ్నీయుడైన టోబీయా అను దాసుడును 

ఇశార్యేలీయులకు కేష్మము కలుగజేయు ఒకడు వచెచ్నని విని బహుగా దుఃఖపడిరి. 

ఎసేత్రు 3:5 => మొరెద్కై వంగకయు నమసక్రింపకయు నుండుట హామాను చూచినపుప్డు బహుగా 

కోపగించి 
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పర్సంగి 4:4 => మరియు కషట్మంతయు నేరుప్తో కూడిన పనులనిన్యు నరులకు రోషకారణములని 

నాకు కనబడెను; ఇదియు వయ్రథ్ముగా నొకడు గాలిని పటుట్కొనుటకై చేయు పర్యతన్మువలె నునన్ది. 

యిరిమ్యా 41:1 => ఏడవ మాసమున ఎలీషామా మనుమడును నెతనాయ్ కుమారుడును 

రాజవంశసుథ్డును రాజుయొకక్ పర్ధానులలో నొకడునగు ఇషామ్యేలనువాడును, అతనితో పదిమంది 

మనుషుయ్లును, మిసాప్లోనునన్ అహీకాము కుమారుడైన గెదలాయ్యొదద్కు వచిచ్ అకక్డ అతనితోకూడ 

మిసాప్లో భోజనము చేసిరి.  

యెహెజేక్లు 31:9 => విసాత్రమైన కొమమ్లతో నేను దానిని శృంగారించినందున దేవుని వనమైన 

ఏదెనులోనునన్ వృక్షములనిన్యు దాని సొగసు చూచి దానియందు అసూయపడెను. 

దానియేలు 2:12 => అందుకు రాజు కోపము తెచుచ్కొని అతాయ్గర్హము గలవాడై బబులోనులోని 

జాఞ్నులనందరిని సంహరింపవలెనని యాజఞ్ ఇచెచ్ను. 

దానియేలు 3:12 => రాజా, తాము షదర్కు, మేషాకు, అబేదన్గో అను ముగుగ్రు యూదులను 

బబులోను దేశములోని రాచకారయ్ములు విచారించుటకు నియమించితిరి; ఆ మనుషుయ్లు తమరి 

ఆజఞ్ను లక్షయ్పెటట్లేదు, తమరి దేవతలను పూజించుటలేదు, తమరు నిలువబెటిట్ంచిన బంగారు 

పర్తిమకు నమసక్రించుటయే లేదు అనిరి. 

దానియేలు 3:19 => అందుకు నెబుకదెన్జరు అతాయ్గర్హము నొందినందున షదర్కు, మేషాకు, 

అబేదెన్గోయను వారి విషయములో ఆయన ముఖము వికారమాయెను గనుక గుండము ఎపప్టికనన్ 

ఏడంతలు వేడిమిగా చేయుమని యాజఞ్ ఇచెచ్ను. 

మతత్యి 2:16 => ఆ జాఞ్నులు తనున్ అపహసించిరని హేరోదు గర్హించి బహు ఆగర్హము 

తెచుచ్కొని, తాను జాఞ్నులవలన వివరముగా తెలిసికొనిన కాలమునుబటిట్, బేతెల్హేములోను దాని సకల 

పార్ంతములలోను, రెండు సంవతస్రములు మొదలుకొని తకుక్వ వయసుస్ గల మగపిలల్లనందరిని 

వధించెను. 

మతత్యి 14:11 => వాడతని తల పళె ల్ములోపెటిట్ తెచిచ్ ఆ చినన్దానికిచెచ్ను; ఆమె తన తలిల్యొదద్కు 

దాని తీసికొనివచెచ్ను. 
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మారుక్ 6:24 => గనుక ఆమె వెళి ల్ నేనేమి అడిగెదనని తన తలిల్నడుగగా ఆమె బాపిత్సమ్మిచుచ్ 

యోహాను తల అడుగుమనెను. 

మారుక్ 15:10 => పిలాతు తెలిసికొని నేను యూదుల రాజును మీకు విడుదల చేయగోరుచునాన్రా? 

అని అడిగెను. 

వచనము 8 

తన యిలుల్ విడిచి తిరుగువాడు గూడు విడిచి తిరుగు పకిష్తో సమానుడు. 

సామెతలు 28:23 => నాలుకతో ఇచచ్కములాడు వానికంటె నరులను గదిద్ంచువాడు తుదకు ఎకుక్వ 

దయపొందును. 

లేవీయకాండము 19:17 => నీ హృదయములో నీ సహోదరుని మీద పగపటట్కూడదు, నీ 

పొరుగువాని పాపము నీమీదికి రాకుండునటుల్ నీవు తపప్క వానిని గదిద్ంపవలెను. 

మతత్యి 18:15 => మరియు నీ సహోదరుడు నీయెడల తపిప్దము చేసినయెడల నీవు పోయి, నీవును 

అతడును ఒంటరిగా నునన్పుప్డు అతనిని గదిద్ంచుము; అతడు నీ మాట వినినయెడల నీ సహోదరుని 

సంపాదించుకొంటివి. 

గలతీయులకు 2:14 => వారు సువారత్ సతయ్ము చొపుప్న కర్మముగా నడుచుకొనకపోవుట నేను 

చూచినపుప్డు అందరి యెదుట కేఫాతో నేను చెపిప్నదేమనగా నీవు యూదుడవైయుండియు 

యూదులవలె కాక అనయ్జనులవలెనే పర్వరిత్ంచుచుండగా, అనయ్జనులు యూదులవలె పర్వరిత్ంపవలెనని 

యెందుకు బలవంతము చేయుచునాన్వు? 

1 తిమోతి 5:20 => ఇతరులు భయపడు నిమితత్ము పాపము చేయువారిని అందరియెదుట 

గదిద్ంపుము. 

ఆదికాండము 20:16 => మరియు అతడు శారాతో ఇదిగో నీ అనన్కు నేను వెయియ్ 

రూపాయలిచిచ్యునాన్ను. ఇది నీయొదద్ నునన్ వారందరి దృషిట్కి పార్యశిచ్తత్ముగా నుండుటకై యిది నీ 

పక్షముగా ఇచిచ్యునాన్ను. ఈ విషయమంతటిలో నీకు నాయ్యము తీరిపోయినదనెను. 
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ఆదికాండము 21:25 => అబీమెలెకు దాసులు బలాతాక్రముగా తీసికొనిన నీళల్బావి విషయమై 

అబార్హాము అబీమెలెకును ఆకేష్పింపగా అబీమెలెకుఈ పని యెవరు చేసిరో నేనెరుగను;  

నెహెమాయ్ 5:7 => అంతట నాలో నేనే యోచనచేసి పర్ధానులను అధికారులను గదిద్ంచి మీరు మీ 

సహోదరులయొదద్ వడిడ్ పుచుచ్కొనుచునాన్రని చెపిప్ వారిని ఆటంకపరచుటకై మహా సమాజమును 

సమకూరిచ్ 

కీరత్నలు 141:5 => నీతిమంతులు ననున్ కొటుట్ట నాకు ఉపకారము వారు ననున్ గదిద్ంచుట నాకు 

తైలాభిషేకము నేను అటిట్ అభిషేకమును తోర్సివేయకుందును గాక. వారి దుషట్కిర్యలను చూచియు 

నేను తపప్క పార్రథ్న చేయుచునాన్ను. 

సామెతలు 25:12 => బంగారు కరణ్భూషణమెటిట్దో అపరంజి ఆభరణమెటిట్దో వినువాని చెవికి 

జాఞ్నముగల ఉపదేశకుడు అటిట్వాడు. 

జెకరాయ్ 13:6 => నీచేతులకు గాయములేమని వారడుగగా వాడు ఇవి ననున్ పేర్మించినవారి యింట 

నేనుండగా నాకు కలిగిన గాయములని చెపుప్ను. 

లూకా 17:3 => మీ విషయమై మీరే జాగర్తత్గా ఉండుడి. నీ సహోదరుడు తపిప్దము చేసినయెడల 

అతని గదిద్ంచుము; అతడు మారుమనసుస్ పొందినయెడల అతని క్షమించుము. 

1 కొరిందీయులకు 11:17 => మీకు ఈ యాజఞ్ను ఇచుచ్చు మిముమ్ను మెచుచ్కొనను. మీరు 

కూడివచుచ్ట యెకుక్వ కీడుకేగాని యెకుక్వ మేలుకు కాదు. 

2 కొరిందీయులకు 2:4 => మీకు దుఃఖము కలుగవలెనని కాదు గాని, మీయెడల నాకు కలిగియునన్ 

అతయ్ధికమైన పేర్మను మీరు తెలిసికొనవలెనని, నిండు శర్మతోను మనోవేదనతోను ఎంతో కనీన్రు 

విడుచుచు మీకు వార్సితిని. 

తీతుకు 1:13 => ఈ సాక్షయ్ము నిజమే. ఈ హేతువుచేత వారు యూదుల కలప్నాకథలను, 

సతయ్మునుండి తొలగిపోవునటిట్ మనుషుయ్ల కటట్డలను లక్షయ్పెటట్క, 

వచనము 9 

Page  of 2114 2507



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   !"త$

తైలమును అతత్రును హృదయమును సంతోషపరచునటుల్ చెలికాని హృదయములోనుండి వచుచ్ 

మధురమైన మాటలు హృదయమును సంతోషపరచును. 

2 సమూయేలు 12:7 => నాతాను దావీదును చూచి ఆ మనుషుయ్డవు నీవే. ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన 

యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా ఇశార్యేలీయులమీద నేను నినున్ రాజుగా పటాట్భిషేకముచేసి 

సౌలుచేతిలోనుండి నినున్ విడిపించి నీ యజమానుని నగరిని నీకనుగర్హించి 

2 సమూయేలు 12:8 => నీ యజమానుని సతరీలను నీ కౌగిట చేరిచ్ ఇశార్యేలువారిని యూదావారిని 

నీ కపప్గించితిని. ఇది చాలదని నీవనుకొనినయెడల నేను మరి ఎకుక్వగా నీకిచిచ్యుందును. 

2 సమూయేలు 12:9 => నీవు యెహోవా మాటను తృణీకరించి ఆయన దృషిట్కి చెడుతనము 

చేసితివేమి? హితీత్యుడగు ఊరియాను కతిత్చేత చంపించి అతని భారయ్ను నీకు భారయ్యగునటుల్గా నీవు 

పటుట్కొనియునాన్వు; అమోమ్నీయులచేత నీవతని చంపించితివి గదా? 

2 సమూయేలు 12:10 => నీవు ననున్ లక్షయ్ము చేయక హితీత్యుడగు ఊరియా భారయ్ను నీకు 

భారయ్యగునటుల్ తీసికొనినందున నీ యింటివారికి సదాకాలము యుదధ్ము కలుగును. 

2 సమూయేలు 12:11 => నా మాట ఆలకించుము; యెహోవానగు నేను సెలవిచుచ్నదేమనగా నీ 

యింటివారి మూలముననే నేను నీకు అపాయము పుటిట్ంతును; నీవు చూచుచుండగా నేను నీ 

భారయ్లను తీసి నీ చేరువవాని కపప్గించెదను. 

2 సమూయేలు 12:12 => పగటియందు వాడు వారితో శయనించును. నీవు ఈ కారయ్ము 

రహసయ్ముగా చేసితివిగాని ఇశార్యేలీయులందరు చూచుచుండగా పగటియందే నేను చెపిప్నదానిని 

చేయింతును అనెను. 

2 సమూయేలు 12:13 => నేను పాపము చేసితినని దావీదు నాతానుతో అనగా నాతాను నీవు 

చావకుండునటుల్ యెహోవా నీ పాపమును పరిహరించెను. 

2 సమూయేలు 12:14 => అయితే ఈ కారయ్మువలన యెహోవాను దూషించుటకు ఆయన 

శతుర్వులకు నీవు గొపప్ హేతువు కలుగజేసితివి  
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2 సమూయేలు 12:15 => గనుక నీకు పుటిట్న బిడ డ్ నిశచ్యముగా చచుచ్నని దావీదుతో చెపిప్ తన 

యింటికి వెళె ల్ను. 

యోబు 5:17 => దేవుడు గదిద్ంచు మనుషుయ్డు ధనుయ్డు కాబటిట్ సరవ్శకుత్డగు దేవుని శిక్షను 

తృణీకరింపకుము. 

యోబు 5:18 => ఆయన గాయపరచి గాయమును కటుట్ను ఆయన గాయము చేయును, ఆయన 

చేతులే సవ్సథ్పరచును. 

కీరత్నలు 141:5 => నీతిమంతులు ననున్ కొటుట్ట నాకు ఉపకారము వారు ననున్ గదిద్ంచుట నాకు 

తైలాభిషేకము నేను అటిట్ అభిషేకమును తోర్సివేయకుందును గాక. వారి దుషట్కిర్యలను చూచియు 

నేను తపప్క పార్రథ్న చేయుచునాన్ను. 

హెబీర్యులకు 12:10 => వారు కొనిన్దినములమటుట్కు తమకిషట్ము వచిచ్నటుట్ మనలను శికిష్ంచిరి 

గాని మనము తన పరిశుదధ్తలో పాలుపొందవలెనని మన మేలుకొరకే ఆయన శికిష్ంచుచునాన్డు. 

పర్కటన 3:19 => నేను పేర్మించువారినందరిని గదిద్ంచి శికిష్ంచుచునాన్ను గనుక నీవు ఆసకిత్ కలిగి 

మారుమనసుస్ పొందుము. 

సామెతలు 10:18 => అంతరంగమున పగ ఉంచుకొనువాడు అబదిధ్కుడు కొండెము పర్చురము 

చేయువాడు బుదిధ్హీనుడు. 

సామెతలు 26:23 => చెడు హృదయమును పేర్మగల మాటలాడు పెదవులును కలిగియుండుట 

మంటి పెంకుమీది వెండి పూతతో సమానము. 

సామెతలు 26:24 => పగవాడు పెదవులతో మాయలు చేసి అంతరంగములో కపటము 

దాచుకొనును.  

సామెతలు 26:25 => వాడు దయగా మాటలాడినపుప్డు వాని మాట నమమ్కుము వాని 

హృదయములో ఏడు హేయ విషయములు కలవు. 

సామెతలు 26:26 => వాడు తన దేవ్షమును కపట వేషముచేత దాచుకొనును సమాజములో వాని 

చెడుతనము బయలుపరచబడును. 
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2 సమూయేలు 20:9 => అపుప్డు యోవాబు అమాశాతో నా సహోదరా, నీవు కేష్మముగా ఉనాన్వా 

అనుచు, అమాశాను ముదుద్పెటుట్కొనునటుల్గా కుడిచేత అతని గడ డ్ము పటుట్కొని 

2 సమూయేలు 20:10 => అమాశా యోవాబు చేతిలోనునన్ కతిత్ని చూడకను తనున్ 

కాపాడుకొనకను ఉండగా యోవాబు అతని కడుపులో దాని గుచెచ్ను; గుచిచ్నతోడనే అతని పేగులు 

నేలకు జారి ఆ దెబబ్తోనే అతడు చనిపోయెను. యోవాబును అతని సహోదరుడగు అబీషైయును బికిర్ 

కుమారుడగు షెబను తరుముటకు సాగిపోగా 

మతత్యి 26:48 => ఆయనను అపప్గించువాడు నేనెవరిని ముదుద్ పెటుట్కొందునో ఆయనే యేసు; 

ఆయనను పటుట్కొనుడని వారికి గురుతు చెపిప్ 

మతత్యి 26:49 => వెంటనే యేసునొదద్కు వచిచ్ బోధకుడా, నీకు శుభమని చెపిప్ ఆయనను ముదుద్ 

పెటుట్కొనెను. 

మతత్యి 26:50 => యేసు చెలికాడా, నీవు చేయవచిచ్నది చేయుమని అతనితో చెపప్గా వారు 

దగగ్రకు వచిచ్ ఆయనమీద పడి ఆయనను పటుట్కొనిరి. 

లేవీయకాండము 19:17 => నీ హృదయములో నీ సహోదరుని మీద పగపటట్కూడదు, నీ 

పొరుగువాని పాపము నీమీదికి రాకుండునటుల్ నీవు తపప్క వానిని గదిద్ంపవలెను. 

సామెతలు 25:12 => బంగారు కరణ్భూషణమెటిట్దో అపరంజి ఆభరణమెటిట్దో వినువాని చెవికి 

జాఞ్నముగల ఉపదేశకుడు అటిట్వాడు. 

సామెతలు 28:23 => నాలుకతో ఇచచ్కములాడు వానికంటె నరులను గదిద్ంచువాడు తుదకు ఎకుక్వ 

దయపొందును. 

పర్సంగి 7:5 => బుదిధ్హీనుల పాటలు వినుటకంటె జాఞ్నుల గదిద్ంపు వినుట మేలు. 

జెకరాయ్ 13:6 => నీచేతులకు గాయములేమని వారడుగగా వాడు ఇవి ననున్ పేర్మించినవారి యింట 

నేనుండగా నాకు కలిగిన గాయములని చెపుప్ను. 

మతత్యి 26:49 => వెంటనే యేసునొదద్కు వచిచ్ బోధకుడా, నీకు శుభమని చెపిప్ ఆయనను ముదుద్ 

పెటుట్కొనెను. 
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మారుక్ 14:44 => ఆయనను అపప్గించువాడు నేనెవరిని ముదుద్పెటుట్కొందునో ఆయనే (యేసు)? 

ఆయనను పటుట్కొని భదర్ముగా కొనిపోవుడని వారికి గురుతు చెపిప్యుండెను. 

లూకా 22:48 => ఆయన ఇంకను మాటలాడుచుండగా, ఇదిగో జనులు గుంపుగా వచిచ్రి. 

పండెర్ండుమందిలో యూదా అనబడినవాడు వారికంటె ముందుగా నడిచి, యేసును ముదుద్ 

పెటుట్కొనుటకు ఆయన యొదద్కు రాగా 

2 కొరిందీయులకు 2:4 => మీకు దుఃఖము కలుగవలెనని కాదు గాని, మీయెడల నాకు కలిగియునన్ 

అతయ్ధికమైన పేర్మను మీరు తెలిసికొనవలెనని, నిండు శర్మతోను మనోవేదనతోను ఎంతో కనీన్రు 

విడుచుచు మీకు వార్సితిని. 

గలతీయులకు 2:14 => వారు సువారత్ సతయ్ము చొపుప్న కర్మముగా నడుచుకొనకపోవుట నేను 

చూచినపుప్డు అందరి యెదుట కేఫాతో నేను చెపిప్నదేమనగా నీవు యూదుడవైయుండియు 

యూదులవలె కాక అనయ్జనులవలెనే పర్వరిత్ంచుచుండగా, అనయ్జనులు యూదులవలె పర్వరిత్ంపవలెనని 

యెందుకు బలవంతము చేయుచునాన్వు? 

వచనము 10 

నీ సేన్హితునినైనను నీ తండిర్ సేన్హితునైనను విడిచిపెటట్కుము నీకు అపద కలిగిన దినమందు నీ 

సహోదరుని యింటికి వెళల్కుము దూరములోనునన్ సహోదరునికంటె దగగ్రనునన్ పొరుగువాడు వాసి, 

సంఖాయ్కాండము 11:4 => వారి మధయ్నునన్ మిశిర్తజనము మాంసాపేక్ష అధికముగా కనుపరచగా 

ఇశార్యేలీయులును మరల ఏడిచ్ మాకెవరు మాంసము పెటెట్దరు? 

సంఖాయ్కాండము 11:5 => ఐగుపుత్లో మేము ఉచితముగా తినిన చేపలును కీరకాయలును 

దోసకాయలును కూరాకులును ఉలిల్పాయలును తెలల్గడ డ్లును జాఞ్పకమునకు వచుచ్చునన్వి. ఇపుప్డు 

మా పార్ణము సొమమ్సిలెల్ను. 

సంఖాయ్కాండము 11:6 => ఈ మనాన్ కాక మా కనున్లయెదుట మరేమియు లేదని చెపుప్కొనిరి. 

సంఖాయ్కాండము 11:7 => ఆ మనాన్ కొతిమెరగింజలవలె ఉండెను. చూపునకు అది బోళమువలె 

ఉండెను. 

Page  of 2118 2507



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   !"త$

సంఖాయ్కాండము 11:8 => జనులు తిరుగుచు దానిని గూరుచ్కొని తిరుగట విసిరి లేక రోట దంచి 

పెనముమీద కాలిచ్ రొటెట్లు చేసిరి; దాని రుచి కొర్తత్ నూనె రుచివలె ఉండెను. 

సంఖాయ్కాండము 11:9 => రాతిర్యందు మంచు పాళెముమీద కురిసినపుప్డు ఆ మనాన్ దాని వెంటనే 

పడెను. 

సంఖాయ్కాండము 11:18 => నీవు జనులను చూచి యిటల్నుము మిముమ్ను మీరు రేపటికి 

పరిశుదధ్పరచుకొనుడి; మీరు మాంసము తిందురు. యెహోవా వినునటుల్ ఏడిచ్ మాకు ఎవరు 

మాంసము పెటుట్దురు? ఐగుపుత్లో మాకు బాగుగానే జరిగినదని మీరు చెపుప్కొంటిరి గనుక యెహోవా 

మీకు మాంసమిచుచ్ను, మీరు తిందురు. 

సంఖాయ్కాండము 11:19 => ఒకక్ దినము కాదు, రెండు దినములు కాదు, అయిదు దినములు 

కాదు, పది దినములు కాదు, ఇరువది దినములు కాదు. 

సంఖాయ్కాండము 11:20 => ఒక నెల దినములవరకు, అనగా అది మీ నాసికారంధర్ములలోనుండి 

వచిచ్ మీకు అసహయ్ము పుటుట్వరకు దానిని తిందురు; ఏలయనగా మీరు మీ మధయ్నునన్ యెహోవాను 

నిరల్క్షయ్ముచేసి ఆయన సనిన్ధిని ఏడిచ్ ఐగుపుత్లోనుండి యెందుకు వచిచ్తిమనుకొంటిరి.  

సంఖాయ్కాండము 21:5 => కాగా పర్జలు దేవునికిని మోషేకును విరోధముగా మాటలాడి ఈ 

అరణయ్ములో చచుచ్టకు ఐగుపుత్లోనుండి మీరు మముమ్నెందుకు రపిప్ంచితిరి? ఇకక్డ ఆహారము లేదు, 

నీళుల్ లేవు, చవిసారములు లేని యీ అనన్ము మాకు అసహయ్మైనదనిరి. 

యోబు 6:7 => నేను ముటట్నొలల్ని వసుత్వులు నాకు హేయములైనను అవియే నాకు 

భోజనపదారథ్ములాయెను. 

లూకా 15:16 => వాడు పందులు తిను పొటుట్తో తన కడుపు నింపుకొన అశపడెను గాని యెవడును 

వానికేమియు ఇయయ్లేదు. 

లూకా 15:17 => అయితే బుదిధ్ వచిచ్నపుప్డు వాడు నా తండిర్యొదద్ ఎంతోమంది కూలివాండర్కు 

అనన్ము సమృదిధ్గా ఉనన్ది, నేనైతే ఇకక్డ ఆకలికి చచిచ్పోవుచునాన్ను. 

యోహాను 6:9 => ఇకక్డ ఉనన్ యొక చినన్వానియొదద్ అయిదు యవల రొటెట్లు రెండు చినన్ చేపలు 

ఉనన్వి గాని, యింతమందికి ఇవి ఏమాతర్మని ఆయనతో అనగా 
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సంఖాయ్కాండము 11:20 => ఒక నెల దినములవరకు, అనగా అది మీ నాసికారంధర్ములలోనుండి 

వచిచ్ మీకు అసహయ్ము పుటుట్వరకు దానిని తిందురు; ఏలయనగా మీరు మీ మధయ్నునన్ యెహోవాను 

నిరల్క్షయ్ముచేసి ఆయన సనిన్ధిని ఏడిచ్ ఐగుపుత్లోనుండి యెందుకు వచిచ్తిమనుకొంటిరి.  

వచనము 11 

నా కుమారుడా, జాఞ్నమును సంపాదించి నా హృదయమును సంతోషపరచుము. అపుప్డు ననున్ 

నిందించువారితో నేను ధైరయ్ముగా మాటలాడుదును.  

యోబు 39:14 => లేదు సుమీ, అది నేలను దాని గుడల్ను పెటుట్ను ధూళిలో వాటిని కాచును. 

యోబు 39:15 => దేనిపాదమైన వాటిని తొర్కక్వచుచ్ననియైనను అడవిజంతువు వాటిని చితక 

దొర్కక్వచుచ్ననియైనను అనుకొనకయే యునన్ది.  

యోబు 39:16 => తన పిలల్లు తనవికానటుట్ వాటియెడల అది కాఠినయ్ము చూపును దాని కషట్ము 

వయ్రథ్మైనను దానికి చింతలేదు  

యెషయా 16:2 => గూటినుండి చెదరి ఇటు అటు ఎగురు పకుష్లవలె అరోన్ను రేవులయొదద్ 

మోయాబు కుమారెత్లు కనబడుదురు. 

సామెతలు 21:16 => వివేకమారగ్ము విడిచి తిరుగువాడు పేర్తల గుంపులో కాపురముండును. 

ఆదికాండము 4:16 => అపుప్డు కయీను యెహోవా సనిన్ధిలోనుండి బయలుదేరివెళి ల్ ఏదెనుకు 

తూరుప్దికుక్న నోదు దేశములో కాపురముండెను. 

ఆదికాండము 16:6 => అందుకు అబార్ము ఇదిగో నీ దాసి నీచేతిలో ఉనన్ది; నీ మనసుస్ వచిచ్నటుల్ 

దాని చేయుమని శారయితో చెపెప్ను. శారయి దాని శర్మ పెటిట్నందున ఆమెయొదద్నుండి అది 

పారిపోగా 

ఆదికాండము 16:7 => యెహోవా దూత అరణయ్ములో నీటిబుగగ్యొదద్, అనగా షూరు మారగ్ములో 

బుగగ్యొదద్, ఆమెను కనుగొని 

ఆదికాండము 16:8 => శారయి దాసివైన హాగరూ, ఎకక్డనుండి వచిచ్తివి, ఎకక్డికి వెళుళ్చునాన్వని 

అడిగినందుకు అది నా యజమానురాలైన శారయియొదద్నుండి పారిపోవుచునాన్ననెను. 
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1 సమూయేలు 22:5 => మరియు పర్వకత్యగు గాదు వచిచ్ కొండలలో ఉండక యూదా దేశమునకు 

పారిపొమమ్ని దావీదుతో చెపిప్నందున దావీదు పోయి హారెతు అడవిలో చొచెచ్ను.  

1 సమూయేలు 27:1 => తరువాత దావీదు నేను ఇకక్డ నిలుచుట మంచిది కాదు, ఏదో ఒక 

దినమున నేను సౌలుచేత నాశనమగుదును; నేను ఫిలిషీత్యుల దేశములోనికి తపిప్ంచుకొని 

పోవుదును, అపుప్డు సౌలు ఇశార్యేలీయుల సరిహదుద్లలో ననున్ వెదకుట మానుకొనును గనుక నేను 

అతని చేతిలోనుండి తపిప్ంచుకొందునని అనుకొని 

1 సమూయేలు 27:2 => లేచి తనయొదద్నునన్ ఆరువందలమందితో కూడ పర్యాణమై మాయోకు 

కుమారుడును గాతు రాజునైన ఆకీషునొదద్కు వచెచ్ను. 

1 సమూయేలు 27:3 => దావీదు గాతులో ఆకీషునొదద్ చేరగా అతడును అతని వారందరును తమ 

తమ కుటుంబముల సమేతముగా కాపురముండిరి. యెజెర్యేలీయురాలగు అహీనోయము, నాబాలు 

భారయ్యైయుండిన కరెమ్లీయురాలగు అబీగయీలు అను అతని యిదద్రు భారయ్లు దావీదుతోకూడ 

ఉండిరి.  

1 సమూయేలు 27:4 => దావీదు గాతునకు పారిపోయిన సంగతి సౌలునకు తెలిసినమీదట అతడు 

దావీదును వెదకుట మానివేసెను. 

1 సమూయేలు 27:5 => అంతట దావీదు రాజపురమందు నీయొదద్ నీ దాసుడనైన నేను కాపురము 

చేయనేల? నీ దృషిట్కి నేను అనుగర్హము పొందినవాడనైతే బయటి పటట్ణములలో ఒకదానియందు 

నేను కాపురముండుటకు ఒక సథ్లము ఇపిప్ంచుమని ఆకీషును అడుగగా 

1 సమూయేలు 27:6 => ఆకీషు సికల్గు అను గార్మమును ఆ దినమున అతని కిచెచ్ను. కాబటిట్ 

నేటివరకు సికల్గు యూదారాజుల వశమున నునన్ది. 

1 సమూయేలు 27:7 => దావీదు ఫిలిషీత్యుల దేశములో కాపురముండిన కాలమంత ఒక 

సంవతస్రము నాలుగు నెలలు. 

1 సమూయేలు 27:8 => అంతలో దావీదును అతని వారును బయలుదేరి గెషూరీయుల మీదను 

గెజెరీయులమీదను అమాలేకీయులమీదను పడిరి పర్యాణసుథ్లు పోవుమారగ్మున షూరునుండి 

ఐగుపుత్వరకు నునన్ దేశములో వారు పూరవ్ము కాపురముండగా 
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1 సమూయేలు 27:9 => దావీదు ఆ దేశసుథ్లను హతముచేసి, మగవానినేమి ఆడుదానినేమి 

యెవరిని సజీవులుగా విడువక గొఱఱ్లను ఎడల్ను గారద్భములను ఒంటెలను వసత్రములను దోచుకొని 

తిరిగి ఆకీషునొదద్కు వచెచ్ను. 

1 సమూయేలు 27:10 => ఆకీషు ఇపుప్డు మీరు దండెతిత్ దేశములో జొరబడితిరా అని దావీదు 

నడుగగా దావీదు యూదా దేశమునకును యెరహెమ్యేలీయుల దేశమునకును కేనీయుల 

దేశమునకును దకిష్ణముగా మేము ఒక పర్దేశములో జొరబడితిమనెను. 

1 సమూయేలు 27:11 => ఆలాగున దావీదు చేయుచు వచెచ్ను. అతడు ఫిలిషీత్యుల దేశములో 

నివసించినంత కాలము ఈ పర్కారముగా చేయునని తముమ్ను గురించి వారు చెపుప్దురేమో అని 

గాతుకు వరత్మానము తేగల మగవానినైనను ఆడుదానినైనను దావీదు బర్తుకనియయ్లేదు. 

1 సమూయేలు 27:12 => దావీదు తన జనులైన ఇశార్యేలీయులు తనయందు బొతిత్గా 

అసహయ్పడునటుల్ చేసెను గనుక అతడు సదాకాలము నాకు దాసుడుగాను ఉండునని అనుకొని ఆకీషు 

దావీదు మాట నమెమ్ను. 

1 రాజులు 19:9 => అచచ్ట ఉనన్ యొక గుహలో చేరి బసచేసెను. యెహోవా వాకుక్ అతనికి 

పర్తయ్క్షమై ఏలీయా, యిచచ్ట నీవేమి చేయుచునాన్వని అతని నడుగగా 

నెహెమాయ్ 6:11 => నేను నావంటి వాడు పారిపోవచుచ్నా? ఇంతవాడనైన నేను నా పార్ణమును 

రకిష్ంచుకొనుటకైనను గరాభ్లయమున పర్వేశింపవచుచ్నా? నేను అందులో పర్వేశింపనంటిని. 

నెహెమాయ్ 6:12 => అపుప్డు దేవుడు అతని పంపలేదనియు, టోబీయాయును సనబ్లల్టును అతనికి 

లంచమిచిచ్నందున నా విషయమై యీ పర్కటన చేసెననియు తేటగ కనుగొంటిని 

నెహెమాయ్ 6:13 => ఇందువలన నాకు భయము పుటట్గా, నేను అతడు చెపిప్నటుల్ చేసి పాపములో 

పడుదునని అనుకొని, నామీద నింద మోపునటుల్గా ననున్గూరిచ్ చెడువారత్ పుటిట్ంచుటకు వారతనికి 

లంచమిచిచ్ యుండిరి. 

యోనా 1:3 => అయితే యెహోవా సనిన్ధిలోనుండి తరీ ష్షు పటట్ణమునకు పారిపోవలెనని యోనా 

యొపేప్కు పోయి తరీ ష్షునకు పోవు ఒక ఓడను చూచి, పర్యాణమునకు కేవు ఇచిచ్, యెహోవా 

సనిన్ధిలో నిలువక ఓడవారితోకూడి తరీ ష్షునకు పోవుటకు ఓడ ఎకెక్ను. 
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యోనా 1:10 => తాను యెహోవా సనిన్ధిలోనుండి పారిపోవుచునన్టుట్ అతడు ఆ మనుషుయ్లకు 

తెలియజేసియుండెను గనుక వారా సంగతి తెలిసికొని మరింత భయపడి నీవు చేసిన పని ఏమని అతని 

నడిగిరి. 

యోనా 1:11 => అపుప్డు వారు సముదర్ము పొంగుచునన్ది, తుపాను అధికమౌచునన్ది, సముదర్ము 

మామీదికి రాకుండ నిమమ్ళించునటుల్ మేము నీకేమి చేయవలెనని అతని నడుగగా యోనా 

యోనా 1:12 => ననున్ బటిట్యే యీ గొపప్తుపాను మీమీదికి వచెచ్నని నాకు తెలిసియునన్ది; ననున్ 

ఎతిత్ సముదర్ములో పడవేయుడి, అపుప్డు సముదర్ము మీమీదికి రాకుండ నిమమ్ళించునని అతడు 

వారితో చెపిప్నను 

యోనా 1:13 => వారు ఓడను దరికి తెచుచ్టకు తెడల్ను బహుబలముగా వేసిరిగాని గాలి తమకు 

ఎదురై తుపాను బలముచేత సముదర్ము పొంగియుండుటవలన వారి పర్యతన్ము వయ్రథ్మాయెను. 

యోనా 1:14 => కాబటిట్ వారు యెహోవా, నీ చితత్పర్కారముగా నీవే దీని చేసితివి; ఈ మనుషుయ్నిబటిట్ 

మముమ్ను లయము చేయకుందువు గాక; నిరోద్షిని చంపితిరనన్ నేరము మామీద మోపకుందువు గాక 

అని యెహోవాకు మనవిచేసికొని 

యోనా 1:15 => యోనాను ఎతిత్ సముదర్ములో పడవేసిరి; పడవేయగానే సముదర్ము పొంగకుండ 

ఆగెను. 

యోనా 1:16 => ఇది చూడగా ఆ మనుషుయ్లు యెహోవాకు మిగుల భయపడి, ఆయనకు బలి 

అరిప్ంచి మొర్కుక్బళుల్ చేసిరి. 

యోనా 1:17 => గొపప్ మతస్య్ము ఒకటి యోనాను మింగవలెనని యెహోవా నియమించి యుండగా 

యోనా మూడు దినములు ఆ మతస్య్ము యొకక్ కడుపులో నుండెను. 

1 కొరిందీయులకు 7:20 => పర్తివాడు ఏ సిథ్తిలో పిలువబడెనో ఆ సిథ్తిలోనే యుండవలెను.  

యూదా 1:13 => తమ అవమానమను నురుగు వెళల్గర్కుక్వారై, సముదర్ము యొకక్ పర్చండమైన 

అలలుగాను, మారగ్ము తపిప్ తిరుగు చుకక్లుగాను ఉనాన్రు; వారికొరకు గాఢాంధకారము 

నిరంతరము భదర్ము చేయబడియునన్ది. 
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లూకా 15:13 => కొనిన్దినములైన తరువాత ఆ చినన్ కుమారుడు సమసత్మును కూరుచ్కొని దూర 

దేశమునకు పర్యాణమైపోయి, అచచ్ట తన ఆసిత్ని దురావ్య్పారమువలన పాడుచేసెను. 

వచనము 12 

బుదిధ్మంతుడు అపాయము వచుచ్ట చూచి దాగును జాఞ్నము లేనివారు యోచింపక ఆపదలో 

పడుదురు. 

సామెతలు 7:17 => నా పరుపుమీద బోళము అగరు కారపుచెకక్ చలిల్యునాన్ను. 

నాయ్యాధిపతులు 9:9 => మముమ్ను ఏలుమని ఒలీవచెటుట్ నడుగగా ఒలీవచెటుట్ దేవునిని 

మానవులను దేనివలన నరులు సనామ్నించుదురో ఆ నా తైలము నియయ్కమాని చెటల్మీద 

రాజునైయుండి యిటు అటు ఊగుటకు నేను వచెచ్దనా? అని వాటితో అనెను. 

కీరత్నలు 45:7 => నీవు నీతిని పేర్మించి భకిత్హీనతను దేవ్షించుచునాన్వు కావున దేవుడు నీ దేవుడే 

చెలికాండర్కంటె హెచచ్గునటుల్గా నినున్ ఆనందతైలముతో అభిషేకించియునాన్డు. 

కీరత్నలు 45:8 => నీ వసత్రములెలల్ గోపరస వాసనే అగరు వాసనే లవంగిపటట్ వాసనే దంతముతో 

కటిట్న నగరులలో తంతివాదయ్ములు నినున్ సంతోషపెటుట్చునన్వి.  

కీరత్నలు 104:15 => అందుమూలమున భూమిలోనుండి ఆహారమును నరుల హృదయమును 

సంతోషపెటుట్ దార్కాష్రసమును వారి మొగములకు మెరుగునిచుచ్ తైలమును నరుల హృదయమును 

బలపరచు ఆహారమును ఆయన పుటిట్ంచుచునాన్డు  

కీరత్నలు 133:2 => అది తలమీద పోయబడి అహరోను గడ డ్ముమీదుగా కారి అతని అంగీల 

అంచువరకు దిగజారిన పరిమళ తైలమువలె నుండును 

పరమగీతము 1:3 => నీవు పూసికొను పరిమళతైలము సువాసనగలది నీ పేరు పోయబడిన 

పరిమళతైలముతో సమానము కనయ్కలు నినున్ పేర్మించుదురు. 

పరమగీతము 3:6 => ధూమ సత్ంభములవలె అరణయ్మారగ్ముగా వచుచ్ ఇది ఏమి? గోపరసముతోను 

సాంబార్ణితోను వరత్కులముమ్ వివిధమైన సుగంధ చూరణ్ములతోను పరిమళించుచు వచుచ్ ఇది ఏమి?  
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పరమగీతము 4:10 => సహోదరీ, పార్ణేశవ్రీ, నీ పేర్మ ఎంత మధురము! దార్కాష్రసముకనన్ నీ పేర్మ 

ఎంత సంతోషకరము నీవు పూసికొను పరిమళ తైలముల వాసన సకల గంధవరగ్ములకనన్ 

సంతోషకరము. 

యోహాను 12:3 => అపుప్డు మరియ మికిక్లి విలువగల అచచ్ జటామాంసి అతత్రు ఒక సేరునన్ర 

యెతుత్ తీసికొని, యేసు పాదములకు పూసి తన తలవెండుర్కలతో ఆయన పాదములు తుడిచెను; ఇలుల్ 

ఆ అతత్రు వాసనతో నిండెను 

2 కొరిందీయులకు 2:15 => రకిష్ంపబడువారి పటల్ను నశించువారి పటల్ను మేము దేవునికి కీర్సుత్ 

సువాసనయై యునాన్ము. 

2 కొరిందీయులకు 2:16 => నశించువారికి మరణారథ్మైన మరణపు వాసనగాను రకిష్ంపబడువారికి 

జీవారథ్మైన జీవపు వాసనగాను ఉనాన్ము. 

సామెతలు 15:23 => సరిగా పర్తుయ్తత్రమిచిచ్నవానికి దానివలన సంతోషము పుటుట్ను 

సమయోచితమైన మాట యెంత మనోహరము! 

సామెతలు 16:21 => జాఞ్న హృదయుడు వివేకి యనబడును రుచిగల మాటలు పలుకుటవలన విదయ్ 

యెకుక్వగును. 

సామెతలు 16:23 => జాఞ్నుని హృదయము వాని నోటికి తెలివి కలిగించును వాని పెదవులకు విదయ్ 

విసత్రింపజేయును. 

సామెతలు 16:24 => ఇంపైన మాటలు తేనెపటుట్వంటివి అవి పార్ణమునకు మధురమైనవి 

యెముకలకు ఆరోగయ్కరమైనవి. 

నిరగ్మకాండము 18:17 => అందుకు మోషే మామ అతనితో నీవు చేయుచునన్ పని మంచిది కాదు; 

నిరగ్మకాండము 18:18 => నీవును నీతో నునన్ యీ పర్జలును నిశచ్యముగా నలిగిపోవుదురు; ఈ 

పని నీకు మికిక్లి భారము, అది నీవు ఒకక్డవే చేయచాలవు. 

నిరగ్మకాండము 18:19 => కాబటిట్ నా మాట వినుము. నేను నీకొక ఆలోచన చెపెప్దను. దేవుడు 

నీకు తోడైయుండును, పర్జల పక్షమున నీవు దేవుని సముఖమందు ఉండి వారి వాయ్జెయ్ములను దేవుని 

యొదద్కు తేవలెను. 
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నిరగ్మకాండము 18:20 => నీవు వారికి ఆయన కటట్డలను ధరమ్శాసత్రవిధులను బోధించి, వారు 

నడవవలసిన తోర్వను వారు చేయవలసిన కారయ్ములను వారికి తెలుపవలెను. 

నిరగ్మకాండము 18:21 => మరియు నీవు పర్జలందరిలో సామరథ్య్ము దైవభకిత్ సతాయ్సకిత్ కలిగి, 

లంచగొండులుకాని మనుషుయ్లను ఏరప్రచుకొని, వేయిమందికి ఒకనిగాను, నూరుమందికి 

ఒకనిగాను, ఏబదిమందికి ఒకనిగాను, పదిమందికి ఒకనిగాను, వారిమీద నాయ్యాధిపతులను 

నియమింపవలెను. 

నిరగ్మకాండము 18:22 => వారు ఎలల్పుప్డును పర్జలకు నాయ్యము తీరచ్వలెను. అయితే గొపప్ 

వాయ్జెయ్ములనిన్టిని నీయొదద్కు తేవలెను. పర్తి అలప్ విషయమును వారే తీరచ్వచుచ్ను. అటుల్ వారు నీతో 

కూడ ఈ భారమును మోసినయెడల నీకు సుళువుగా ఉండును. 

నిరగ్మకాండము 18:23 => దేవుడు ఈలాగు చేయుటకు నీకు సెలవిచిచ్నయెడల నీవు ఈ పని 

చేయుచు దాని భారమును సహింపగలవు. మరియు ఈ పర్జలందరు తమ తమ చోటల్కు 

సమాధానముగా వెళుల్దురని చెపెప్ను.  

నిరగ్మకాండము 18:24 => మోషే తన మామ మాట విని అతడు చెపిప్నదంతయు చేసెను. 

1 సమూయేలు 23:16 => అపుప్డు సౌలు కుమారుడైన యోనాతాను లేచి, వనములోనునన్ 

దావీదునొదద్కు వచిచ్ నా తండిర్యైన సౌలు నినున్ పటుట్కొనజాలడు, నీవు భయపడవదుద్, 

1 సమూయేలు 23:17 => నీవు ఇశార్యేలీయులకు రాజవగుదువు, నేను నీకు సహకారినౌదును, 

ఇది నా తండిర్యైన సౌలునకు తెలిసియునన్దని అతనితో చెపిప్ దేవునిబటిట్ అతని బలపరచెను. 

ఎజార్ 10:2 => ఏలాము కుమారులలో నొకడగు యెహీయేలు కుమారుడైన షెకనాయ్ ఎజార్తో ఇటల్నెను 

మేము దేశమందుండు అనయ్జనములలోని సతరీలను పెండిల్చేసికొని మా దేవుని దృషిట్కి పాపము చేసితివిు; 

అయితే ఈ విషయములో ఇశార్యేలీయులు తమ నడవడి దిదుద్కొందురను నిరీక్షణ కదుద్. 

ఎజార్ 10:3 => కాబటిట్ యీ పని ధరమ్శాసాత్ర్నుసారముగా జరుగునటుల్ ఏలినవాడవైన నీ 

యోచననుబటిట్యు, దైవాజఞ్కు భయపడువారి యోచననుబటిట్యు, ఈ భారయ్లను వారికి పుటిట్నవారిని 

వెలివేయించెదమని మన దేవునితో నిబంధన చేసికొనెదము. 
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ఎజార్ 10:4 => లెముమ్ ఈ పని నీ యధీనములో నునన్ది, మేమును నీతోకూడ నుందుము, నీవు 

ధైరయ్ము తెచుచ్కొని దీని జరిగించుమనగా 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 28:15 => అకక్డనుండి సహోదరులు మా సంగతి విని అపీప్యా సంతపేట 

వరకును తిర్సతర్ములవరకును మముమ్ను ఎదురొక్నుటకు వచిచ్రి. పౌలు వారిని చూచి దేవునికి 

కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచి ధైరయ్ము తెచుచ్కొనెను 

నిరగ్మకాండము 30:35 => వాటితో ధూపదర్వయ్మును చేయవలెను; అది సుగంధదర్వయ్మేళకుని 

పనిచొపుప్న కలపబడి, ఉపుప్ గలదియు సవ్చఛ్మైనదియు పరిశుదధ్మైనదియునైన సుగంధ 

ధూపసంభారము.  

1 రాజులు 1:12 => కాబటిట్ నీ పార్ణమును నీ కుమారుడైన సొలొమోను పార్ణమును 

రకిష్ంచుకొనుటకై నేను నీకొక ఆలోచన చెపెప్దను వినుము. 

ఎజార్ 10:5 => ఎజార్ లేచి, పర్ధాన యాజకులును లేవీయులును ఇశార్యేలీయులందరును ఆ మాట 

పర్కారము చేయునటుల్గా వారిచేత పర్మాణము చేయించెను. వారు పర్మాణము చేసికొనగా 

యోబు 16:5 => అయినను నేను నా నోటి మాటలతో మిముమ్ను బలపరచుదును నా పెదవుల 

మాటలు మిముమ్ను ఓదారిచ్ ఆదరించును 

కీరత్నలు 37:30 => నీతిమంతుల నోరు జాఞ్నమునుగూరిచ్ వచించును వారి నాలుక నాయ్యమును 

పర్కటించును. 

సామెతలు 12:25 => ఒకని హృదయములోని విచారము దాని కుర్ంగజేయును దయగల మాట 

దాని సంతోషపెటుట్ను. 

సామెతలు 18:24 => బహుమంది చెలికాండుర్ గలవాడు నషట్పడును సహోదరునికంటెను ఎకుక్వగా 

హతిత్యుండు సేన్హితుడు కలడు. 

సామెతలు 27:17 => ఇనుముచేత ఇనుము పదునగును అటుల్ ఒకడు తన చెలికానికి వివేకము 

పుటిట్ంచును. 

పర్సంగి 7:1 => సుగంధతైలముకంటె మంచి పేరు మేలు; ఒకని జనమ్దినముకంటె మరణదినమే 

మేలు. 
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లూకా 24:32 => అపుప్డు వారు ఆయన తోర్వలో మనతో మాటలాడుచు లేఖనములను మనకు 

బోధపరచుచునన్పుప్డు మన హృదయము మనలో మండుచుండలేదా అని యొకనితో ఒకడు 

చెపుప్కొనిరి. 

వచనము 13 

ఎదుటివానికొరకు పూటబడినవాని వసత్రము పుచుచ్కొనుము పరులకొరకు పూటబడిన వానివలన 

కుదువపెటిట్ంచుము. 

2 సమూయేలు 19:24 => మరియు సౌలు కుమారుడగు మెఫీబోషెతు రాజును నెదురొక్నుటకు 

వచెచ్ను. రాజు పారిపోయిన దినము మొదలుకొని అతడు సుఖముగా తిరిగివచిచ్న నాటివరకు అతడు 

కాళుల్ కడుగుకొనకయు, గడ డ్ము కతిత్రించుకొనకయు బటట్లు ఉదుకుకొనకయు నుండెను. 

2 సమూయేలు 19:28 => నా తండిర్ యింటివారందరు నా యేలినవాడవును రాజవునగు నీ దృషిట్కి 

మృతులవంటివారై యుండగా, నీవు నీ బలల్యొదద్ భోజనము చేయువారిలో నీ దాసుడనైన ననున్ 

చేరిచ్తివి. కాబటిట్ ఇకను రాజవైన నీకు మొఱఱ్పెటుట్టకు నాకేమి నాయ్యమని అనగా 

2 సమూయేలు 21:7 => తానును సౌలు కుమారుడగు యోనాతానును యెహోవా నామమునుబటిట్ 

పర్మాణము చేసియునన్ హేతువుచేత రాజు సౌలు కుమారుడగు యోనాతానునకు పుటిట్న 

మెఫీబోషెతును అపప్గింపక 

1 రాజులు 12:6 => అపుప్డు రాజైన రెహబాము తన తండిర్యైన సొలొమోను బర్దికియునన్పుప్డు 

అతని సముఖమందు సేవచేసిన పెదద్లతో ఆలోచన చేసి ఈ జనులకు ఏమి పర్తుయ్తత్రమిచెచ్దనని వారి 

నడుగగా 

1 రాజులు 12:7 => వారు ఈ దినముననే నీవు ఈ జనులకు దాసుడవై వారికి సేవచేసి మృదువైన 

మాటలతో వారికి పర్తుయ్తత్రమిచిచ్నయెడల వారు సదాకాలము నీకు దాసులగుదురనిరి. 

1 రాజులు 12:8 => అయితే అతడు పెదద్లు తనతో చెపిప్న ఆలోచనను నిరల్క్షయ్పెటిట్, తనతో కూడ 

పెరిగిన యౌవనులను పిలిచి ఆలోచననడిగి, వారికీలాగు పర్శన్వేసెను 
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2 దినవృతాత్ంతములు 24:22 => ఈ పర్కారము రాజైన యోవాషు జెకరాయ్ తండిర్యైన 

యెహోయాదా తనకు చేసిన ఉప కారమును మరచినవాడై అతని కుమారుని చంపించెను; అతడు 

చనిపోవునపుప్డు యెహోవా దీని దృషిట్ంచి దీనిని విచారణలోనికి తెచుచ్నుగాక యనెను. 

యెషయా 41:8 => నా సేవకుడవైన ఇశార్యేలూ, నేనేరప్రచుకొనిన యాకోబూ, నా సేన్హితుడైన 

అబార్హాము సంతానమా,  

యెషయా 41:9 => భూదిగంతములనుండి నేను పటుట్కొని దాని కొనలనుండి పిలుచుకొనినవాడా, 

యెషయా 41:10 => నీవు నా దాసుడవనియు నేను నినున్ ఉపేకిష్ంపక యేరప్రచుకొంటిననియు నేను 

నీతో చెపిప్యునాన్ను నీకు తోడైయునాన్ను భయపడకుము నేను నీ దేవుడనైయునాన్ను 

దిగులుపడకుము నేను నినున్ బలపరతును నీకు సహాయము చేయువాడను నేనే నీతియను నా 

దకిష్ణహసత్ముతో నినున్ ఆదుకొందును. 

యిరిమ్యా 2:5 => యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు నాయందు ఏ దురీన్తి చూచి మీ పితరులు 

వయ్రథ్మైనదాని ననుసరించి, తాము వయ్రుథ్లగునటుల్ నాయొదద్నుండి దూరముగా తొలగిపోయిరి? 

సామెతలు 19:7 => బీదవాడు తన చుటట్ములందరికి అసహుయ్డు అటిట్వానికి సేన్హితులు మరి 

దూరసుథ్లగుదురు వాడు నిరరథ్కమైన మాటలు వెంటాడువాడు. 

యోబు 6:21 => అటువలె మీరు లేనటుట్గానే యునాన్రు మీరు ఆపదను చూచి భయపడుచునాన్రు. 

యోబు 6:22 => ఏమైన దయచేయుడని నేను మిముమ్నడిగితినా? మీ ఆసిత్లోనుండి నాకొరకు 

బహుమానమేమైన తెమమ్ని యడిగితినా? 

యోబు 6:23 => పగవానిచేతిలోనుండి ననున్ విడిపింపుడని యడిగితినా? బాధించువారి 

చేతిలోనుండి ననున్ విమోచింపుడని యడిగితినా? 

ఓబధాయ్ 1:12 => నీ సహోదరుని శర్మానుభవదినము చూచి నీవు ఆనందమొంద తగదు; 

యూదావారి నాశనదినమున వారి సిథ్తిని చూచి నీవు సంతోషింపతగదు; 

ఓబధాయ్ 1:13 => నా జనుల ఆపదిద్నమున నీవు వారి గుమమ్ములలోనికి చొరబడ దగదు; వారి 

ఆపదిద్నమున నీవు సంతోషపడుచు వారి బాధను చూడతగదు; వారి ఆపదిద్నమున నీవు వారి ఆసిత్ని 

పటుట్కొనతగదు; 
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ఓబధాయ్ 1:14 => వారిలో తపిప్ంచుకొనినవారిని సంహరించుటకు అడ డ్తోర్వలలో నీవు నిలువ 

తగదు, శర్మదినమందు అతనికి శేషించినవారిని శతుర్వులచేతికి అపప్గింప తగదు. 

సామెతలు 17:17 => నిజమైన సేన్హితుడు విడువక పేర్మించును దురద్శలో అటిట్వాడు 

సహోదరుడుగా నుండును. 

సామెతలు 18:24 => బహుమంది చెలికాండుర్ గలవాడు నషట్పడును సహోదరునికంటెను ఎకుక్వగా 

హతిత్యుండు సేన్హితుడు కలడు. 

లూకా 10:30 => అందుకు యేసు ఇటల్నెను ఒక మనుషుయ్డు యెరూషలేమునుండి యెరికో 

పటట్ణమునకు దిగివెళుల్చు దొంగల చేతిలో చికెక్ను; వారు అతని బటట్లు దోచుకొని, అతని కొటిట్ 

కొరపార్ణముతో విడిచిపోయిరి 

లూకా 10:31 => అపుప్డొక యాజకుడు ఆ తోర్వను వెళుల్ట తటసిథ్ంచెను. అతడు అతనిని చూచి, 

పర్కక్గా పోయెను. 

లూకా 10:32 => ఆలాగుననే లేవీయుడొకడు ఆ చోటికివచిచ్ చూచి పర్కక్గా పోయెను. 

లూకా 10:33 => అయితే ఒక సమరయుడు పర్యాణమై పోవుచు, అతడు పడియునన్చోటికి వచిచ్ 

లూకా 10:34 => అతనిని చూచి, అతనిమీద జాలిపడి, దగగ్రకుపోయి, నూనెయు దార్కాష్రసమును 

పోసి అతని గాయములను కటిట్, తన వాహనముమీద ఎకిక్ంచి యొక పూటకూళల్వాని యింటికి 

తీసికొనిపోయి అతని పరామరిశ్ంచెను 

లూకా 10:35 => మరునాడతడు రెండు దేనారములు తీసి ఆ పూట కూళల్వానికిచిచ్ ఇతని 

పరామరిశ్ంచుము, నీవింకేమైనను ఖరుచ్ చేసినయెడల నేను మరల వచుచ్నపుప్డు అది నీకు తీరెచ్దనని 

అతనితో చెపిప్ పోయెను. 

లూకా 10:36 => కాగా దొంగల చేతిలో చికిక్నవానికి ఈ ముగుగ్రిలో ఎవడు పొరుగువాడాయెనని 

నీకు తోచుచునన్ది అని యేసు అడుగగా అతడు--అతనిమీద జాలిపడినవాడే అనెను. 

లూకా 10:37 => అందుకు యేసు నీవును వెళి ల్ ఆలాగు చేయుమని అతనితో చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 23:12 => ఈ కుటర్లో చేరినవారు నలుబదిమంది కంటె ఎకుక్వ. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 23:23 => పౌలును ఎకిక్ంచి అధిపతియైన ఫేలికుస్ నొదద్కు భదర్ముగా 

తీసికొనిపోవుటకు గుఱఱ్ములను సిదధ్పరచుడని చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 23:24 => మరియు ఈ పర్కారముగా ఒక పతిర్క వార్సెను 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 23:25 => మహా ఘనతవహించిన అధిపతియైన ఫేలికుస్కు కౌ ల్దియ 

లూసియ వందనములు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 23:26 => యూదులు ఈ మనుషుయ్ని పటుట్కొని చంపబోయినపుప్డు, 

అతడు రోమీయుడని నేను విని, సైనికులతో వచిచ్ అతనిని తపిప్ంచితిని.  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 23:27 => వారు అతనిమీద మోపిన నేరమేమో తెలిసికొనగోరి నేను వారి 

మహాసభయొదద్కు అతనిని తీసికొనివచిచ్తిని. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 23:28 => వారు తమ ధరమ్శాసత్ర వాదములనుగూరిచ్ అతనిమీద నేరము 

మోపిరే గాని మరణమునకైనను, బంధకములకైనను తగిన నేరము అతనియందేమియు 

కనుపరచలేదు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 23:29 => అయితే వారు ఈ మనుషుయ్నిమీద కుటర్ చేయనైయునాన్రని 

నాకు తెలియవచిచ్నందున, వెంటనే అతని నీయొదద్కు పంపించితిని. నేరము మోపినవారు కూడ 

అతనిమీద చెపప్వలెనని యునన్ సంగతి నీయెదుట చెపుప్కొన నాజాఞ్పించితిని 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 23:30 => కాబటిట్ అతడు వారికాజాఞ్పించిన పర్కారము సైనికులు పౌలును 

రాతిర్వేళ అంతిపతిర్కి తీసికొనిపోయిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 23:31 => మరునాడు వారతనితో కూడ రౌతులను పంపి తాము కోటకు 

తిరిగివచిచ్రి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 23:32 => వారు కైసరయకు వచిచ్ అధిపతికి ఆ పతిర్క అపప్గించి 

పౌలునుకూడ అతనియెదుట నిలువబెటిట్రి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 23:33 => అధిపతి ఆ పతిర్క చదివినపుప్డు ఇతడు ఏ పర్దేశపువాడని 

అడిగి, అతడు కిలికియవాడని తెలిసికొని 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 23:34 => నీమీద నేరము మోపువారు కూడ వచిచ్నపుప్డు నీ సంగతి 

పూరణ్ముగా విచారింతునని చెపిప్, 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2 3 : 3 5 = > హేరోదు అధికారమందిరములో అతనిని 

కావలియందుంచవలెనని ఆజాఞ్పించెను. 

ఆదికాండము 13:11 => కాబటిట్ లోతు తనకు యొరాద్ను పార్ంతమంతటిని ఏరప్రచుకొని తూరుప్గా 

పర్యాణము చేసెను. అటుల్ వారు ఒకరికొకరు వేరై పోయిరి. 

రూతు 2:22 => అపుప్డు నయోమి తన కోడలైన రూతుతో నా కుమారీ, అతని పనికతెత్లతో కూడనే 

బయలుదేరుచు వేరొక చేనిలోనివారికి నీవు కనబడకపోవుట మంచిదనెను. 

2 సమూయేలు 9:1 => యోనాతానునుబటిట్ నేను ఉపకారము చూపుటకు సౌలు కుటుంబములో 

ఎవడైన కలడాయని దావీదు అడిగెను. 

1 రాజులు 2:7 => నేను నీ సహోదరుడైన అబాష్లోము ముందరనుండి పారిపోగా, గిలాదీయుడైన 

బరిజ్లల్యి కుమారులు నా సహాయమునకు వచిచ్రి, నీవు వారిమీద దయయుంచి నీ బలల్యొదద్ 

భోజనము చేయువారిలో వారిని చేరుచ్ము. 

2 దినవృతాత్ంతములు 10:6 => అపుప్డు రాజైన రెహబాము తన తండిర్యైన సొలొమోను 

సజీవియైయుండగా అతని సమక్షమున నిలిచిన పెదద్లను పిలిపించి--యీ జనులకు నేనేమి 

పర్తుయ్తత్రమియయ్వలెను? మీరు చెపుప్ ఆలోచన ఏది అని అడుగగా 

యోబు 2:11 => తేమానీయుడైన ఎలీఫజు, షూహీయుడైన బిలద్దు నయమాతీయుడైన జోఫరు అను 

యోబు ముగుగ్రు సేన్హితులు అతనికి సంభవించిన ఆపదలనిన్టినిగూరిచ్ వినిన వారై, అతనితో కలిసి 

దుఃఖించుటకును అతనిని ఓదారుచ్టకును పోవలెనని ఆలోచించుకొని తమ తమ సథ్లములను 

విడిచివచిచ్రి. 

లూకా 10:32 => ఆలాగుననే లేవీయుడొకడు ఆ చోటికివచిచ్ చూచి పర్కక్గా పోయెను. 

లూకా 10:33 => అయితే ఒక సమరయుడు పర్యాణమై పోవుచు, అతడు పడియునన్చోటికి వచిచ్ 

వచనము 14 
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వేకువనే లేచి గొపప్ శబద్ముతో తన సేన్హితుని దీవించువాని దీవెన వానికి శాపముగా ఎంచబడును. 

సామెతలు 10:1 => జాఞ్నముగల కుమారుడు తండిర్ని సంతోషపరచును బుదిధ్లేని కుమారుడు తన 

తలిల్కి దుఃఖము పుటిట్ంచును. 

సామెతలు 15:20 => జాఞ్నముగల కుమారుడు తండిర్ని సంతోషపెటుట్ను బుదిధ్హీనుడు తన తలిల్ని 

తిరసక్రించును. 

సామెతలు 23:15 => నా కుమారుడా, నీ హృదయమునకు జాఞ్నము లభించినయెడల నా 

హృదయముకూడ సంతోషించును. 

సామెతలు 23:16 => నీ పెదవులు యథారథ్మైన మాటలు పలుకుట విని నా అంతరిందిర్యములు 

ఆనందించును. 

సామెతలు 23:24 => నీతిమంతుని తండిర్కి అధిక సంతోషము కలుగును జాఞ్నము గలవానిని 

కనినవాడు వానివలన ఆనందము నొందును. 

సామెతలు 23:25 => నీ తలిదండుర్లను నీవు సంతోషపెటట్వలెను నినున్ కనిన తలిల్ని 

ఆనందపరచవలెను. 

పర్సంగి 2:18 => సూరుయ్ని కిర్ంద నేను పర్యాసపడి చేసిన పనులనిన్టిని నా తరువాత వచుచ్వానికి 

నేను విడిచిపెటట్వలెనని తెలిసికొని నేను వాటియందు అసహయ్పడితిని. 

పర్సంగి 2:19 => వాడు జాఞ్నము గలవాడై యుండునో బుదిధ్హీనుడై యుండునో అది ఎవనికి 

తెలియును? అయితే సూరుయ్ని కిర్ంద నేను పర్యాసపడి జాఞ్నముచేత సంపాదించుకొనన్ నా 

కషట్ఫలమంతటి మీదను వాడు అధికారియై యుండును; ఇదియును వయ్రథ్మే. 

పర్సంగి 2:20 => కావున సూరుయ్ని కిర్ంద నేను పడిన పర్యాసమంతటి విషయమై నేను ఆశ 

విడిచినవాడనైతిని. 

పర్సంగి 2:21 => ఒకడు జాఞ్నముతోను తెలివితోను యుకిత్తోను పర్యాసపడి ఏదో ఒక పని 

చేయును; అయితే దానికొరకు పర్యాసపడని వానికి అతడు దానిని సావ్సథ్య్ముగా ఇచిచ్వేయవలసి 

వచుచ్ను; ఇదియు వయ్రథ్మును గొపప్ చెడుగునైయునన్ది.  
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ఫిలేమోనుకు 1:7 => సహోదరుడా, పరిశుదుధ్ల హృదయములు నీ మూలముగా విశార్ంతి 

పొందినందున నీ పేర్మనుబటిట్ నాకు విశేషమైన ఆనందమును ఆదరణయు కలిగెను. 

ఫిలేమోనుకు 1:19 => పౌలను నేను నా సవ్హసత్ముతో ఈ మాట వార్యుచునాన్ను అది నేనే తీరుత్ను. 

అయినను నీ ఆతమ్ విషయములో నీవే నాకు ఋణపడియునాన్వని నేను చెపప్నేల?  

ఫిలేమోనుకు 1:20 => అవును సహోదరుడా, పర్భువునందు నీవలన నాకు ఆనందము కలుగనిముమ్, 

కీర్సుత్నందు నా హృదయమునకు విశార్ంతి కలుగజేయుము. 

2 యోహాను 1:4 => తండిర్వలన మనము ఆజఞ్ను పొందిన పర్కారము నీ పిలల్లలో కొందరు 

సతయ్మును అనుసరించి నడుచుచుండుట కనుగొని బహుగా సంతోషించుచునాన్ను. 

కీరత్నలు 119:42 => అపుప్డు ననున్ నిందించువారికి నేను ఉతత్రమీయగలను ఏలయనగా నీమాట 

నముమ్కొనియునాన్ను. 

కీరత్నలు 127:4 => యౌవనకాలమందు పుటిట్న కుమారులు బలవంతుని చేతిలోని 

బాణములవంటివారు. 

కీరత్నలు 127:5 => వారితో తన అంబులపొది నింపుకొనినవాడు ధనుయ్డు అటిట్వారు సిగుగ్పడక 

గుమమ్ములో తమ విరోధులతో వాదించుదురు. 

సామెతలు 29:3 => జాఞ్నమును పేర్మించువాడు తన తండిర్ని సంతోషపరచును వేశయ్లతో 

సాంగతయ్ము చేయువాడు అతని ఆసిత్ని పాడుచేయును. 

వచనము 15 

ముసురు దినమున ఎడతెగక కారు నీళుల్ను గయాయ్ళియైన భారయ్యు సమానము 

సామెతలు 18:10 => యెహోవా నామము బలమైన దురగ్ము. నీతిమంతుడు అందులోనికి పరుగెతిత్ 

సురకిష్తముగా నుండును. 

సామెతలు 22:3 => బుదిధ్మంతుడు అపాయము వచుచ్ట చూచి దాగును జాఞ్నము లేనివారు 

యోచింపక ఆపదలో పడుదురు. 
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నిరగ్మకాండము 9:20 => ఫరో సేవకులలో యెహోవా మాటకు భయపడినవాడు తన సేవకులను 

తన పశువులను ఇండల్లోనికి తవ్రగా రపిప్ంచెను. 

నిరగ్మకాండము 9:21 => అయితే యెహోవా మాట లక్షయ్పెటట్నివాడు తన పనివారిని తన పశువులను 

పొలములో ఉండనిచెచ్ను. 

కీరత్నలు 57:1 => ననున్ కరుణింపుము దేవా ననున్ కరుణింపుము నేను నీ శరణుజొచిచ్యునాన్ను 

ఈ ఆపదలు తొలగిపోవువరకు నీ రెకక్లనీడను శరణుజొచిచ్యునాన్ను. 

కీరత్నలు 57:2 => మహోనన్తుడైన దేవునికి నా కారయ్ము సఫలముచేయు దేవునికి నేను 

మొఱఱ్పెటుట్చునాన్ను. 

కీరత్నలు 57:3 => ఆయన ఆకాశమునుండి ఆజఞ్ ఇచిచ్ ననున్ రకిష్ంచును ననున్ మింగగోరువారు 

దూషణలు పలుకునపుప్డు దేవుడు తన కృపాసతయ్ములను పంపును.(సెలా.) 

యెషయా 26:20 => నా జనమా, ఇదిగో వారి దోషమునుబటిట్ భూనివాసులను శికిష్ంచుటకు 

యెహోవా తన నివాసములోనుండి వెడలివచుచ్చునాన్డు భూమి తనమీద చంపబడినవారిని ఇకను 

కపప్కుండ తాను తార్గిన రకత్మును బయలుపరచును.  

యెషయా 26:21 => నీవు వెళి ల్ నీ అంతఃపురములలో పర్వేశించుము నీవు వెళి ల్ నీ తలుపులు 

వేసికొనుము ఉగర్త తీరిపోవువరకు కొంచెముసేపు దాగియుండుము. 

మతత్యి 3:7 => అతడు పరిసయుయ్లలోను, సదూద్కయుయ్లలోను, అనేకులు బాపిత్సమ్ము 

పొందవచుచ్ట చూచి సరప్సంతానమా, రాబోవు ఉగర్తను తపిప్ంచుకొనుటకు మీకు బుదిధ్ 

చెపిప్నవాడెవడు? మారుమనసుస్నకు తగిన ఫలము ఫలించుడి 

హెబీర్యులకు 6:18 => మనయెదుట ఉంచబడిన నిరీక్షణను చేపటుట్టకు శరణాగతులమైన మనకు 

బలమైన ధైరయ్ము కలుగునటుల్ పర్మాణము చేసి వాగాద్నమును దృఢపరచెను. 

హెబీర్యులకు 11:7 => విశావ్సమునుబటిట్ నోవహు అదివరకు చూడని సంగతులనుగూరిచ్ 

దేవునిచేత హెచచ్రింపబడి భయభకుత్లు గలవాడై, తన యింటివారి రక్షణ కొరకు ఒక ఓడను సిదధ్ము 

చేసెను; అందువలన అతడు లోకముమీద నేరసాథ్పన చేసి విశావ్సమునుబటిట్ కలుగు నీతికి 

వారసుడాయెను. 
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2 పేతురు 3:7 => అయితే ఇపుప్డునన్ ఆకాశమును భూమియు భకిత్హీనుల తీరుప్ను నాశనమును 

జరుగు దినమువరకు అగిన్కొరకు నిలువచేయబడినవై , అదే వాకయ్మువలన భదర్ము 

చేయబడియునన్వి. 

2 పేతురు 3:10 => అయితే పర్భువు దినము దొంగ వచిచ్నటుల్ వచుచ్ను. ఆ దినమున ఆకాశములు 

మహాధవ్నితో గతించిపోవును, పంచభూతములు మికక్టమైన వేండర్ముతో లయమైపోవును, 

భూమియు దానిమీదనునన్ కృతయ్ములును కాలిపోవును 

2 పేతురు 3:11 => ఇవనిన్యు ఇటుల్ లయమైపోవునవి గనుక, ఆకాశములు రవులుకొని 

లయమైపోవునటిట్యు, పంచభూతములు మహావేండర్ముతో కరిగిపోవునటిట్యు, 

2 పేతురు 3:12 => దేవుని దినపు రాకడకొరకు కనిపెటుట్చు, దానిని ఆశతో అపేకిష్ంచుచు, మీరు 

పరిశుదధ్మైన పర్వరత్నతోను భకిత్తోను ఎంతో జాగర్తత్ గలవారై యుండవలెను. 

2 పేతురు 3:13 => అయినను మనమాయన వాగాద్నమునుబటిట్ కొర్తత్ ఆకాశముల కొరకును కొర్తత్ 

భూమి కొరకును కనిపెటుట్చునాన్ము; వాటియందు నీతి నివసించును. 

2 పేతురు 3:14 => పిర్యులారా, వీటికొరకు మీరు కనిపెటుట్వారు గనుక శాంతము గలవారై, 

ఆయన దృషిట్కి నిషక్ళంకులుగాను నిందారహితులుగాను కనబడునటుల్ జాగర్తత్ పడుడి. 

ఆదికాండము 41:34 => ఫరో అటుల్ చేసి యీ దేశముపైన అధిపతులను నియమించి సమృదిధ్గా 

పంటపండు ఏడు సంవతస్రములలో ఐగుపుత్ దేశమందంతటను అయిదవ భాగము తీసికొనవలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 19:5 => పొరబాటున వాని చంపినయెడల, అనగా ఒకడు చెటుల్ 

నరుకుటకు తన పొరుగువానితోకూడ అడవికిపోయి చెటుల్ నరుకుటకు తనచేతితో గొడ డ్లిదెబబ్ 

వేసినపుప్డు, గొడ డ్లి పిడి ఊడి వాని పొరుగువానికి తగిలి వాడు చనిపోయినయెడల, వాడు 

అంతకుముందు తన పొరుగువానియందు పగపటట్లేదు గనుక 

2 సమూయేలు 17:22 => దావీదును అతనియొదద్నునన్ జనులందరును లేచి యొరాద్నునది దాటిరి, 

తెలల్వారునపప్టికి నది దాటక యుండినవాడు ఒకడును లేకపోయెను. 

2 రాజులు 6:10 => ఇశార్యేలు రాజు దైవజనుడు తనకు తెలిపి హెచచ్రిక చేసిన సథ్లమునకు పంపి 

సంగతి తెలిసికొని తనవారిని రకిష్ంచుకొనెను. ఈలాగు మాటిమాటికి జరుగుచు వచిచ్నందున 
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సామెతలు 7:7 => యౌవనుల మధయ్ను బుదిధ్లేని పడుచువాడొకడు నాకు కనబడెను. 

సామెతలు 14:15 => జాఞ్నము లేనివాడు పర్తి మాట నముమ్ను వివేకియైనవాడు తన నడతలను 

బాగుగా కనిపెటుట్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 27:11 => అయినను శతాధిపతి పౌలు చెపిప్నది నమమ్క నావికుడును ఓడ 

యజమానుడును చెపిప్నదే నమెమ్ను. 

వచనము 16 

దానిని ఆపజూచువాడు గాలిని అపజూచు వానితోను తన కుడిచేత నూనె పటుట్కొనువానితోను 

సమానుడు. 

సామెతలు 6:1 => నా కుమారుడా, నీ చెలికాని కొరకు పూటపడినయెడల పరుని చేతిలో నీవు నీ 

చేయి వేసినయెడల 

సామెతలు 6:2 => నీ నోటి మాటలవలన నీవు చికుక్బడియునాన్వు నీ నోటి మాటలవలన 

పటట్బడియునాన్వు 

సామెతలు 6:3 => నా కుమారుడా, నీ చెలికానిచేత చికుక్బడితివి. నీవు తవ్రపడి వెళి ల్ విడిచిపెటుట్మని 

నీ చెలికానిని బలవంతము చేయుము. 

సామెతలు 6:4 => ఈలాగు చేసి తపిప్ంచుకొనుము నీ కనున్లకు నిదర్యైనను నీ కనురెపప్లకు 

కునుకుపాటైనను రానియయ్కుము. 

సామెతలు 20:16 => అనుయ్నికొరకు పూటబడిన వాని వసత్రమును పుచుచ్కొనుము పరులకొరకు 

వానినే కుదువ పెటిట్ంచుము 

సామెతలు 22:26 => చేతిలో చెయియ్ వేయువారితోను అపుప్లకు పూటబడువారితోను చేరకుము. 

సామెతలు 22:27 => చెలిల్ంచుటకు నీయొదద్ ఏమియు లేకపోగా వాడు నీ కిర్ందనుండి నీ పరుపు 

తీసికొనిపోనేల? 

నిరగ్మకాండము 22:26 => నీవు ఎపుప్డైనను నీ పొరుగువాని వసత్రమును కుదవగా తీసికొనినయెడల 

సూరుయ్డు అసత్మించు వేళకు అది వానికి మరల అపప్గించుము. 
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వచనము 17 

ఇనుముచేత ఇనుము పదునగును అటుల్ ఒకడు తన చెలికానికి వివేకము పుటిట్ంచును. 

2 సమూయేలు 15:2 => ఉదయముననే లేచి బయలుదేరి పటట్ణముయొకక్ గుమమ్పు మారగ్మందు 

ఒక తటుట్న నిలిచి, రాజుచేత తీరుప్నొందుటకై వాయ్జెయ్మాడు వారెవరైనను వచిచ్యుండగా కనిపెటిట్ 

వారిని పిలిచి నీవు ఏ ఊరివాడవని యడుగుచుండెను నీ దాసుడనైన నేను ఇశార్యేలీయుల 

గోతర్ములలో ఫలానిదానికి చేరిన వాడనని వాడు చెపప్గా 

2 సమూయేలు 15:3 => అబాష్లోము నీ వాయ్జెయ్ము సరిగాను నాయ్యముగాను ఉనన్దిగాని దానిని 

విచారించుటకై నియమింపబడిన వాడు రాజునొదద్ ఒకడును లేడని చెపిప్ 

2 సమూయేలు 15:4 => నేను ఈ దేశమునకు నాయ్యాధిపతినైయుండుట యెంత మేలు; అపుప్డు 

వాయ్జెయ్మాడువారు నాయొదద్కు వతుత్రు, నేను వారికి నాయ్యము తీరుచ్దునని చెపుప్చు వచెచ్ను. 

2 సమూయేలు 15:5 => మరియు తనకు నమసాక్రము చేయుటకై యెవడైనను తన దాపునకు 

వచిచ్నపుప్డు అతడు తన చేయి చాపి అతని పటుట్కొని ముదుద్పెటుట్కొనుచు వచెచ్ను. 

2 సమూయేలు 15:6 => తీరుప్నొందుటకై రాజునొదద్కు వచిచ్న ఇశార్యేలీయులకందరికి అబాష్లోము 

ఈ పర్కారము చేసి ఇశార్యేలీయులనందరిని తనతటుట్ తిర్పుప్కొనెను.  

2 సమూయేలు 15:7 => నాలుగు1 సంవతస్రములు జరిగినమీదట అబాష్లోము రాజునొదద్కు వచిచ్నీ 

దాసుడనైన నేను సిరియ దేశమునందలి గెషూరునందుండగా యెహోవా ననున్ యెరూషలేమునకు 

తిరిగి రపిప్ంచినయెడల నేను ఆయనను సేవించెదనని మొర్కుక్ కొంటిని గనుక, 

2 సమూయేలు 16:16 => దావీదుతో సేన్హముగానునన్ అరీక్యుడైన హూషైయనునతడు 

అబాష్లోమునొదద్కువచిచ్ అతని దరిశ్ంచి రాజు చిరంజీవియగును గాక రాజు చిరంజీవియగును గాక 

అని పలుకగా 

2 సమూయేలు 16:17 => అబాష్లోము నీ సేన్హితునికి నీవు చేయు ఉపకారమింతేనా నీ 

సేన్హితునితో కూడ నీవు వెళల్కపోతివేమని అతని నడుగగా 
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2 సమూయేలు 16:18 => హూషై యెహోవాయును ఈ జనులును ఇశార్యేలీయులందరును ఎవని 

కోరుకొందురో నేను అతని వాడనగుదును, అతనియొదద్నే యుందును. 

2 సమూయేలు 16:19 => మరియు నేనెవనికి సేవ చేయవలెను? అతని కుమారుని సనిన్ధిని నేను 

సేవచేయవలెను గదా? నీ తండిర్ సనిన్ధిని నేను సేవచేసినటుల్ నీ సనిన్ధిని నేను సేవ చేయుదునని 

అబాష్లోమునొదద్ మనవి చేసెను. 

2 సమూయేలు 17:7 => హూషై అబాష్లోముతో ఇటల్నెను. ఈసారి అహీతోపెలు చెపిప్న ఆలోచన 

మంచిదికాదు. 

2 సమూయేలు 17:8 => నీ తండిర్యు అతని పక్షమున నునన్వారును మహా బలాఢుయ్లనియు, 

అడవిలో పిలల్లను పోగొటుట్కొనిన యెలుగుబంటల్ వంటివారై రేగిన మనసుస్తో ఉనాన్రనియు నీకు 

తెలియును. మరియు నీ తండిర్ యుదధ్మునందు పర్వీణుడు, అతడు జనులతో కూడ బసచేయడు. 

2 సమూయేలు 17:9 => అతడేదో యొక గుహయందో మరి ఏ సథ్లమందో దాగియుండును. కాబటిట్ 

నీవారిలో కొందరు యుదాధ్రంభమందు కూలగా చూచి జనులు వెంటనే ఆ సంగతినిబటిట్ అబాష్లోము 

పక్షమున నునన్వారు ఓడిపోయిరని చెపుప్కొందురు. 

2 సమూయేలు 17:10 => నీ తండిర్ మహా బలాఢుయ్డనియు, అతని పక్షపువారు ధైరయ్వంతులనియు 

ఇశార్యేలీయులందరును ఎరుగుదురు గనుక సింహపుగుండెవంటి గుండెగలవారు సయితము 

దిగులొందుదురు. 

2 సమూయేలు 17:11 => కాబటిట్ నా ఆలోచన యేమనగా, దానునుండి బెయేరె ష్బావరకు లెకక్కు 

సముదర్పు ఇసుక రేణువులంత విసాత్రముగా ఇశార్యేలీయులనందరిని నలుదిశలనుండి నీయొదద్కు 

సమకూరిచ్ నీవు సవ్యముగా యుదధ్మునకు పోవలెను. 

2 సమూయేలు 17:12 => అపుప్డు మనము అతడు కనబడిన సథ్లములలో ఏదో యొకదానియందు 

అతనిమీద పడుదుము; నేలమీద మంచుపడురీతిగా మనము అతనిమీదికి వచిచ్నయెడల అతని 

పక్షపువారిలో ఒకడును తపిప్ంచుకొనజాలడు. 
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2 సమూయేలు 17:13 => అతడు ఒక పటట్ణములో చొచిచ్నయెడల ఇశార్యేలీయులందరును ఆ 

పటట్ణమునకు తార్ళుల్ తీసికొనివచిచ్ యొక చినన్ రాయి అచచ్ట కనబడకుండ దానిని నదిలోనికి 

లాగుదురు. 

1 రాజులు 22:6 => ఇశార్యేలురాజు దాదాపు నాలుగు వందలమంది పర్వకత్లను పిలిపించి 

యుదధ్ము చేయుటకు రామోతిగ్లాదుమీదికి పోదునా పోకుందునా అని వారినడిగెను. అందుకు 

యెహోవా దానిని రాజైన నీచేతికి అపప్గించును గనుక 

1 రాజులు 22:13 => మీకాయాను పిలువబోయిన దూత పర్వకత్లు ఏకముగా రాజుతో మంచి 

మాటలు పలుకుచునాన్రు గనుక నీ మాట వారి మాటకు అనుకూలపరచుమని అతనితో అనగా 

యిరిమ్యా 28:2 => ఇశార్యేలు దేవుడును సైనయ్ములకధిపతియునగు యెహోవా ఈలాగు 

సెలవిచుచ్చునాన్డు నేను బబులోను రాజు కాడిని విరిచియునాన్ను. 

యిరిమ్యా 28:3 => రెండు సంవతస్రములలోగా బబులోను రాజైన నెబుకదెర్జరు ఈ 

సథ్లములోనుండి బబులోనునకు తీసికొనిపోయిన యెహోవా మందిరపు ఉపకరణములనిన్టిని ఇచచ్టికి 

మరల తెపిప్ంచెదను.  

యిరిమ్యా 28:4 => బబులోను రాజు కాడిని విరుగగొటిట్ యెహోయాకీము కుమారుడును యూదా 

రాజునైన యెకోనాయ్ను, బబులోనునకు చెరగొనిపోయిన యూదులనందిరిని, యీ సథ్లమునకు తిరిగి 

రపిప్ంచెదను; ఇదే యెహోవా వాకుక్. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 12:22 => జనులు ఇది దైవసవ్రమేకాని మానవసవ్రము కాదని కేకలు 

వేసిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 12:23 => అతడు దేవుని మహిమపరచనందున వెంటనే పర్భువు దూత 

అతని మొతెత్ను గనుక పురుగులు పడి పార్ణము విడిచెను. 

ఆదికాండము 21:14 => కాబటిట్ తెలల్వారినపుప్డు అబార్హాము లేచి ఆహారమును నీళల్ తితిత్ని తీసికొని 

ఆ పిలల్వానితోకూడ హాగరునకు అపప్గించి ఆమె భుజము మీద వాటిని పెటిట్ ఆమెను పంపివేసెను. 

ఆమె వెళి ల్ బెయేరె ష్బా అరణయ్ములో ఇటు అటు తిరుగుచుండెను.  
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1 సమూయేలు 29:5 => సౌలు వేలకొలదిగాను దావీదు పదివేలకొలదిగాను హతము చేసిరని వారు 

నాటయ్మాడుచు గాన పర్తిగానము చేయుచు పాడిన దావీదు ఇతడే కాడా అని అతనితో చెపిప్రి. 

సామెతలు 7:11 => అది బొబబ్లు పెటుట్నది, సేవ్చఛ్గా తిరుగునది, దాని పాదములు దాని యింట 

నిలువవు. 

వచనము 18 

అంజూరపు చెటుట్ను పెంచువాడు దాని ఫలము తినును తన యజమానుని మనిన్ంచువాడు 

ఘనతనొందును. 

సామెతలు 19:13 => బుదిధ్హీనుడగు కుమారుడు తన తండిర్కి చేటు తెచుచ్ను భారయ్తోడి పోరు 

ఎడతెగక పడుచుండు బిందువులతో సమానము. 

సామెతలు 21:9 => గయాయ్ళితో పెదద్యింట నుండుటకంటె మిదెద్మీద నొక మూలను నివసించుట 

మేలు. 

సామెతలు 21:19 => పార్ణము విసికించు జగడగొండి దానితో కాపురము చేయుటకంటె 

అరణయ్భూమిలో నివసించుట మేలు. 

సామెతలు 25:24 => గయాయ్ళితో పెదద్ యింట నుండుటకంటె మిదెద్మీద నొక మూలను 

నివసించుట మేలు 

యోబు 14:19 => జలము రాళల్ను అరగదీయును దాని పర్వాహములు భూమియొకక్ ధూళిని 

కొటుట్కొనిపోవును నీవైతే నరుల ఆశను భంగపరచుచునాన్వు. 

సామెతలు 7:11 => అది బొబబ్లు పెటుట్నది, సేవ్చఛ్గా తిరుగునది, దాని పాదములు దాని యింట 

నిలువవు. 

సామెతలు 12:4 => యోగుయ్రాలు తన పెనిమిటికి కిరీటము సిగుగ్ తెచుచ్నది వాని యెముకలకు 

కుళుల్. 

సామెతలు 30:23 => కంటకురాలైయుండి పెండిల్యైన సతరీ, యజమానురాలికి హకుక్దారురాలైన 

దాసి. 
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వచనము 19 

నీటిలో ముఖమునకు ముఖము కనబడునటుల్ ఒకని మనసుస్నకు మరియొకని మనసుస్ కనబడును. 

యోహాను 12:3 => అపుప్డు మరియ మికిక్లి విలువగల అచచ్ జటామాంసి అతత్రు ఒక సేరునన్ర 

యెతుత్ తీసికొని, యేసు పాదములకు పూసి తన తలవెండుర్కలతో ఆయన పాదములు తుడిచెను; ఇలుల్ 

ఆ అతత్రు వాసనతో నిండెను 

సామెతలు 12:4 => యోగుయ్రాలు తన పెనిమిటికి కిరీటము సిగుగ్ తెచుచ్నది వాని యెముకలకు 

కుళుల్. 

సామెతలు 21:9 => గయాయ్ళితో పెదద్యింట నుండుటకంటె మిదెద్మీద నొక మూలను నివసించుట 

మేలు. 

సామెతలు 25:24 => గయాయ్ళితో పెదద్ యింట నుండుటకంటె మిదెద్మీద నొక మూలను 

నివసించుట మేలు 

వచనము 20 

పాతాళమునకును అగాధ కూపమునకును తృపిత్ కానేరదు ఆలాగున నరుల దృషిట్ తృపిత్కానేరదు. 

1 సమూయేలు 13:20 => కాబటిట్ ఇశార్యేలీయులందరు తమ నకుక్లను పారలను గొడ డ్ండర్ను 

పోటకతుత్లను పదును చేయించుటకై ఫిలిషీత్యుల దగగ్రకు పోవలసివచెచ్ను. 

1 సమూయేలు 13:21 => అయితే నకుక్లకును పారలకును మూడు ముండుల్గల కొంకులకును 

గొడ డ్ండర్కును మునుకోల కఱఱ్లు సరిచేయుటకును ఆకురాళుల్ మాతర్ము వారియొదద్ నుండెను. 

సామెతలు 27:9 => తైలమును అతత్రును హృదయమును సంతోషపరచునటుల్ చెలికాని 

హృదయములోనుండి వచుచ్ మధురమైన మాటలు హృదయమును సంతోషపరచును. 

యెహోషువ 1:18 => నీమీద తిరుగబడి నీవు వారికి ఆజాఞ్పించు పర్తి విషయములో నీ మాట వినని 

వారందరు మరణశిక్ష నొందుదురు; నీవు నిబబ్రము గలిగి ధైరయ్ము తెచుచ్కొనవలెనని యెహోషువకు 

ఉతత్రమిచిచ్రి. 
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యెహోషువ 2:24 => మరియు వారు ఆ దేశమంతయు యెహోవా మన చేతికి అపప్గించుచునాన్డు, 

మన భయముచేత ఆ దేశనివాసులందరికి ధైరయ్ము చెడియునన్దని యెహోషువతో ననిరి. 

1 సమూయేలు 11:9 => అపుప్డు రేపు మధాయ్హన్ములోగా మీకు రక్షణ కలుగునని యాబేషిగ్లాదు 

వారితో చెపుప్డని వచిచ్న దూతలతో ఆజఞ్నిచిచ్ వారిని పంపివేసెను. దూతలు పోయి యాబేషువారికి ఆ 

వరత్మానము తెలుపగా వారు సంతోషపడిరి. 

1 సమూయేలు 11:10 => కాబటిట్ యాబేషువారు నాహాషు యొకక్ దూతలతో ఇటల్నిరి రేపు మేము 

బయలుదేరి మముమ్ను అపప్గించుకొందుము, అపుప్డు మీ దృషిట్కి ఏది అనుకూలమో అది మాకు 

చేయవచుచ్ను. 

1 సమూయేలు 23:16 => అపుప్డు సౌలు కుమారుడైన యోనాతాను లేచి, వనములోనునన్ 

దావీదునొదద్కు వచిచ్ నా తండిర్యైన సౌలు నినున్ పటుట్కొనజాలడు, నీవు భయపడవదుద్, 

2 సమూయేలు 10:11 => అబీషైకి అపప్గించి సిరియనుల బలము నాకు మించినయెడల నీవు ననున్ 

ఆదుకొనవలెను, అమోమ్నీయుల బలము నీకు మించినయెడల నేను వచిచ్ నినున్ ఆదుకొందునని చెపిప్ 

అమోమ్నీయులను ఎదురొక్నుటకై తనవారిని వూయ్హపరచెను. 

2 సమూయేలు 10:12 => అపుప్డు ధైరయ్ము తెచుచ్కొముమ్, మన జనులను మన దేవుని 

పటట్ణములను తలంచుకొని ధైరయ్ము తెచుచ్కొందము, తన దృషిట్కి ఏది యనుకూలమో యెహోవా 

దానిని చేయును గాక అని అబీషైతో చెపిప్ 

యోబు 4:3 => అనేకులకు నీవు బుదిధ్ నేరిప్నవాడవు బలహీనమైన చేతులను బలపరచినవాడవు.  

యోబు 4:4 => నీ మాటలు తొటిర్లుల్వానిని ఆదుకొనియుండెను. కుర్ంగిపోయిన మోకాళుల్ గలవానిని 

నీవు బలపరచితివి. 

యెషయా 35:3 => సడలిన చేతులను బలపరచుడి తొటిర్లుల్ మోకాళల్ను దృఢపరచుడి. 

యెషయా 35:4 => తతత్రిలుల్ హృదయులతో ఇటల్నుడి భయపడక ధైరయ్ముగా ఉండుడి పర్తిదండన 

చేయుటకై మీ దేవుడు వచుచ్చునాన్డు పర్తిదండనను దేవుడు చేయదగిన పర్తికారమును ఆయన 

చేయును ఆయన వచిచ్ తానే మిముమ్ను రకిష్ంచును.  
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1 దెసస్లోనీకయులకు 3:3 => మనము శర్మను అనుభవింపవలసి యునన్దని మీతో ముందుగా 

చెపిప్తివిు గదా? ఆలాగే జరిగినది. ఇది మీకును తెలియును;  

2 తిమోతి 1:8 => కాబటిట్ నీవు మన పర్భువు విషయమైన సాక్షయ్మునుగూరిచ్యైనను, ఆయన 

ఖైదీనైన ననున్గూరిచ్ యైనను సిగుగ్పడక, దేవుని శకిత్నిబటిట్ సువారత్ నిమితత్మైన శర్మానుభవములో 

పాలివాడవై యుండుము. 

2 తిమోతి 1:12 => ఆ హేతువుచేత ఈ శర్మలను అనుభవించుచునాన్ను గాని, నేను నమిమ్నవాని 

ఎరుగుదును గనుక సిగుగ్పడను; నేను ఆయనకు అపప్గించిన దానిని రాబోవుచునన్ ఆ దినము వరకు 

ఆయన కాపాడగలడని రూఢిగా నముమ్కొనుచునాన్ను. 

2 తిమోతి 2:3 => కీర్సుత్యేసు యొకక్ మంచి సైనికునివలె నాతో కూడ శర్మను అనుభవించుము. 

2 తిమోతి 2:9 => నేను నేరసుథ్డనై యునన్టుట్ ఆ సువారత్ విషయమై సంకెళల్తో బంధింపబడి 

శర్మపడుచునాన్ను, అయినను దేవుని వాకయ్ము బంధింపబడి యుండలేదు. 

2 తిమోతి 2:10 => అందుచేత ఏరప్రచబడినవారు నితయ్మైన మహిమతో కూడ కీర్సుత్ యేసునందలి 

రక్షణ పొందవలెనని నేను వారికొరకు సమసత్ము ఓరుచ్కొనుచునాన్ను. 

2 తిమోతి 2:11 => ఈ మాట నమమ్దగినది, ఏదనగా మనమాయనతో కూడ చనిపోయిన వారమైతే 

ఆయనతో కూడ బర్దుకుదుము. 

2 తిమోతి 2:12 => సహించినవారమైతే ఆయనతో కూడ ఏలుదుము. ఆయనను ఎరుగమంటే 

మనలను ఆయన యెరుగననును. 

2 తిమోతి 2:13 => మనము నమమ్దగనివారమైనను, ఆయన నమమ్దగినవాడుగా ఉండును; ఆయన 

తన సవ్భావమునకు విరోధముగా ఏదియు చేయలేడు. 

హెబీర్యులకు 10:24 => కొందరు మానుకొనుచునన్టుట్గా, సమాజముగా కూడుట మానక, 

ఒకనినొకడు హెచచ్రించుచు, 

యాకోబు 1:2 => నా సహోదరులారా, మీ విశావ్సమునకు కలుగు పరీక్ష ఓరుప్ను పుటిట్ంచునని 

యెరిగి,  
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1 పేతురు 4:12 => పిర్యులారా, మిముమ్ను శోధించుటకు మీకు కలుగుచునన్ అగిన్వంటి 

మహాశర్మనుగూరిచ్ మీకేదో యొక వింత సంభవించునటుల్ ఆశచ్రయ్పడకుడి. 

1 పేతురు 4:13 => కీర్సుత్ మహిమ బయలుపరచబడినపుప్డు మీరు మహానందముతో సంతోషించు 

నిమితత్ము, కీర్సుత్ శర్మలలో మీరు పాలివారై యునన్ంతగా సంతోషించుడి. 

యోబు 16:5 => అయినను నేను నా నోటి మాటలతో మిముమ్ను బలపరచుదును నా పెదవుల 

మాటలు మిముమ్ను ఓదారిచ్ ఆదరించును 

పర్సంగి 4:9 => ఇదద్రి కషట్ముచేత ఉభయులకు మంచి ఫలము కలుగును గనుక ఒంటిగాడై 

యుండుటకంటె ఇదద్రు కూడియుండుట మేలు. 

లూకా 24:32 => అపుప్డు వారు ఆయన తోర్వలో మనతో మాటలాడుచు లేఖనములను మనకు 

బోధపరచుచునన్పుప్డు మన హృదయము మనలో మండుచుండలేదా అని యొకనితో ఒకడు 

చెపుప్కొనిరి. 

యోహాను 11:29 => ఆమె విని తవ్రగా లేచి ఆయనయొదద్కు వచెచ్ను. 

వచనము 21 

మూసచేత వెండిని కొలిమిచేత బంగారును తాను పొందిన కీరిత్చేత నరుని పరిశోధింపవచుచ్ను. 

పరమగీతము 8:12 => నా దార్కాష్వనము నా వశమున ఉనన్ది సొలొమోనూ, ఆ వేయి రూపాయిలు 

నీకే చెలుల్ను. దానిని కాపు చేయువారికి రెండువందలు వచుచ్ను. 

1 కొరిందీయులకు 9:7 => ఎవడైనను తన సొంత ఖరుచ్ పెటుట్కొని దండులో కొలువుచేయునా? 

దార్క్షతోట వేసి దాని ఫలము తిననివాడెవడు? మందను కాచి మందపాలు తార్గనివాడెవడు? 

1 కొరిందీయులకు 9:13 => ఆలయకృతయ్ములు జరిగించువారు ఆలయమువలన జీవనము 

చేయుచునాన్రనియు, బలిపీఠమునొదద్ కనిపెటుట్కొని యుండువారు బలిపీఠముతో పాలివారై 

యునాన్రనియు మీరెరుగరా? 

సామెతలు 17:2 => బుదిధ్గల దాసుడు సిగుగ్తెచుచ్ కుమారునిమీద ఏలుబడి చేయును 

అనన్దముమ్లతోపాటు వాడు పితార్రిజ్తము పంచుకొనును. 
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సామెతలు 22:29 => తన పనిలో నిపుణత గలవానిని చూచితివా? అలుప్లైనవారి యెదుట కాదు 

వాడు రాజుల యెదుటనే నిలుచును. 

ఆదికాండము 24:2 => అపుప్డు అబార్హాము తనకు కలిగిన సమసత్మును ఏలుచుండిన తన యింటి 

పెదద్దాసునితో నీ చెయియ్ నా తొడకిర్ంద పెటుట్ము; 

ఆదికాండము 24:3 => నేను ఎవరిమధయ్ కాపురమునాన్నో ఆ కనానీయుల కుమారెత్లలో ఒక దానిని 

నా కుమారునికి పెండిల్చేయక 

ఆదికాండము 39:2 => యెహోవా యోసేపునకు తోడైయుండెను గనుక అతడు వరిధ్లుల్చు తన 

యజమానుడగు ఆ ఐగుపీత్యుని యింట నుండెను. 

ఆదికాండము 39:3 => యెహోవా అతనికి తోడైయుండెననియు, అతడు చేసినదంతయు 

అతనిచేతిలో యెహోవా సఫలము చేసెననియు అతని యజమానుడు చూచినపుప్డు 

ఆదికాండము 39:4 => యోసేపు మీద అతనికి కటాక్షము కలిగెను గనుక అతనియొదద్ పరిచరయ్ 

చేయువాడాయెను. మరియు అతడు తన యింటిమీద విచారణకరత్గా అతని నియమించి తనకు 

కలిగినదంతయు అతనిచేతికపప్గించెను. 

ఆదికాండము 39:5 => అతడు తన యింటిమీదను తనకు కలిగినదంతటిమీదను అతని విచారణ 

కరత్గా నియమించిన కాలము మొదలుకొని యెహోవా యోసేపు నిమితత్ము ఆ ఐగుపీత్యుని యింటిని 

ఆశీరవ్దించెను. యెహోవా ఆశీరావ్దము ఇంటిలోనేమి పొలములోనేమి అతనికి కలిగిన సమసత్ము 

మీదను ఉండెను 

ఆదికాండము 39:22 => చెరసాల అధిపతి ఆ చెరసాలలోనునన్ ఖైదీలనందరిని 

యోసేపుచేతికపప్గించెను. వారకక్డ ఏమి చేసిరో అదంతయు అతడే చేయించువాడు. 

ఆదికాండము 39:23 => యెహోవా అతనికి తోడైయుండెను గనుక ఆ చెరసాల అధిపతి అతనిచేతికి 

అపప్గింపబడిన దేనిగూరిచ్యు విచారణ చేయక యుండెను. అతడు చేయునది యావతుత్ యెహోవా 

సఫలమగునటుల్ చేసెను. 

నిరగ్మకాండము 24:13 => మోషేయు అతని పరిచారకుడైన యెహోషువయు లేచిరి. మోషే దేవుని 

కొండమీదికి ఎకెక్ను. 
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2 రాజులు 3:11 => యెహోషాపాతు అతనిదావ్రా మనము యెహోవాయొదద్ విచారణచేయుటకు 

యెహోవా పర్వకత్లలో ఒకడైనను ఇచచ్ట లేడా అని యడిగెను. అంతట ఇశార్యేలు రాజు సేవకులలో 

ఒకడు ఏలీయా చేతులమీద నీళుల్పోయుచు వచిచ్న1షాపాతు కుమారుడైన ఎలీషా ఇకక్డ ఉనాన్డని 

చెపప్గా 

2 రాజులు 5:2 => సిరియనులు గుంపు గుంపులుగా బయలుదేరి ఇశార్యేలు దేశముమీదికి 

పోయియుండిరి. వారచచ్టనుండి యొక చినన్దాని చెరగొని తేగా, అది నయమాను భారయ్కు 

పరిచారము చేయుచుండెను. 

2 రాజులు 5:3 => అది షోమోర్నులోనునన్ పర్వకత్ దగగ్ర నా యేలినవాడుండవలెనని నేనెంతో 

కోరుచునాన్ను; అతడు నా యేలినవానికి కలిగిన కుషఠ్రోగమును బాగుచేయునని తన 

యజమానురాలితో అనెను. 

2 రాజులు 5:25 => అతడు లోపలికి పోయి తన యజమానుని ముందర నిలువగా ఎలీషా వానిని 

చూచి గేహజీ, నీవెచచ్టనుండి వచిచ్తివని అడిగినందుకు వాడు నీ దాసుడనైన నేను ఎచచ్టికిని 

పోలేదనెను. 

2 రాజులు 5:27 => కాబటిట్ నయమానునకు కలిగిన కుషుఠ్ నీకును నీ సంతతికిని సరవ్కాలము 

అంటియుండును అని చెపప్గా వాడు మంచువలె తెలల్నైన కుషఠ్ము గలిగి ఎలీషా ఎదుటనుండి బయటికి 

వెళె ల్ను. 

మారుక్ 10:43 => మీలో ఆలాగుండకూడదు. మీలో ఎవడైనను గొపప్వాడై యుండగోరినయెడల 

వాడు మీకు పరిచారము చేయువాడై యుండవలెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:7 => అతనితో మాటలాడిన దూత వెళి ల్న పిమమ్ట అతడు తన యింటి 

పనివారిలో ఇదద్రిని, తనయొదద్ ఎలల్పుప్డు కనిపెటుట్కొని యుండువారిలో భకిత్ పరుడగు ఒక సైనికుని 

పిలిచి 

కొలొసస్యులకు 3:22 => దాసులారా, మనుషుయ్లను సంతోషపెటుట్వారైనటుట్ కంటికి కనబడవలెనని 

కాక, పర్భువునకు భయపడుచు శుదాధ్ంతఃకరణగలవారై, శరీరమునుబటిట్ మీ యజమానులైనవారికి 

అనిన్ విషయములలో విధేయులై యుండుడి. 
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1 సమూయేలు 2:30 => నీ యింటి వారును నీ పితరుని యింటివారును నా సనిన్ధిని యాజ 

కతవ్ము జరిగించుదురని యెహోవా ఆజఞ్ యిచిచ్యునన్ను ఇపుప్డు అది నా మనసుస్నకు కేవలము 

పర్తికూలమాయెనని ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డు. కావున యెహోవా 

వాకుక్ ఏదనగా ననున్ ఘనపరచువారిని నేను ఘనపరచుదును. ననున్ తృణీకరించువారు 

తృణీకారమొందుదురు. 

కీరత్నలు 123:2 => దాసుల కనున్లు తమ యజమానుని చేతితటుట్ను దాసి కనున్లు తన 

యజమానురాలి చేతితటుట్ను చూచునటుల్ మన దేవుడైన యెహోవా మనలను కరుణించువరకు మన 

కనున్లు ఆయనతటుట్ చూచుచునన్వి.  

మతత్యి 24:25 => ఇదిగో ముందుగా నేను మీతో చెపిప్యునాన్ను. 

మతత్యి 24:46 => యజమానుడు వచిచ్నపుప్డు ఏ దాసుడు ఈలాగు చేయుచుండుట అతడు 

కనుగొనునో ఆ దాసుడు ధనుయ్డు. 

మతత్యి 25:21 => అతని యజమానుడు భళా, నమమ్కమైన మంచి దాసుడా, నీవు ఈ కొంచెములో 

నమమ్కముగా ఉంటివి, నినున్ అనేకమైన వాటిమీద నియమించెదను, నీ యజమానుని సంతోషములో 

పాలుపొందుమని అతనితో చెపెప్ను 

మతత్యి 25:22 => ఆలాగే రెండు తలాంతులు తీసికొనినవాడు వచిచ్ అయాయ్, నీవు నాకు రెండు 

తలాంతులపప్గించితివే అవియు గాక మరి రెండు తలాంతులు సంపాదించితినని చెపెప్ను. 

లూకా 12:37 => పర్భువు వచిచ్ యే దాసులు మెలకువగా ఉండుట కనుగొనునో ఆ దాసులు 

ధనుయ్లు; అతడు నడుము కటుట్కొని వారిని భోజనపంకిత్ని కూరుచ్ండబెటిట్, తానే వచిచ్ వారికి 

ఉపచారము చేయునని మీతో నిశచ్యముగా చెపుప్చునాన్ను. 

లూకా 12:43 => ఎవని పర్భువు వచిచ్, వాడు ఆలాగు చేయుచుండుట కనుగొనునో ఆ దాసుడు 

ధనుయ్డు. 

లూకా 12:44 => అతడు తనకు కలిగినదానియంతటిమీద వాని ఉంచునని మీతో నిజముగా 

చెపుప్చునాన్ను. 
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యోహాను 12:26 => ఒకడు ననున్ సేవించినయెడల ననున్ వెంబడింపవలెను; అపుప్డు నేను ఎకక్డ 

ఉందునో అకక్డ నా సేవకుడును ఉండును; ఒకడు ననున్ సేవించినయెడల నా తండిర్ అతని 

ఘనపరచును. 

1 పేతురు 2:18 => పనివారలారా, మంచివారును సాతివ్కులునైనవారికి మాతర్ము కాక 

ముషక్రులైన మీ యజమానులకును పూరణ్భయముతో లోబడియుండుడి. 

1 పేతురు 2:21 => ఇందుకు మీరు పిలువబడితిరి. కీర్సుత్ కూడ మీకొరకు బాధపడి, మీరు తన 

అడుగుజాడలయందు నడుచుకొనునటుల్ మీకు మాదిరి యుంచిపోయెను. 

ఆదికాండము 39:4 => యోసేపు మీద అతనికి కటాక్షము కలిగెను గనుక అతనియొదద్ పరిచరయ్ 

చేయువాడాయెను. మరియు అతడు తన యింటిమీద విచారణకరత్గా అతని నియమించి తనకు 

కలిగినదంతయు అతనిచేతికపప్గించెను. 

సామెతలు 13:23 => బీదలు సేదయ్పరచు కొర్తత్ భూమి విసాత్రముగా పండును అనాయ్యమువలన 

నశించువారు కలరు. 

వచనము 22 

మూఢుని రోటిలోని గోధుమలలో వేసి రోకట దంచినను వాని మూఢత వాని వదలిపోదు. 

యాకోబు 1:22 => మీరు వినువారు మాతర్మైయుండి మిముమ్ను మీరు మోసపుచుచ్కొనకుండ, 

వాకయ్పర్కారము పర్వరిత్ంచువారునై యుండుడి. 

యాకోబు 1:23 => ఎవడైనను వాకయ్మును వినువాడైయుండి దానిపర్కారము పర్వరిత్ంపనివాడైతే, 

వాడు అదద్ములో తన సహజ ముఖమును చూచుకొను మనుషుయ్ని పోలియునాన్డు. 

యాకోబు 1:24 => వాడు తనున్ చూచుకొని అవతలికి పోయి తానెటిట్వాడో వెంటనే 

మరచిపోవునుగదా 

యాకోబు 1:25 => అయితే సావ్తంతర్య్మునిచుచ్ సంపూరణ్మైన నియమములో తేరిచూచి నిలుకడగా 

ఉండువాడెవడో వాడు విని మరచువాడు కాక, కిర్యను చేయువాడైయుండి తన కిర్యలో ధనుయ్డగును. 
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ఆదికాండము 6:5 => నరుల చెడుతనము భూమిమీద గొపప్దనియు, వారి హృదయము యొకక్ 

తలంపులలోని ఊహ అంతయు ఎలల్పుప్డు కేవలము చెడ డ్దనియు యెహోవా చూచి 

కీరత్నలు 33:15 => ఆయన వారందరి హృదయములను ఏకరీతిగా నిరిమ్ంచినవాడు వారి 

కిర్యలనిన్యు విచారించువాడు వారిని దరిశ్ంచువాడు. 

మారుక్ 7:21 => లోపలినుండి, అనగా మనుషుయ్ల హృదయములోనుండి దురాలోచనలును 

జారతవ్ములును దొంగతనములును 

వచనము 23 

నీ పశువుల సిథ్తి జాగర్తత్గా తెలిసికొనుము నీ మందలయందు మనసుస్ ఉంచుము. 

సామెతలు 30:15 => జలగకు ఇముమ్ ఇముమ్ అను కూతురులిదద్రు కలరు తృపిత్పడనివి మూడు 

కలవు చాలును అని పలుకనివి నాలుగు కలవు. 

సామెతలు 30:16 => అవేవనగా పాతాళము, కనని గరభ్ము, నీరు చాలును అనని భూమి, చాలును 

అనని అగిన్. 

హబకూక్కు 2:5 => మరియు దార్కాష్రసము మోసకరము, తననుబటిట్ అతిశయించువాడు నిలువడు, 

అటిట్వాడు పాతాళమంత విశాలముగా ఆశపెటుట్ను, మరణమంతగా పర్బలినను తృపిత్నొందక 

సకలజనములను వశపరచుకొనును, సకల జనులను సమకూరుచ్కొనును. 

సామెతలు 23:5 => నీవు దానిమీద దృషిట్ నిలిపినతోడనే అది లేకపోవును నిశచ్యముగా అది 

రెకక్లు ధరించి యెగిరిపోవును. పకిష్రాజు ఆకాశమునకు ఎగిరిపోవునటుల్ అది ఎగిరి పోవును. 

పర్సంగి 1:8 => ఎడతెరిపిలేకుండ సమసత్ము జరుగుచునన్ది; మనుషుయ్లు దాని వివరింపజాలరు; 

చూచుటచేత కనున్ తృపిత్ పొందకునన్ది, వినుటచేత చెవికి తృపిత్ కలుగుటలేదు. 

పర్సంగి 2:10 => నా కనున్లు ఆశించిన వాటిలో దేనిని అవి చూడకుండ నేను అభయ్ంతరము 

చేయలేదు; మరియు నా హృదయము నా పనులనిన్టినిబటిట్ సంతోషింపగా సంతోషకరమైనదేదియు 

అనుభవించకుండ నేను నా హృదయమును నిరబ్ంధింపలేదు. ఇదే నా పనులనిన్టివలన నాకు దొరికిన 

భాగయ్ము. 
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పర్సంగి 2:11 => అపుప్డు నేను చేసిన పనులనిన్యు, వాటికొరకై నేను పడిన పర్యాసమంతయు 

నేను నిదానించి వివేచింపగా అవనిన్యు వయ్రథ్మైనవిగాను ఒకడు గాలికి పర్యాసపడినటుట్గాను 

అగుపడెను, సూరుయ్ని కిర్ంద లాభకరమైనదేదియు లేనటుట్ నాకు కనబడెను. 

పర్సంగి 5:10 => దర్వయ్ము నపేకిష్ంచువాడు దర్వయ్ముచేత తృపిత్ నొందడు, ధనసమృదిధ్ 

నపేకిష్ంచువాడు దానిచేత తృపిత్ నొందడు; ఇదియు వయ్రథ్మే. 

పర్సంగి 5:11 => ఆసిత్ యెకుక్వైనయెడల దాని భకిష్ంచువారును ఎకుక్వ అగుదురు; కనున్లార 

చూచుటయే గాక ఆసిత్పరునికి తన ఆసిత్వలని పర్యోజనమేమి? 

పర్సంగి 6:7 => మనుషుయ్ల పర్యాసమంతయు వారి నోటికే గదా; అయినను వారి మనసుస్ 

సంతుషిట్నొందదు. 

యిరిమ్యా 22:17 => అయితే నీ దృషిట్యు నీ కోరికయు అనాయ్యముగా లాభము 

సంపాదించుకొనుటయందే, నిరపదాధుల రకత్ము ఒలికించుటయందే నిలిచియునన్వి. అందుకొరకే 

నీవు జనులను బాధించుచునాన్వు, అందుకొరకే బలాతాక్రము చేయుచునాన్వు. 

1 యోహాను 2:16 => లోకములో ఉనన్దంతయు, అనగా శరీరాశయు నేతార్శయు 

జీవపుడంబమును తండిర్వలన పుటిట్నవి కావు; అవి లోకసంబంధమైనవే. 

కీరత్నలు 16:10 => ఎందుకనగా నీవు నా ఆతమ్ను పాతాళములో విడచిపెటట్వు నీ పరిశుదుధ్ని 

కుళుల్పటట్నియయ్వు 

కీరత్నలు 55:23 => దేవా, నాశనకూపములో నీవు వారిని పడవేయుదువు రకాత్పరాధులును 

వంచకులును సగముకాలమైన బర్దుకరు. నేనైతే నీయందు నమిమ్కయుంచియునాన్ను. 

సామెతలు 15:11 => పాతాళమును అగాధకూపమును యెహోవాకు కనబడుచునన్వి నరుల 

హృదయములు మరి తేటగా ఆయనకు కనబడును గదా? 

పర్సంగి 4:8 => ఒంటరిగానునన్ ఒకడు కలడు, అతనికి జతగాడు లేడు కుమారుడు లేడు 

సహోదరుడు లేడు; అయినను అతడు ఎడతెగక కషట్పడును; అతని కనున్ ఐశవ్రయ్ముచేత 

తృపిత్పొందదు, అతడు సుఖమనునది నేనెరుగక ఎవరి నిమితత్ము కషట్పడుచునాన్నని అనుకొనడు; 

ఇదియు వయ్రథ్మైనదై బహు చింత కలిగించును. 
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యెషయా 5:14 => అందుచేతనే పాతాళము గొపప్ ఆశపెటుట్కొని అపరిమితముగా తన నోరు 

తెరచుచునన్ది వారిలో ఘనులును సామానుయ్లును ఘోషచేయువారును హరిష్ంచువారును 

పడిపోవుదురు. 

వచనము 24 

ధనము శాశవ్తము కాదు కిరీటము తరతరములు ఉండునా? 

సామెతలు 17:3 => వెండికి మూస తగినది, బంగారునకు కొలిమి తగినది హృదయ పరిశోధకుడు 

యెహోవాయే. 

కీరత్నలు 12:6 => యెహోవా మాటలు పవితర్మైనవి అవి మటిట్మూసలో ఏడు మారులు కరగి ఊదిన 

వెండియంత పవితర్ములు. 

కీరత్నలు 66:10 => దేవా, నీవు మముమ్ను పరిశీలించియునాన్వు. వెండిని నిరమ్లము చేయురీతిగా 

మముమ్ను నిరమ్లులను చేసియునాన్వు. 

జెకరాయ్ 13:9 => ఆ మూడవ భాగమును నేను అగిన్లోనుండి వెండిని తీసి శుదధ్పరచినటుల్ 

శుదధ్పరతును. బంగారమును శోధించినటుల్ వారిని శోధింతును; వారు నా నామమునుబటిట్ 

మొఱఱ్పెటట్గా నేను వారి మొఱఱ్ను ఆలకింతును. వీరు నా జనులని నేను చెపుప్దును, యెహోవా మా 

దేవుడని వారు చెపుప్దురు. 

మలాకీ 3:3 => వెండిని శోధించి నిరమ్లము చేయువాడైనటుల్ కూరుచ్ని యుండును. లేవీయులు నీతిని 

అనుసరించి యెహోవాకు నైవేదయ్ములు చేయునటుల్ వెండి బంగారములను నిరమ్లము చేయురీతిని 

ఆయన వారిని నిరమ్లులను చేయును. 

1 పేతురు 1:7 => నశించిపోవు సువరణ్ము అగిన్పరీక్షవలన శుదధ్పరచబడుచునన్ది గదా? దానికంటె 

అమూలయ్మైన మీ విశావ్సము ఈ శోధనలచేత పరీక్షకు నిలిచినదై, యేసుకీర్సుత్ పర్తయ్క్షమైనపుప్డు మీకు 

మెపుప్ను మహిమయు ఘనతయు కలుగుటకు కారణమగును. 

1 పేతురు 4:12 => పిర్యులారా, మిముమ్ను శోధించుటకు మీకు కలుగుచునన్ అగిన్వంటి 

మహాశర్మనుగూరిచ్ మీకేదో యొక వింత సంభవించునటుల్ ఆశచ్రయ్పడకుడి. 
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1 సమూయేలు 18:7 => ఆ సతరీలు గాన పర్తిగానములు చేయుచు వాయించుచు సౌలు 

వేలకొలదియు, దావీదు పదివేలకొలదియు (శతుర్వులను) హతము చేసిరనిరి.  

1 సమూయేలు 18:8 => ఆ మాటలు సౌలునకు ఇంపుగా నుండనందున అతడు బహు కోపము 

తెచుచ్కొని వారు దావీదునకు పదివేలకొలది అనియు, నాకు వేలకొలది అనియు సుత్తులు పాడిరే; 

రాజయ్ము తపప్ మరి ఏమి అతడు తీసికొనగలడు అనుకొనెను 

1 సమూయేలు 18:15 => దావీదు మిగుల సుబుదిధ్గలవాడై పర్వరిత్ంచుట సౌలు చూచి మరి 

యధికముగా అతనికి భయపడెను. 

1 సమూయేలు 18:16 => ఇశార్యేలు వారితోను యూదా వారితోను దావీదు జనులకు ముందు 

వచుచ్చు, పోవుచు నుండుటచేత వారు అతనిని పేర్మింపగా 

1 సమూయేలు 18:30 => ఫిలిషీత్యుల సరాద్రులు యుదధ్మునకు బయలుదేరుచు వచిచ్రి. వారు 

బయలుదేరి నపుప్డెలల్ను దావీదు బహు వివేకము గలిగి పర్వరిత్ంచుచు రాగా సౌలు సేవకులందరికంటె 

అతని పేరు బహు పర్సిదిధ్కెకెక్ను. 

2 సమూయేలు 14:25 => ఇశార్యేలీయులందరిలో అబాష్లోమంత సౌందరయ్ము గలవాడు ఒకడును 

లేడు; అరికాలు మొదలుకొని తలవరకు ఏ లోపమును అతనియందు లేకపోయెను. 

2 సమూయేలు 15:6 => తీరుప్నొందుటకై రాజునొదద్కు వచిచ్న ఇశార్యేలీయులకందరికి అబాష్లోము 

ఈ పర్కారము చేసి ఇశార్యేలీయులనందరిని తనతటుట్ తిర్పుప్కొనెను.  

2 సమూయేలు 15:7 => నాలుగు1 సంవతస్రములు జరిగినమీదట అబాష్లోము రాజునొదద్కు వచిచ్నీ 

దాసుడనైన నేను సిరియ దేశమునందలి గెషూరునందుండగా యెహోవా ననున్ యెరూషలేమునకు 

తిరిగి రపిప్ంచినయెడల నేను ఆయనను సేవించెదనని మొర్కుక్ కొంటిని గనుక, 

2 సమూయేలు 15:8 => నేను హెబోర్నునకు పోయి యెహోవాకు నేను మొర్కుక్కొనిన మొర్కుక్బడి 

తీరుచ్కొనుటకు నాకు సెలవిమమ్ని మనవిచేయగా 

2 సమూయేలు 15:9 => రాజు సుఖముగా పొమమ్ని సెలవిచెచ్ను గనుక అతడు లేచి హెబోర్నునకు 

పోయెను. 
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2 సమూయేలు 15:10 => అబాష్లోము మీరు బాకానాదము వినునపుప్డు అబాష్లోము హెబోర్నులో 

ఏలుచునాన్డని కేకలు వేయుడని చెపుప్టకై ఇశార్యేలీయుల గోతర్ములనిన్టియొదద్కు వేగులవారిని 

పంపెను. 

2 సమూయేలు 1 5 : 1 1 = > విందునకు పిలువబడియుండి రెండువందల మంది 

యెరూషలేములోనుండి అబాష్లోముతో కూడ బయలుదేరియుండిరి, వీరు ఏమియు తెలియక 

యథారథ్మైన మనసుస్తో వెళి ల్యుండిరి. 

2 సమూయేలు 15:12 => మరియు బలి అరిప్ంపవలెననియుండి అబాష్లోము గీలోనీయుడైన 

అహీతోపెలు అను దావీదుయొకక్ మంతిర్ని గీలో అను అతని ఊరినుండి పిలిపించి యుండెను. 

అబాష్లోము దగగ్రకు వచిచ్న జనము మరి మరి యెకుక్వగుటచేత కుటర్ బహు బలమాయెను. 

1 సమూయేలు 25:33 => నేను పగ తీరుచ్కొనకుండను ఈ దినమున పార్ణము తీయకుండను ననున్ 

ఆపినందుకై నీవు ఆశీరావ్దము నొందుదువు గాక. నీవు చూపిన బుదిధ్ విషయమై నీకు ఆశీరావ్దము 

కలుగును గాక. 

2 సమూయేలు 14:17 => మరియు నీ దేవుడైన యెహోవా నీకు తోడైయునాన్డు గనుక నా 

యేలినవాడవును రాజవునగు నీవు దేవుని దూతవంటివాడవై మంచి చెడ డ్లనిన్యు విచారింప 

చాలియునాన్వు; కాబటిట్ నీ దాసినగు నేను నా యేలినవాడగు రాజు సెలవిచిచ్న మాట 

సమాధానకరమగునని అనుకొంటిననెను. 

యోబు 28:1 => వెండికి గని గలదు పుటమువేయు సువరణ్మునకు సథ్లము గలదు. 

వచనము 25 

ఎండిన గడిడ్ వామి వేయబడెను పచిచ్క కనబడుచునన్ది కొండగడిడ్ యేరబడియునన్ది 

సామెతలు 23:35 => ననున్ కొటిట్నను నాకు నొపిప్ కలుగలేదు నామీద దెబబ్లు పడినను నాకు 

తెలియలేదు నేనెపుప్డు నిదర్ మేలొక్ందును? మరల దాని వెదకుదును అని నీవనుకొందువు. 

నిరగ్మకాండము 12:30 => ఆ రాతిర్ ఫరోయు అతని సేవకులందరును ఐగుపీత్యులందరును 

లేచినపుప్డు శవములేని ఇలుల్ ఒకటైన లేకపోయినందున ఐగుపుత్లో మహా ఘోష పుటెట్ను. 
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నిరగ్మకాండము 14:5 => పర్జలు పారిపోయినటుట్ ఐగుపుత్ రాజునకు తెలుపబడినపుప్డు ఫరో 

హృదయమును అతని సేవకుల హృదయమును పర్జలకు విరోధముగా తిర్పప్బడి మనమెందుకీలాగు 

చేసితివిు? మన సేవలో నుండకుండ ఇశార్యేలీయులను ఎందుకు పోనిచిచ్తివిు అని చెపుప్కొనిరి. 

నిరగ్మకాండము 15:9 => తరిమెదను కలిసికొనియెదను దోపుడుసొముమ్ పంచుకొనియెదను 

వాటివలన నా ఆశ తీరుచ్కొనియెదను నా కతిత్ దూసెదను నా చెయియ్ వారిని నాశనము చేయునని 

శతుర్వనుకొనెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 28:22 => ఆపతాక్లమందు అతడు యెహోవా దృషిట్కి మరి యధికముగా 

అతికర్మములు జరిగించెను; అటుల్ చేసినవాడు ఈ ఆహాజు రాజే. 

2 దినవృతాత్ంతములు 28:23 => ఎటల్నగా సిరియా రాజుల దేవతలు వారికి సహాయము 

చేయుచునన్వి గనుక వాటి సహాయము నాకును కలుగునటుల్ నేను వాటికి బలులు అరిప్ంచెదననుకొని, 

తనున్ ఓడించిన దమసుక్వారి దేవతలకు బలులు అరిప్ంచెను; అయితే అవి అతనికిని 

ఇశార్యేలువారికిని నషట్మునకే హేతువులాయెను. 

యెషయా 1:5 => నితయ్ము తిరుగుబాటు చేయుచు మీరేల ఇంకను కొటట్బడుదురు? పర్తివాడు 

నడినెతిత్ని వాయ్ధి గలిగియునాన్డు పర్తివాని గుండె బలహీనమయెయ్ను.  

యిరిమ్యా 5:3 => యెహోవా, యథారథ్తమీదనే గదా నీవు దృషిట్ యుంచుచునాన్వు? నీవు వారిని 

కొటిట్తివిగాని వారికి దుఃఖము కలుగలేదు; వారిని కీష్ణింపజేసియునాన్వు గాని వారు శిక్షకు 

లోబడనొలల్కునాన్రు. రాతికంటె తమ ముఖములను కఠినముగా చేసికొనియునాన్రు, మళుల్టకు 

సమమ్తింపరు. 

యిరిమ్యా 44:15 => అపుప్డు తమ భారయ్లు అనయ్దేవతలకు ధూపము వేయుదురని యెరిగియునన్ 

పురుషులందరును, అకక్డ నిలిచియునన్ సతరీలును,  

యిరిమ్యా 44:16 => మహా సమాజముగా కూడినవారును ఐగుపుత్ దేశమందలి పతోర్సులో 

కాపురముండు జనులందరును యిరీమ్యాకు ఈలాగు పర్తుయ్తత్రమిచిచ్రి యెహోవా నామమునుబటిట్ 

నీవు మాకు పర్కటించు ఈ మాటను మేమంగీకరింపము, 
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పర్కటన 16:10 => అయిదవ దూత తన పాతర్ను ఆ కూర్రమృగము యొకక్ సింహాసనముమీద 

కుమమ్రింపగా, దాని రాజయ్ము చీకటి కమెమ్ను; మనుషుయ్లు తమకు కలిగిన వేదననుబటిట్ తమ 

నాలుకలు కరచుకొనుచుండిరి 

పర్కటన 16:11 => తమకు కలిగిన వేదనలను బటిట్యు పుండల్ను బటిట్యు పరలోకమందునన్ దేవుని 

దూషించిరి గాని తమ కిర్యలను మాని మారుమనసుస్ పొందినవారు కారు. 

నాయ్యాధిపతులు 16:4 => పిమమ్ట అతడు శోరేకు లోయలోనునన్ దెలీలా అను సతరీని మోహింపగా 

1 సమూయేలు 19:21 => ఈ సంగతి సౌలునకు వినబడినపుప్డు అతడు వేరు దూతలను పంపెను 

గాని వారును అటువలెనే పర్కటించుచుండిరి. సౌలు మూడవసారి దూతలను పంపెను గాని వారును 

పర్కటించుచుండిరి. 

1 రాజులు 22:18 => అపుప్డు ఇశార్యేలు రాజు యెహోషాపాతును చూచి ఇతడు ననున్గూరిచ్ 

మేలు పలుకక కీడే పర్వచించునని నేను నీతో చెపప్లేదా అనగా 

2 రాజులు 1:13 => ఇంకను రాజు ఏబది మందికి అధిపతియైన యొకనిని వాని ఏబదిమందితో 

కూడ పంపగా ఏబదిమంది మీద అధిపతియైన ఆ మూడవవాడు వచిచ్ ఏలీయా యెదుట మోకాళూ ల్ని 

దైవజనుడా, దయచేసి నా పార్ణమును నీ దాసులైన యీ యేబదిమంది పార్ణములను నీ దృషిట్కి 

పిర్యమైనవిగా ఉండనిముమ్. 

2 దినవృతాత్ంతములు 24:14 => అది సిదధ్మైన తరువాత మిగిలిన దర్వయ్మును రాజునొదద్కును 

యెహోయాదా యొదద్కును తీసికొనిరాగా వారు దానిచేత యెహోవా మందిరపు సేవయందు 

ఉపయోగపడునటుల్ను, దహనబలుల నరిప్ంచుటయందు ఉపయోగపడునటుల్ను, ఉపకరణములను 

గరిటెలను వెండి బంగారముల ఉపకరణములను చేయించిరి. యెహోయాదాయునన్ యనిన్దినములు 

యెహోవా మందిరములో దహనబలులు నితయ్మును అరిప్ంపబడెను. 

కీరత్నలు 14:1 => దేవుడు లేడని బుదిధ్హీనులు తమ హృదయములో అనుకొందురు. వారు 

చెడిపోయినవారు అసహయ్కారయ్ములు చేయుదురు. మేలుచేయు వాడొకడును లేడు. 
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కీరత్నలు 85:8 => దేవుడైన యెహోవా సెలవిచుచ్ మాటను నేను చెవినిబెటెట్దను ఆయన తన 

పర్జలతోను తన భకుత్లతోను శుభవచనము సెలవిచుచ్ను వారు మరల బుదిధ్హీనులు కాకుందురు 

గాక. 

సామెతలు 10:13 => వివేకుని పెదవులయందు జాఞ్నము కనబడును బుదిధ్హీనుని వీపునకు బెతత్మే 

తగును. 

సామెతలు 14:24 => జాఞ్నుల ఐశవ్రయ్ము వారికి భూషణము బుదిధ్హీనుల మూఢతవ్ము 

మూఢతవ్మే. 

సామెతలు 17:10 => బుదిధ్హీనునికి నూరుదెబబ్లు నాటునంతకంటె బుదిధ్మంతునికి ఒక 

గదిద్ంపుమాట లోతుగా నాటును. 

సామెతలు 26:3 => గుఱఱ్మునకు చబుకు గాడిదకు కళె ల్ము మూరు ఖ్ల వీపునకు బెతత్ము. 

యిరిమ్యా 13:23 => కూషు దేశసుధ్డు తన చరమ్మును మారుచ్కొనగలడా? చిరుతపులి తన 

మచచ్లను మారుచ్కొనగలదా? మారుచ్కొనగలిగినయెడల కీడుచేయుటకు అలవాటుపడిన మీరును 

మేలుచేయ వలల్పడును. 

హోషేయ 7:10 => ఇశార్యేలుకునన్ అతిశయాసప్దము అతనిమీద సాక్షయ్ము పలుకును. ఇంత 

జరిగినను వారు తమ దేవుడైన యెహోవాయొదద్కు తిరుగకయునాన్రు, ఆయనను వెదకక యునాన్రు. 

మారుక్ 7:22 => నరహతయ్లును వయ్భిచారములును లోభములును చెడుతనములును కృతిర్మమును 

కామవికారమును మతస్రమును దేవదూషణయు అహంభావమును అవివేకమును వచుచ్ను. 

వచనము 26 

నీ వసత్రములకొరకు గొఱఱ్పిలల్లునన్వి ఒక చేని కర్యధనమునకు పొటే ట్ళుల్ సరిపోవును 

ఆదికాండము 31:38 => ఈ యిరువది యేండుల్ నేను నీయొదద్ నుంటిని. నీ గొఱఱ్లైనను మేకలైనను 

ఈచుకొని పోలేదు, నీ మంద పొటే ట్ళల్ను నేను తినలేదు. 
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ఆదికాండము 31:39 => దుషట్మృగములచేత చీలచ్బడిన దానిని నీయొదద్కు తేక ఆ నషట్ము నేనే 

పెటుట్కొంటిని. పగటియందు దొంగిలింపబడిన దానినేమి రాతిర్యందు దొంగిలింపబడిన దానినేమి 

నాయొదద్ పుచుచ్కొంటివి; నేను ఈలాగుంటిని. 

ఆదికాండము 31:40 => పగటి యెండకును రాతిర్ మంచుకును నేను కీష్ణించిపోతిని; నిదర్ నా 

కనున్లకు దూరమాయెను. 

ఆదికాండము 33:13 => అతడు నాయొదద్ నునన్ పిలల్లు పసిపిలల్లనియు, గొఱఱ్లు మేకలు పశువులు 

పాలిచుచ్నవి అనియు నా పర్భువుకు తెలియును. ఒకక్దినమే వాటిని వడిగా తోలినయెడల ఈ మంద 

అంతయు చచుచ్ను. 

1 సమూయేలు 17:28 => అతడు వారితో మాటలాడునది అతని పెదద్నన్యగు ఏలీయాబునకు 

వినబడగా ఏలీయాబునకు దావీదు మీద కోపమువచిచ్ అతనితో నీవికక్డికెందుకు వచిచ్తివి? 

అరణయ్ములోని ఆ చినన్ గొఱఱ్మందను ఎవరి వశము చేసితివి? నీ గరవ్మును నీ హృదయపు 

చెడుతనమును నేనెరుగుదును; యుదధ్ము చూచుటకే గదా నీవు వచిచ్తివనెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 27:29 => షారోనులో మేయు పశువులమీద షారోనీయుడైన షిటర్యియు, 

లోయలలోని పశువులమీద అదల్యి కుమారుడైన షాపాతును నియమింపబడిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 27:30 => ఒంటెలమీద ఇషామ్యేలీయుడైన ఓబీలును, గాడిదలమీద 

మేరోనోతీయుడైన యెహెదాయ్హును నియమింపబడిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 27:31 => గొఱఱ్లమీద హగీర్యుడైన యాజీజు నియమింపబడెను. వీరందరు 

దావీదు రాజుకునన్ ఆసిత్మీద నియమింపబడిన యధిపతులు. 

2 దినవృతాత్ంతములు 26:10 => అదియుగాక షెఫేలా పర్దేశములోను మైదాన పర్దేశములోను 

అతనికి విసాత్రమైన పశువులుండగా అతడు అరణయ్ములో దురగ్ములు కటిట్ంచి అనేకమైన బావులు 

తర్వివ్ంచెను. వయ్వసాయమందు అతడు అపేక్షగలవాడు గనుక పరవ్తములలోను కరెమ్లులోను అతనికి 

వయ్వసాయకులును దార్క్షతోట పనివారును కలిగియుండిరి. 

యెహెజేక్లు 34:22 => నా గొఱఱ్లు ఇక దోపుడు కాకుండ గొఱఱ్కును గొఱఱ్కును మధయ్ తీరుప్తీరిచ్ 

నేను వాటిని రకిష్ంచెదను. 
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యెహెజేక్లు 34:23 => వాటిని మేపుటకై నేను నా సేవకుడైన దావీదును వాటిమీద కాపరినిగా 

నియమించెదను, అతడు వాటికి కాపరిగా ఉండి వాటిని మేపును. 

యెహెజేక్లు 34:24 => యెహోవానైన నేను వారికి దేవుడనైయుందును, నా సేవకుడైన దావీదు 

వారిమధయ్ అధిపతిగా ఉండును, యెహోవానైన నేను మాటయిచిచ్యునాన్ను. 

యెహెజేక్లు 34:31 => నా గొఱఱ్లును నేను మేపుచునన్ గొఱఱ్లునగు మీరు మనుషుయ్లు, నేను మీ 

దేవుడను; ఇదే పర్భువైన యెహోవా వాకుక్. 

యోహాను 21:15 => వారు భోజనము చేసిన తరువాత యేసు సీమోను పేతురును చూచి యెహాను 

కుమారుడవైన సీమోనూ, వీరికంటె నీవు ననున్ ఎకుక్వగా పేర్మించుచునాన్వా? అని అడుగగా అతడు 

అవును పర్భువా, నేను నినున్ పేర్మించుచునాన్నని నీవే యెరుగుదువని ఆయనతో చెపెప్ను; యేసు నా 

గొఱఱ్ పిలల్లను మేపుమని అతనితో చెపెప్ను. 

యోహాను 21:16 => మరల ఆయన యోహాను కుమారుడవైన సీమోనూ , ననున్ 

పేర్మించుచునాన్వా? అని రెండవసారి అతనిని అడుగగా అతడు అవును పర్భువా, నేను నినున్ 

పేర్మించుచునాన్నని నీవే యెరుగుదువని ఆయనతో చెపెప్ను; ఆయన నా గొఱఱ్లను కాయుమని 

చెపెప్ను. 

యోహాను 21:17 => మూడవసారి ఆయన యోహాను కుమారుడవైన సీమోనూ, ననున్ 

పేర్మించుచునాన్వా? అని అతనిని అడిగెను. ననున్ పేర్మించుచునాన్వా అని మూడవసారి తనున్ 

అడిగినందుకు పేతురు వయ్సనపడి పర్భువా, నీవు సమసత్ము ఎరిగినవాడవు, నినున్ పేర్మించుచునాన్నని 

నీవే యెరుగుదువని ఆయనతో చెపెప్ను. 

1 పేతురు 5:2 => బలిమిచేత కాక దేవుని చితత్పర్కారము ఇషట్పూరవ్కముగాను, దురాల్భాపేక్షతో కాక 

సిదధ్మనసుస్తోను, మీ మధయ్నునన్ దేవుని మందను పైవిచారణచేయుచు దానిని కాయుడి. 

సామెతలు 24:32 => నేను దాని చూచి యోచన చేసికొంటిని దాని కనిపెటిట్ బుదిధ్ తెచుచ్కొంటిని. 

నిరగ్మకాండము 7:23 => జరిగిన దానిని మనసుస్న పెటట్క ఫరో తిరిగి తన యింటికి వెళె ల్ను. 
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దివ్తీయోపదేశకాండము 32:46 => మరల వారితో ఇటల్నెను మీతో సాక్షయ్ముగా నేడు నేను పలికిన 

మాటలనిన్టిని మీ మనసుస్లలో పెటుట్కొని, మీ సంతతివారు ఈ ధరమ్శాసత్ర వాకయ్ములనిన్టిని 

అనుసరించి నడుచుకొనవలెనని వారికాజాఞ్పింపవలెను. 

కీరత్నలు 112:5 => దయాళులును అపిప్చుచ్వారును భాగయ్వంతులు నాయ్యవిమరశ్లో వారి 

వాయ్జెయ్ము గెలుచును 

సామెతలు 13:11 => మోసముచేత సంపాదించిన ధనము కీష్ణించిపోవును కషట్ము చేసి 

కూరుచ్కొనువాడు తన ఆసిత్ని వృదిధ్ చేసికొనును. 

సామెతలు 13:23 => బీదలు సేదయ్పరచు కొర్తత్ భూమి విసాత్రముగా పండును అనాయ్యమువలన 

నశించువారు కలరు. 

సామెతలు 21:5 => శర్దధ్గలవారి యోచనలు లాభకరములు తాలిమి లేక పనిచేయువానికి నషట్మే 

పార్పిత్ంచును 

సామెతలు 24:4 => తెలివిచేత దాని గదులు విలువగల రమయ్మైన సరవ్ సంపదలతో నింపబడును. 

సామెతలు 28:19 => తన పొలము సేదయ్ము చేసికొనువానికి కడుపునిండనన్ము దొరకును 

వయ్రథ్మైనవాటిని అనుసరించువారికి కలుగు పేదరికము ఇంతంతకాదు. 

పర్సంగి 5:9 => ఏ దేశములో రాజు భూమి విషయమై శర్దధ్ పుచుచ్కొనునో ఆ దేశమునకు సరవ్ 

విషయములయందు మేలు కలుగును. 

లూకా 16:3 => ఆ గృహనిరావ్హకుడు తనలోతాను నా యజమానుడు ఈ గృహనిరావ్హకతవ్పు 

పనిలోనుండి ననున్ తీసివేయును గనుక నేను ఏమిచేతును? తర్వవ్లేను, భిక్షమెతత్ సిగుగ్పడుచునాన్ను.  

1 తిమోతి 6:8 => కాగా అనన్వసత్రములు గలవారమై యుండి వాటితో తృపిత్పొంది యుందము. 

వచనము 27 

నీ ఆహారమునకు నీ యింటివారి ఆహారమునకు నీ పనికతెత్ల జీవనమునకు మేకపాలు 

సమృదిధ్యగును. 
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సామెతలు 23:5 => నీవు దానిమీద దృషిట్ నిలిపినతోడనే అది లేకపోవును నిశచ్యముగా అది 

రెకక్లు ధరించి యెగిరిపోవును. పకిష్రాజు ఆకాశమునకు ఎగిరిపోవునటుల్ అది ఎగిరి పోవును. 

జెఫనాయ్ 1:18 => యెహోవా ఉగర్తదినమున తమ వెండి బంగారములు వారిని తపిప్ంపలేకపోవును, 

రోషాగిన్చేత భూమియంతయు దహింపబడును, హఠాతుత్గా ఆయన భూనివాసులనందరిని 

సరవ్నాశనము చేయబోవుచునాన్డు.  

1 తిమోతి 6:17 => ఇహమందు ధనవంతులైనవారు గరివ్షు ట్లు కాక, అసిథ్రమైన ధనమునందు 

నమిమ్కయుంచక, సుఖముగా అనుభవించుటకు సమసత్మును మనకు ధారాళముగ దయచేయు 

దేవునియందే నమిమ్కయుంచుడని ఆజాఞ్పించుము. 

1 తిమోతి 6:18 => వారు వాసత్వమైన జీవమును సంపాదించుకొను నిమితత్ము, రాబోవు 

కాలమునకు మంచి పునాది తమకొరకు వేసికొనుచు, మేలు చేయువారును,  

యాకోబు 1:10 => ఏలయనగా ఇతడు గడిడ్పువువ్వలె గతించిపోవును.  

2 సమూయేలు 7:16 => నీ మటుట్కు నీ సంతానమును నీ రాజయ్మును నితయ్ము సిథ్రమగును, నీ 

సింహాసనము నితయ్ము సిథ్రపరచబడును అనెను. 

కీరత్నలు 89:36 => చందుర్డునన్ంతకాలము అది నిలుచుననియు మింటనుండు సాకిష్ నమమ్కముగా 

ఉనన్టుల్ అది సిథ్రపరచబడుననియు 

యెషయా 9:7 => ఇది మొదలుకొని మితిలేకుండ దానికి వృదిధ్యు కేష్మమును కలుగునటుల్ 

సరవ్కాలము దావీదు సింహాసనమును రాజయ్మును నియమించును నాయ్యమువలనను నీతివలనను 

రాజయ్మును సిథ్ ర ప రచుటకు అతడు సింహాసనాసీనుడై రాజయ్ ప రిపాలన చేయును . 

సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా ఆసకిత్కలిగి దీనిని నెరవేరుచ్ను.  

దివ్తీయోపదేశకాండము 17:20 => తాను తన సహోదరులమీద గరివ్ంచి, యీ ధరమ్మును 

విడిచిపెటిట్ కుడికిగాని యెడమకుగాని తాను తొలగకయుండునటుల్ తన దేవుడైన యెహోవాకు భయపడి 

యీ ధరమ్శాసత్ర వాకయ్ములనిన్టిని యీ కటట్డలను అనుసరించి నడువ నేరుచ్కొనుటకు అతడు తాను 

బర్దుకు దినములనిన్టను ఆ గర్ంథమును చదువుచుండవలెను. 

Page  of 2161 2507



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   !"త$

కీరత్నలు 39:6 => మనుషుయ్లు వటిట్ నీడవంటివారై తిరుగులాడుదురు. వారు తొందరపడుట గాలికే 

గదా వారు ధనము కూరుచ్కొందురు గాని అది ఎవనికి చేజికుక్నో వారికి తెలియదు.  

1 తిమోతి 6:7 => మనమీలోకములోనికి ఏమియు తేలేదు, దీనిలోనుండి ఏమియు తీసికొని 

పోలేము.  
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వచనము 1 

ఎవడును తరుమకుండనే దుషు ట్డు పారిపోవును నీతిమంతులు సింహమువలె ధైరయ్ముగా నుందురు. 

సామెతలు 10:5 => వేసవికాలమున కూరుచ్వాడు బుదిధ్గల కుమారుడు కోతకాలమందు 

నిదిర్ంచువాడు సిగుగ్పరచు కుమారుడు. 

కీరత్నలు 104:14 => పశువులకు గడిడ్ని నరుల ఉపయోగమునకు కూర మొకక్లను ఆయన 

మొలిపించుచునాన్డు 

వచనము 2 

దేశసుథ్ల దోషమువలన దాని అధికారులు అనేకులగుదురు బుదిధ్జాఞ్నములు గలవారిచేత దాని 

అధికారము సిథ్రపరచబడును. 

యోబు 31:20 => గుమమ్ములో నాకు సహాయము దొరకునని తండిర్లేనివారిని నేను అనాయ్యము 

చేసినయెడలను 

వచనము 3 

బీదలను బాధించు దరిదుర్డు ఆహారవసుత్వులను ఉండనియయ్క కొటుట్కొనిపోవు వానతో సమానుడు. 

సామెతలు 30:8 => వయ్రథ్మైనవాటిని ఆబదధ్ములను నాకు దూరముగా నుంచుము పేదరికమునైనను 

ఐశవ్రయ్మునైనను నాకు దయచేయకుము తగినంత ఆహారము నాకు అనుగర్హింపుము. 

సామెతలు 30:9 => ఎకుక్వైనయెడల నేను కడుపు నిండినవాడనై నినున్ విసరిజ్ంచి యెహోవా 

యెవడని అందునేమో లేక బీదనై దొంగిలి నా దేవుని నామమును దూషింతునేమో.  

మతత్యి 6:33 => కాబటిట్ మీరు ఆయన రాజయ్మును నీతిని మొదట వెదకుడి; అపుప్డవనిన్యు 

మీకనుగర్హింపబడును. 

సామెతలు 12:11 => తన భూమిని సేదయ్పరచుకొనువానికి ఆహారము సమృదిధ్గా కలుగును 

వయ్రథ్మైనవాటిని అనుసరించువాడు బుదిధ్లేనివాడు. 
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1 కొరిందీయులకు 9:7 => ఎవడైనను తన సొంత ఖరుచ్ పెటుట్కొని దండులో కొలువుచేయునా? 

దార్క్షతోట వేసి దాని ఫలము తిననివాడెవడు? మందను కాచి మందపాలు తార్గనివాడెవడు? 

వచనము 4 

ధరమ్శాసత్రమును తోర్సివేయువారు దుషు ట్లను పొగడుచుందురు ధరమ్శాసత్రము ననుసరించువారు వారితో 

పోరాడుదురు. 

లేవీయకాండము 26:17 => నేను మీకు పగవాడనవుదును; మీ శతుర్వుల యెదుట మీరు 

చంపబడెదరు; మీ విరోధులు మిముమ్ను ఏలెదరు; మిముమ్ను ఎవరును తరుమకపోయినను మీరు 

పారిపోయెదరు. 

లేవీయకాండము 26:36 => మీలో మిగిలినవారు తమ శతుర్వుల దేశములలో ఉండగా వారి 

హృదయములలో అధైరయ్ము పుటిట్ంచెదను; కొటుట్కొనిపోవుచునన్ ఆకు చపుప్డు వారిని తరుమును, 

ఖడగ్ము ఎదుటనుండి పారిపోవునటుల్ వారు ఆ చపుప్డు విని పారిపోయెదరు; తరుమువాడు లేకయే 

పడెదరు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:7 => నీమీదపడు నీ శతుర్వులను యెహోవా నీ యెదుట హతమగునటుల్ 

చేయును; వారొక తోర్వను నీమీదికి బయలుదేరివచిచ్ యేడు తోర్వల నీ యెదుటనుండి పారిపోవుదురు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:25 => యెహోవా నీ శతుర్వులయెదుట నినున్ ఓడించును. 

ఒకక్మారగ్మున వారియెదుటికి బయలుదేరి నీవు యేడు మారగ్ముల వారి యెదుటనుండి పారిపోయి, 

భూరాజయ్ములనిన్టిలోనికి యిటు అటు చెదరగొటట్బడుదువు.  

2 రాజులు 7:6 => యెహోవా రథముల ధవ్నియు గుఱఱ్ముల ధవ్నియు గొపప్ సమూహపు ధవ్నియు 

సిరియనుల దండునకు వినబడునటుల్ చేయగా వారు మనమీదికి వచుచ్టకై ఇశార్యేలు రాజు 

హితీత్యుల రాజులకును ఐగుపీత్యుల రాజులకును బతెత్మిచిచ్యునాన్డని సిరియనులు ఒకరితోనొకరు 

చెపుప్కొని 
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2 రాజులు 7:7 => లేచి తమ గుడారములలోనైనను గుఱఱ్ములలోనైనను గాడిదలలోనైనను 

దండుపేటలో నునన్వాటిలోనైనను ఏమియు తీసికొనకయే తమ పార్ణములు రకిష్ంచుకొనుట 

చాలుననుకొని, సందెచీకటిని ఉనన్ది ఉనన్టుల్గా పేట విడిచి పారిపోయియుండిరి. 

2 రాజులు 7:15 => కాబటిట్ వారు వారి వెనుక యొరాద్ను నదివరకు పోయి, సిరియనులు తొందరగా 

పోవుచు, పోయినంత లెకక్ పారవేసిన వసత్రములను సామానులను చూచి, ఆ దూతలు తిరిగివచిచ్ 

రాజుతో సంగతి తెలియజెపప్గా 

కీరత్నలు 53:5 => భయకారణము లేనిచోట వారు భయాకార్ంతులైరి. ననున్ ముటట్డివేయువారి 

యెముకలను దేవుడు చెదరగొటిట్యునాన్డు దేవుడు వారిని ఉపేకిష్ంచెను గనుక నీవు వారిని 

సిగుగ్పరచితివి.  

యెషయా 7:2 => అపుప్డు సిరియనులు ఎఫార్యిమీయులను తోడుచేసికొనిరని దావీదు వంశసుథ్లకు 

తెలుపబడగా, గాలికి అడవిచెటుల్ కదలినటుల్ వారి హృదయమును వారి జనుల హృదయమును 

కదిలెను. 

యిరిమ్యా 20:4 => యెహోవా ఈ మాట సెలవిచుచ్చునాన్డు నీకును నీ సేన్హితులకందరికిని నీవే 

భయకారణముగా నుండునటుల్ చేయుచునాన్ను; నీవు చూచుచుండగా వారు తమ శతుర్వుల 

ఖడగ్ముచేత కూలెదరు, మరియు యూదావారినందరిని బబులోను రాజుచేతికి అపప్గింతును, అతడు 

వారిని చెరపటిట్ బబులోనునకు తీసికొనిపోవును, ఖడగ్ముచేత వారిని హతముచేయును. 

నిరగ్మకాండము 11:8 => అపుప్డు నీ సేవకులైన వీరందరు నాయొదద్కు వచిచ్ నాకు నమసాక్రము 

చేసి నీవును, నినున్ ఆశర్యించియునన్ యీ పర్జలందరును బయలువెళుల్డని చెపుప్దురు. ఆ తరువాత 

నేను వెళుల్దుననెను. మోషే ఆలాగు చెపిప్ ఫరోయెదద్నుండి అతాయ్గర్హముతో వెళి ల్పోయెను 

కీరత్నలు 27:1 => యెహోవా నాకు వెలుగును రక్షణయునై యునాన్డు, నేను ఎవరికి 

భయపడుదును? యెహోవా నా పార్ణదురగ్ము, ఎవరికి వెరతును? 

కీరత్నలు 27:2 => నా శరీరమాంసము తినుటకై దుషు ట్లు నామీదికి వచిచ్నపుప్డు ననున్ బాధించు 

శతుర్వులు నామీదికి వచిచ్నపుప్డు వారు తొటిర్లిల్కూలిరి  

కీరత్నలు 46:2 => కావున భూమి మారుప్నొందినను నడిసముదర్ములలో పరవ్తములు మునిగినను 
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కీరత్నలు 46:3 => వాటి జలములు ఘోషించుచు నురుగుకటిట్నను ఆ పొంగునకు పరవ్తములు 

కదలినను మనము భయపడము.(సెలా.) 

కీరత్నలు 112:7 => వాని హృదయము యెహోవాను ఆశర్యించి సిథ్రముగా నుండును వాడు 

దురావ్రత్కు జడియడు. 

యెషయా 26:3 => ఎవనిమనసుస్ నీమీద ఆనుకొనునో వానిని నీవు పూరణ్శాంతిగలవానిగా 

కాపాడుదువు. ఏలయనగా అతడు నీయందు విశావ్సముంచియునాన్డు. 

యెషయా 26:4 => యెహోవా యెహోవాయే నితాయ్శర్యదురగ్ము యుగయుగములు యెహోవాను 

నముమ్కొనుడి. 

దానియేలు 3:16 => షదర్కును, మేషాకును, అబేదెన్గోయు రాజుతో ఈలాగు చెపిప్రి నెబుకదెన్జరూ, 

యిందును గురించి నీకు పర్తుయ్తత్రమియయ్వలెననన్ చింత మాకు లేదు. 

దానియేలు 3:17 => మేము సేవించుచునన్ దేవుడు మండుచునన్ వేడిమిగల యీ అగిన్గుండములో 

నుండి మముమ్ను తపిప్ంచి రకిష్ంచుటకు సమరుథ్డు; మరియు నీ వశమున పడకుండ ఆయన మముమ్ను 

రకిష్ంచును; ఒక వేళ ఆయన రకిష్ంపకపోయినను 

దానియేలు 3:18 => రాజా, నీ దేవతలను మేము పూజింపమనియు, నీవు నిలువబెటిట్ంచిన బంగారు 

పర్తిమకు నమసక్రింపమనియు తెలిసికొనుము. 

దానియేలు 6:10 => ఇటిట్ శాసనము సంతకము చేయబడెనని దానియేలు తెలిసికొనినను అతడు తన 

యింటికి వెళి ల్, యధాపర్కారముగా అనుదినము ముమామ్రు మోకాళూ ల్ని, తన యింటి పైగది కిటికీలు 

యెరూషలేము తటుట్నకు తెరువబడి యుండగా తన దేవునికి పార్రథ్న చేయుచు ఆయనను సుత్తించుచు 

వచెచ్ను. 

దానియేలు 6:11 => ఆ మనుషుయ్లు గుంపుకూడి వచిచ్ దానియేలు తన దేవునికి పార్రథ్న చేయుటయు 

ఆయనను బతిమాలుకొనుటయు చూచి 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:13 => వారు పేతురు యోహానుల ధైరయ్మును చూచినపుప్డు వారు 

విదయ్లేని పామరులని గర్హించి ఆశచ్రయ్పడి, వారు యేసుతోకూడ ఉండినవారని గురెత్రిగిరి. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 14:3 => కాబటిట్ వారు పర్భువును ఆనుకొని ధైరయ్ముగా మాటలాడుచు 

అకక్డ బహుకాలము గడపిరి. పర్భువు వారిచేత సూచక కిర్యలను అదుభ్తములను చేయించి, తన 

కృపావాకయ్మునకు సాక్షయ్మిపిప్ంచుచుండెను. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 2:2 => మీరెరిగినటే ట్ మేము ఫిలిపీప్లో ముందు శర్మపడి అవమానము 

పొంది, యెంతో పోరాటముతో దేవుని సువారత్ను మీకు బోధించుటకై మన దేవునియందు ధైరయ్ము 

తెచుచ్కొంటిమని మీకు తెలియును. 

ఆదికాండము 4:14 => నేడు ఈ పర్దేశమునుండి ననున్ వెళల్గొటిట్తివి; నీ సనిన్ధికి రాకుండ 

వెలివేయబడి దిగులుపడుచు భూమిమీద దేశదిమమ్రినైయుందును. కావున ననున్ కనుగొనువాడెవడో 

వాడు ననున్ చంపునని యెహోవాతో అనెను. 

ఆదికాండము 31:36 => యాకోబు కోపపడి లాబానుతో వాదించి అతనితో నీవిటుల్ మండిపడి ననున్ 

తరుమనేల? నేను చేసిన దోర్హమేమి? పాపమేమి? 

ఆదికాండము 50:15 => యోసేపు సహోదరులు తమ తండిర్ మృతిపొందుట చూచి ఒకవేళ 

యోసేపు మనయందు పగపటిట్ మన మతనికి చేసిన కీడంతటి చొపుప్న మనకు నిశచ్యముగా కీడు 

జరిగించుననుకొని 

నిరగ్మకాండము 24:18 => అపుప్డు మోషే ఆ మేఘములో పర్వేశించి కొండమీదికి ఎకెక్ను. మోషే ఆ 

కొండమీద రేయింబవళుళ్ నలుబది దినములుండెను. 

యెహోషువ 7:12 => కాబటిట్ ఇశార్యేలీయులు శాపగర్సుత్లై తమ శతుర్వుల యెదుట నిలువలేక తమ 

శతుర్వుల యెదుట వెనుకకు తిరిగిరి. శాపగర్సుత్లైనవారు మీ మధయ్ నుండకుండ మీరు వారిని 

నిరూమ్లము చేసితేనే తపప్ నేను మీకు తోడైయుండను. 

నాయ్యాధిపతులు 7:21 => వారిలో పర్తివాడును తన చోటున దండుచుటుట్ నిలిచియుండగా ఆ 

దండువారందరును పరుగెతుత్చు కేకలు వేయుచు పారిపోయిరి. 

1 సమూయేలు 17:11 => సౌలును ఇశార్యేలీయులందరును ఆ ఫిలిషీత్యుని మాటలు వినినపుప్డు 

బహు భీతులైరి. 
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1 సమూయేలు 17:48 => ఆ ఫిలిషీత్యుడు లేచి దావీదును కలియుటకై అతనికి ఎదురుపోగా 

దావీదు వానిని ఎదురొక్నుటకు సైనయ్ముతటుట్ తవ్రగా పరుగెతిత్పోయి 

2 సమూయేలు 17:10 => నీ తండిర్ మహా బలాఢుయ్డనియు, అతని పక్షపువారు ధైరయ్వంతులనియు 

ఇశార్యేలీయులందరును ఎరుగుదురు గనుక సింహపుగుండెవంటి గుండెగలవారు సయితము 

దిగులొందుదురు. 

1 రాజులు 1:49 => అందుకు అదోనీయా పిలిచినవారు భయపడి లేచి తమ తమ యిండల్కు 

వెళి ల్పోయిరి. 

1 రాజులు 12:18 => తరువాత రాజైన రెహబాము వెటిట్పని వారిమీద అధికారియైన అదోరామును 

పంపగా ఇశార్యేలువారందరును రాళల్తో అతని కొటిట్నందున అతడు మరణమాయెను, కాబటిట్ రాజైన 

రెహబాము యెరూషలేమునకు పారిపోవలెనని తన రథముమీద తవ్రగా ఎకెక్ను. 

1 రాజులు 18:2 => అహాబును దరిశ్ంచుటకై ఏలీయా వెళి ల్పోయెను. షోమోర్నులో ఘోరమైన 

కాష్మము కలిగియుండగా 

1 దినవృతాత్ంతములు 12:8 => మరియు గాదీయులలో పరాకర్మశాలులు కొందరు అరణయ్మందు 

దాగియునన్ దావీదునొదద్ చేరిరి; వీరు డాలును ఈటెను వాడుకచేయగల యుదధ్పర్వీణులు, 

సింహముఖమువంటి ముఖములు గలవారు, కొండలలోనుండు జింకలంత పాదవేగము గలవారు. 

నెహెమాయ్ 6:11 => నేను నావంటి వాడు పారిపోవచుచ్నా? ఇంతవాడనైన నేను నా పార్ణమును 

రకిష్ంచుకొనుటకైనను గరాభ్లయమున పర్వేశింపవచుచ్నా? నేను అందులో పర్వేశింపనంటిని. 

యోబు 11:15 => నిశచ్యముగా నిరోద్షివై నీవు సంతోషించెదవు నిరభ్యుడవై నీవు 

సిథ్రపడియుందువు. 

యోబు 18:11 => నలుదికుక్ల భీకరమైనవి వారికి భయము కలుగజేయును భయములు వారిని 

వెంటాడి తరుమును. 

కీరత్నలు 14:5 => ఎందుకనగా దేవుడు నీతిమంతుల సంతానము పక్షమున నునాన్డు 

కీరత్నలు 73:19 => క్షణమాతర్ములోనే వారు పాడైపోవుదురు మహాభయముచేత వారు కడముటట్ 

నశించుదురు.  
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కీరత్నలు 91:5 => రాతిర్వేళ కలుగు భయమునకైనను పగటివేళ ఎగురు బాణమునకైనను 

యెషయా 30:17 => మీరు పరవ్తముమీదనుండు కొయయ్వలెను కొండమీదనుండు జెండావలెను 

అగువరకు ఒకని గదిద్ంపునకు మీలో వెయియ్మంది పారిపోయెదరు అయిదుగురి గదిద్ంపునకు మీరు 

పారిపోయెదరు. 

యెషయా 33:14 => సీయోనులోనునన్ పాపులు దిగులుపడుచునాన్రు వణకు భకిత్హీనులను పటెట్ను. 

మనలో ఎవడు నితయ్ము దహించు అగిన్తో నివసింపగలడు? మనలో ఎవడు నితయ్ము కాలుచ్చునన్ 

వాటితో నివసించును?  

యిరిమ్యా 49:5 => నీ లోయలో జలములు పర్వహించుచునన్వని, నీవేల నీ లోయలనుగూరిచ్ 

యతిశయించుచునాన్వు ? పర్భువును సైనయ్ములకధిపతియునగు యెహోవా ఈలాగు 

సెలవిచుచ్చునాన్డు 

దానియేలు 3:18 => రాజా, నీ దేవతలను మేము పూజింపమనియు, నీవు నిలువబెటిట్ంచిన బంగారు 

పర్తిమకు నమసక్రింపమనియు తెలిసికొనుము. 

మతత్యి 10:26 => కాబటిట్ మీరు వారికి భయపడకుడి, మరుగైనదేదియు బయలుపరచబడకపోదు, 

రహసయ్మైనదేదియు తెలియబడకపోదు. 

మతత్యి 14:4 => హేరోదు ఆమె నిమితత్ము యోహానును పటుట్కొని బంధించి చెరసాలలో 

వేయించియుండెను. 

యోహాను 7:26 => ఇదిగో ఈయన బహిరంగముగా మాటలాడుచునన్ను ఈయనను ఏమనరు; 

ఈయన కీర్సత్ని అధికారులు నిజముగా తెలిసికొనియుందురా? 

యోహాను 18:4 => యేసు తనకు సంభవింపబోవునవనిన్యు ఎరిగినవాడై వారియొదద్కు వెళి ల్ 

మీరెవని వెదకుచునాన్రని వారిని అడిగెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:11 => ఇలుల్ కటుట్వారైన మీరు తృణీకరించిన రాయి ఆయనే; ఆ రాయి 

మూలకు తలరాయి ఆయెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:46 => అపుప్డు పౌలును బరన్బాయు ధైరయ్ముగా ఇటల్నిరి దేవుని 

వాకయ్ము మొదట మీకు చెపుప్ట ఆవశయ్కమే; అయినను మీరు దానిని తోర్సివేసి, మిముమ్ను మీరే 
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నితయ్జీవమునకు అపాతుర్లుగా ఎంచుకొనుచునాన్రు గనుక ఇదిగో మేము అనయ్జనుల యొదద్కు 

వెళుల్చునాన్ము 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 16:37 => అయితే పౌలు వారు నాయ్యము విచారింపకయే రోమీయులమైన 

మముమ్ను బహిరంగముగా కొటిట్ంచి చెరసాలలో వేయించి, యిపుప్డు మముమ్ను రహసయ్ముగా 

వెళల్గొటుట్దురా? మేము ఒపప్ము; వారే వచిచ్ మముమ్ను వెలుపలికి తీసికొనిపోవలెనని చెపెప్ను 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 23:1 => పౌలు మహాసభవారిని తేరిచూచి సహోదరులారా, నేను నేటివరకు 

కేవలము మంచి మనసాస్కిష్ గలవాడనై దేవుని యెదుట నడుచుకొనుచుంటినని చెపెప్ను. 

రోమీయులకు 10:20 => మరియు యెషయా తెగించి ననున్ వెదకనివారికి నేను దొరకితిని; ననున్ 

విచారింపనివారికి పర్తయ్క్షమైతిని అని చెపుప్చునాన్డు.  

వచనము 5 

దుషు ట్లు నాయ్యమెటిట్దైనది గర్హింపరు యెహోవాను ఆశర్యించువారు సమసత్మును గర్హించుదురు. 

1 రాజులు 15:25 => యరొబాము కుమారుడైన నాదాబు యూదారాజైన ఆసా యేలుబడిలో రెండవ 

సంవతస్రమందు ఇశార్యేలు వారిని ఏలనారంభించి ఇశార్యేలువారిని రెండు సంవతస్రములు 

ఏలెను. 

1 రాజులు 15:28 => రాజైన ఆసా యేలుబడిలో మూడవ సంవతస్రమందు బయెషా అతని చంపి 

అతనికి మారుగా రాజాయెను. 

1 రాజులు 16:8 => యూదా రాజైన ఆసా యేలుబడిలో ఇరువదియారవ సంవతస్రమున బయెషా 

కుమారుడైన ఏలా తిరాస్యందు ఇశార్యేలువారినందరిని ఏలనారంభించి రెండు సంవతస్రములు 

ఏలెను. 

1 రాజులు 16:9 => తిరాస్లో తనకు గృహనిరావ్హకుడగు అరాస్యింట అతడు తార్గి 

మతుత్డైయుండగా, యుదధ్ రథముల అరధ్భాగముమీద అధికారియైన జిమీ అతని మీద కుటర్చేసి 

లోపలికి చొచిచ్ 
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1 రాజులు 16:10 => అతని కొటిట్ చంపి అతనికి మారుగా రాజాయెను. ఇది యూదారాజైన ఆసా 

యేలుబడిలో ఇరువది యేడవ సంవతస్రమున సంభవించెను. 

1 రాజులు 16:11 => అతడు సింహాసనాసీనుడై యేలనారంభించిన తోడనే బయెషా 

సంతతివారందరిలో ఏ పురుషునే గాని అతని బంధువులలోను మితుర్లలోను ఎవరినేగాని 

మిగులనియయ్క అందరిని హతముచేసెను. 

1 రాజులు 16:12 => బయెషాయును అతని కుమారుడగు ఏలాయును తామే పాపముచేసి, 

ఇశార్యేలువారు పాపము చేయుటకు కారకులై, తాము పెటుట్కొనిన దేవతలచేత ఇశార్యేలీయుల 

దేవుడైన యెహోవాకు కోపము పుటిట్ంచిరి గనుక 

1 రాజులు 16:13 => వారు చేసిన పాపములనుబటిట్ పర్వకత్యైన యెహూదావ్రా బయెషానుగూరిచ్ 

యెహోవా సెలవిచిచ్న మాట నెరవేరుటకై జిమీ బయెషా సంతతివారి నందరిని నాశనము చేసెను. 

1 రాజులు 16:14 => ఏలా చేసిన యితర కారయ్ములనుగూరిచ్యు, అతడు చేసిన 

కిర్యలనిన్టినిగూరిచ్యు ఇశార్యేలు రాజుల వృతాత్ంతముల గర్ంథమందు వార్యబడియునన్ది. 

1 రాజులు 16:15 => యూదా రాజైన ఆసా యేలుబడిలో ఇరువదియేడవ సంవతస్రమున జిమీ 

తిరాస్లో ఏడు దినములు ఏలెను. జనులు ఫిలిషీత్యుల సంబంధమైన గిబెబ్తోను మీదికి వచిచ్ అకక్డ 

దిగియుండగా 

1 రాజులు 16:16 => జిమీ కుటర్చేసి రాజును చంపించెనను వారత్ అకక్డ దిగియునన్ జనులకు 

వినబడెను గనుక ఇశార్యేలువారందరును ఆ దినమున సైనాయ్ధిపతియైన ఒమీని దండుపేటలో 

ఇశార్యేలు వారిమీద రాజుగా పటాట్భిషేకము చేసిరి. 

1 రాజులు 16:17 => వంటనే ఒమీ గిబెబ్తోనును విడిచి అతడును ఇశార్యేలు వారందరును 

తిరాస్కు వచిచ్ దాని ముటట్డివేసిరి. 

1 రాజులు 16:18 => పటట్ణము పటుట్బడెనని జిమీ తెలిసికొని, తాను రాజనగరునందు జొచిచ్ 

తనతో కూడ రాజనగరును తగలబెటుట్కొని చనిపోయెను. 
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1 రాజులు 16:19 => యరొబాము చేసినటుల్ ఇతడును యెహోవా దృషిట్కి చెడుతనము చేయువాడై 

యుండి తానే పాపము చేయుచు, ఇశార్యేలువారు పాపము చేయుటకు కారకుడైనందున ఈలాగున 

జరిగెను. 

1 రాజులు 16:20 => జిమీ చేసిన యితర కారయ్ములనుగూరిచ్యు, అతడు చేసిన 

రాజదోర్హమునుగూరిచ్యు ఇశార్యేలు రాజుల వృతాత్ంతముల గర్ంథమందు వార్యబడియునన్ది. 

1 రాజులు 16:21 => అపుప్డు ఇశార్యేలువారు రెండు జటుల్గా విడిపోయి, జనులలో సగముమంది 

గీనతు కుమారుడైన తిబీన్ని రాజుగా చేయవలెనని అతని పక్షమునను, సగముమంది ఒమీ పక్షమునను 

చేరిరి. 

1 రాజులు 16:22 => ఒమీ పక్షపు వారు గీనతు కుమారుడైన తిబీన్ పక్షపువారిని జయింపగా తిబీన్ 

చంపబడెను; ఒమీ రాజాయెను. 

1 రాజులు 16:23 => యూదారాజైన ఆసా యేలుబడిలో ముపప్దియొకటవ సంవతస్రమున ఒమీ 

ఇశార్యేలువారికి రాజై పండెర్ండు సంవతస్రములు ఏలెను; ఆ పండెర్ండింటిలో ఆరు సంవతస్రములు 

అతడు తిరాస్లో ఏలెను. 

1 రాజులు 16:24 => అతడు షెమెరునొదద్ షోమోర్ను కొండను నాలుగు మణుగుల వెండికి 

కొనుకొక్ని ఆ కొండమీద పటట్ణమొకటి కటిట్ంచి, ఆ కొండ యజమానుడైన షెమెరు అనునతని 

పేరునుబటిట్ తాను కటిట్ంచిన పటట్ణమునకు షోమోర్ను1 అను పేరు పెటెట్ను. 

1 రాజులు 16:25 => ఒమీ యెహోవా దృషిట్కి చెడుతనము జరిగించి, తన పూరివ్కులందరికంటె 

మరి దురామ్రగ్ముగా పర్వరిత్ంచెను. 

1 రాజులు 16:26 => అతడు నెబాతు కుమారుడైన యరొబాము దేనిచేత ఇశార్యేలువారు పాపము 

చేయుటకు కారకుడై దేవతలను పెటుట్కొని, ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన యెహోవాకు కోపము పుటిట్ంచెనో, 

దానిని అనుసరించి పర్వరిత్ంచెను. 

1 రాజులు 16:27 => ఒమీ చేసిన యితర కారయ్ములనుగూరిచ్యు అతడు అగుపరచిన 

బలమునుగూరిచ్యు ఇశార్యేలు రాజుల వృతాత్ంతముల గర్ంథమందు వార్యబడియునన్ది. 
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1 రాజులు 16:28 => ఒమీ తన పితరులతో కూడ నిదిర్ంచి షోమోర్నులో సమాధియందు 

పాతిపెటట్బడెను, అతని కుమారుడైన అహాబు అతనికి మారుగా రాజాయెను. 

1 రాజులు 16:29 => యూదా రాజైన ఆసా యేలుబడిలో ముపప్దియెనిమిదవ సంవతస్రమున ఒమీ 

కుమారుడైన అహాబు ఇశార్యేలువారికి రాజై షోమోర్నులో ఇశార్యేలువారిని ఇరువదిరెండు 

సంవతస్రములు ఏలెను. 

2 రాజులు 15:8 => యూదారాజైన అజరాయ్ యేలుబడిలో ముపప్ది యెనిమిదవ సంవతస్రమందు 

యరొబాము కుమారుడైన జెకరాయ్ షోమోర్నులో ఇశార్యేలువారిని ఆరునెలలు ఏలెను. 

2 రాజులు 15:9 => ఇతడు ఇశార్యేలువారు పాపము చేయుటకు కారకుడగు నెబాతు కుమారుడైన 

యరొబాము చేసిన పాపములను విడువక అనుసరించుచు, తన పితరులు చేసినటుల్గా తానును 

యెహోవా దృషిట్కి చెడుతనము జరిగించెను. 

2 రాజులు 15:10 => యాబేషు కుమారుడైన షలూల్ము అతనిమీద కుటర్చేసి, జనులు 

చూచుచుండగా అతనిమీద పడి అతనిని చంపి అతనికి మారుగా రాజాయెను. 

2 రాజులు 15:11 => జెకరాయ్ చేసిన కారయ్ములనుగూరిచ్ ఇశార్యేలు రాజుల వృతాత్ంతముల 

గర్ంథమందు వార్యబడియునన్ది. 

2 రాజులు 15:12 => నీ కుమారులు నాలుగవ తరమువరకు ఇశార్యేలు సింహాసనముమీద 

ఆసీనులైయుందురని యెహోవా యెహూతో సెలవిచిచ్న మాటచొపుప్న ఇది జరిగెను. 

2 రాజులు 15:13 => యూదారాజైన ఉజిజ్యా యేలుబడిలో ముపప్ది తొమిమ్దవ సంవతస్రమందు 

యాబేషు కుమారుడైన షలూల్ము ఏలనారంభించి షోమోర్నులో నెల దినములు ఏలెను. 

2 రాజులు 15:14 => గాదీ కుమారుడైన మెనహేము తిరాస్లోనుండి బయలుదేరి షోమోర్నునకు 

వచిచ్ షోమోర్నులోనుండు యాబేషు కుమారుడైన షలూల్ముమీద పడి అతని చంపి అతనికి మారుగా 

రాజాయెను. 

2 రాజులు 15:15 => షలూల్ము చేసిన యితర కారయ్ములనుగూరిచ్యు, అతడు చేసిన 

కుటర్నుగూరిచ్యు ఇశార్యేలు రాజుల వృతాత్ంతముల గర్ంథమందు వార్యబడియునన్ది. 

Page  of 2174 2507



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   !"త$

2 రాజులు 15:16 => మెనహేము రాగా తిపస్హు పటట్ణపు వారు తమ గుమమ్ములు తీయలేదు 

గనుక అతడు వారినందరిని హతము చేసి, తిరాస్ను దాని చేరువ గార్మములననిన్టిని కొలల్పెటిట్ అచచ్ట 

గరిభ్ణులందరి గరభ్ములను చింపెను. 

2 రాజులు 15:17 => యూదారాజైన అజరాయ్ యేలుబడిలో ముపప్దితొమిమ్దవ సంవతస్రమందు 

గాదీ కుమారుడైన మెనహేము ఇశార్యేలువారిని ఏలనారంభించి షోమోర్నులో పది సంవతస్రములు 

ఏలెను. 

2 రాజులు 15:18 => ఇతడును తన దినములనిన్యు ఇశార్యేలువారు పాపము చేయుటకు 

కారకుడగు నెబాతు కుమారుడైన యరొబాము చేసిన పాపములను విడువక యనుసరించుచు 

యెహోవా దృషిట్కి చెడుతనము జరిగించెను. 

2 రాజులు 15:19 => అషూష్రు రాజైన పూలు దేశముమీదికి రాగా, మెనహేము తనకు రాజయ్ము 

సిథ్రపరచునటుల్గా పూలుచేత సంధి చేయించుకొనవలెనని రెండువేల మణుగుల వెండి పూలునకు 

ఇచెచ్ను. 

2 రాజులు 15:20 => మెనహేము ఇశార్యేలులో భాగయ్వంతులైన గొపప్వారిలో పర్తి మనిషియొదద్ను 

ఏబదేసి తులముల వెండి వసూలుచేసి యీ దర్వయ్మును అషూష్రు రాజునకిచెచ్ను గనుక అషూష్రు రాజు 

దేశమును విడిచి వెళి ల్పోయెను. 

2 రాజులు 15:21 => మెనహేము చేసిన యితర కారయ్ములనుగూరిచ్యు, అతడు చేసిన 

దానినంతటినిగూరిచ్యు ఇశార్యేలురాజుల వృతాత్ంతముల గర్ంథమందు వార్యబడియునన్ది. 

2 రాజులు 15:22 => మెనహేము తన పితరులతో కూడ నిదిర్ంచిన తరువాత అతని కుమారుడైన 

పెకహాయ్ అతనికి మారుగా రాజాయెను. 

2 రాజులు 15:23 => యూదారాజైన అజరాయ్ యేలుబడిలో ఏబదియవ సంవతస్రమందు 

మెనహేము కుమారుడైన పెకహాయ్ షోమోర్నులో ఇశార్యేలువారిని ఏలనారంభించి రెండు 

సంవతస్రములు ఏలెను. 
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2 రాజులు 15:24 => ఇతడును ఇశార్యేలువారు పాపము చేయుటకు కారకుడగు నెబాతు 

కుమారుడైన యరొబాము చేసిన పాపములను విడువక అనుసరించుచు యెహోవా దృషిట్కి చెడుతనము 

జరిగించెను. 

2 రాజులు 15:25 => ఇతని కిర్ంద అధిపతియు రెమలాయ్ కుమారుడునైన పెకహు కుటర్ చేసి, 

తనయొదద్నునన్ గిలాదీయులైన యేబది మందితోను, అరోగ్బుతోను, అరీహేనుతోను కలిసికొని 

షోమోర్నులోనునన్ రాజనగరులోని అంతఃపురమందు అతనిని చంపి, పెకహాయ్కు మారుగా రాజాయెను. 

2 రాజులు 15:26 => పెకహాయ్ చేసిన యితర కారయ్ములనుగూరిచ్యు, అతడు చేసినదాని 

నంతటినిగూరిచ్యు ఇశార్యేలు రాజుల వృతాత్ంతముల గర్ంథమందు వార్యబడియునన్ది. 

2 రాజులు 15:27 => యూదారాజైన అజరాయ్ యేలుబడిలో ఏబదిరెండవ సంవతస్రమందు రెమలాయ్ 

కుమారుడైన పెకహు షోమోర్నులో ఇశార్యేలును ఏలనారంభించి యిరువది సంవతస్రములు ఏలెను. 

2 రాజులు 15:28 => ఇతడును ఇశార్యేలువారు పాపము చేయుటకు కారకుడగు నెబాతు 

కుమారుడైన యరొబాము చేసిన పాపములను విడువక అనుసరించుచు యెహోవా దృషిట్కి చెడుతనము 

జరిగించెను. 

2 రాజులు 15:29 => ఇశార్యేలు రాజైన పెకహు దినములలో అషూష్రు రాజైన తిగల్తిప్లేసెరు వచిచ్ 

ఈయోను పటట్ణమును, ఆబేలేబ్తమ్యకా పటట్ణమును, యానోయహు పటట్ణమును, కెదెషు 

పటట్ణమును, హాసోరు పటట్ణమును, గిలాదు దేశమును, గలిలయ దేశమును, నఫాత్లీ 

దేశమంతయును పటుట్కొని అచచ్టనునన్వారిని అషూష్రు దేశమునకు చెరగా తీసికొనిపోయెను. 

2 రాజులు 15:30 => అపుప్డు ఏలా కుమారుడైన హోషేయ ఇశార్యేలు రాజును రెమలాయ్ 

కుమారుడునైన పెకహుమీద కుటర్చేసి, అతనిమీద పడి అతని చంపి, యూదా రాజైన ఉజిజ్యా 

కుమారుడైన యోతాము ఏలుబడిలో ఇరువదియవ సంవతస్రమున అతనికి మారుగా రాజాయెను. 

2 రాజులు 15:31 => పెకహు చేసిన యితర కారయ్ములనుగూరిచ్యు, అతడు చేసిన 

దానినంతటినిగూరిచ్యు ఇశార్యేలురాజుల వృతాత్ంతముల గర్ంథమందు వార్యబడియునన్ది. 
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2 దినవృతాత్ంతములు 36:1 => అపుప్డు దేశపు జనులు యోషీయా కుమారుడైన 

యెహోయాహాజును సీవ్కరించి యెరూషలేములో అతని తండిర్ సాథ్నమున అతనిని రాజుగా 

నియమించిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 36:2 => యెహోయాహాజు ఏలనారంభించినపుప్డు ఇరువది మూడేండల్వాడై 

యెరూషలేములో మూడు నెలలు ఏలెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 36:3 => ఐగుపుత్ రాజు యెరూషలేమునకు వచిచ్ అతని తొలగించి, ఆ 

దేశమునకు రెండువందల మణుగుల వెండిని రెండు మణుగుల బంగారమును జులామ్నాగా నిరణ్యించి 

2 దినవృతాత్ంతములు 36:4 => అతని సహోదరుడైన ఎలాయ్కీమును యూదామీదను 

యెరూషలేముమీదను రాజుగా నియమించి, అతనికి యెహోయాకీము అను మారు పేరుపెటెట్ను. నెకో 

అతని సహోదరుడైన యెహోయాహాజును పటుట్కొని ఐగుపుత్నకు తీసికొనిపోయెను.  

2 దినవృతాత్ంతములు 36:5 => యెహోయాకీము ఏలనారంభించినపుప్డు ఇరువది యయిదేండల్వాడై 

యెరూషలేములో పదకొండు సంవతస్రములు ఏలెను. అతడు తన దేవుడైన యెహోవా దృషిట్కి 

చెడునడత నడచుటచేత 

2 దినవృతాత్ంతములు 36:6 => అతనిమీదికి బబులోనురాజైన నెబుకదెన్జరు వచిచ్ అతని 

బబులోనునకు తీసికొనిపోవుటకై గొలుసులతో బంధించెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 36:7 => మరియు నెబుకదెన్జరు యెహోవా మందిరపు ఉపకరణములలో 

కొనిన్టిని బబులోనునకు తీసికొనిపోయి బబులోనులోనునన్ తన గుడిలో ఉంచెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 36:8 => యెహోయాకీము చేసిన యితర కారయ్ములనుగూరిచ్యు, అతడు 

హేయదేవతలను పెటుట్కొనుటనుగూరిచ్యు, అతని సకల పర్వరత్ననుగూరిచ్యు ఇశార్యేలు 

యూదారాజుల గర్ంథమందు వార్యబడియునన్ది. అతని కుమారుడైన యెహోయాకీను అతనికి 

బదులుగా రాజాయెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 36:9 => యెహోయాకీను ఏలనారంభించినపుప్డు ఎనిమిదేండల్వాడై 

యెరూషలేములో మూడు నెలల పది దినములు ఏలెను. అతడు యెహోవా దృషిట్కి చెడునడత నడిచెను 
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2 దినవృతాత్ంతములు 36:10 => ఏడాదినాటికి, రాజైన నెబుకదెన్జరు దూతలను పంపి 

యెహోయాకీనును బబులోనునకు రపిప్ంచి, అతని సహోదరుడైన సిదిక్యాను యూదామీదను 

యెరూషలేము మీదను రాజుగా నియమించెను. మరియు అతడు రాజు వెంట యెహోవా 

మందిరములోని పర్శసత్మైన ఉపకరణములను తెపిప్ంచెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 36:11 => సిదిక్యా యేలనారంభించినపుప్డు ఇరువది యొకటేండల్వాడై 

యెరూషలేములో పదకొండు సంవతస్రములు ఏలెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 36:12 => అతడు తన దేవుడైన యెహోవా దృషిట్కి చెడునడత నడచుచు, 

ఆయన నియమించిన పర్వకత్యైన యిరీమ్యా మాట వినకయు, తనున్ తాను తగిగ్ంచుకొనకయు 

ఉండెను. 

యెషయా 3:1 => ఆలకించుడి పర్భువును సైనయ్ములకధిపతియునగు యెహోవా పోషణమును 

పోషణాధారమును అనోన్దకముల ఆధారమంతయు పోషణమంతయు 

యెషయా 3:2 => శూరులను యోధులను నాయ్యాధిపతులను పర్వకత్లను 

యెషయా 3:3 => సోదెకాండర్ను పెదద్లను పంచాదశాధిపతులను ఘనత వహించినవారిని 

మంతుర్లను శిలప్శాసత్రములను ఎరిగినవారిని మాంతిర్కులను యెరూషలేములోనుండియు 

యూదాదేశములోనుండియు తీసివేయును. 

యెషయా 3:4 => బాలకులను వారికి అధిపతులనుగా నియమించెదను వారు బాలచేషట్లుచేసి 

జనులను ఏలెదరు. 

యెషయా 3:5 => పర్జలలో ఒకడిటుల్ను మరియొకడటుల్ను పర్తివాడు తన పొరుగువానిని ఒతుత్డు 

చేయును. పెదద్వానిపైని బాలుడును ఘనునిపైని నీచుడును గరివ్ంచి తిరసాక్రముగా నడుచును.  

యెషయా 3:6 => ఒకడు తన తండిర్యింట తన సహోదరుని పటుట్కొని నీకు వసత్రము కలదు నీవు 

మామీద అధిపతివై యుందువు ఈ పాడుసథ్లము నీ వశముండనిమమ్నును 

యెషయా 3:7 => అతడు ఆ దినమున కేకవేసినేను సంరక్షణకరత్నుగా ఉండనొలల్ను నాయింట 

ఆహారమేమియు లేదు వసత్రమేమియు లేదు ననున్ జనాధిపతిగా నియమింపరాదనును. 
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హోషేయ 13:11 => కాగా కోపము తెచుచ్కొని నీకు రాజును నియమించితిని; కోర్ధము కలిగి అతని 

కొటిట్వేయుచునాన్ను. 

ఆదికాండము 45:5 => అయినను నేనికక్డికి వచుచ్నటుల్ మీరు ననున్ అమిమ్వేసినందుకు 

దుఃఖపడకుడి; అది మీకు సంతాపము పుటిట్ంపనియయ్కుడి; పార్ణరక్షణ కొరకు దేవుడు మీకు 

ముందుగా ననున్ పంపించెను 

ఆదికాండము 45:6 => రెండు సంవతస్రములనుండి కరవు దేశములో నునన్ది. సేదయ్మైనను 

కోతయైనను లేని సంవతస్రములు ఇంక అయిదు వచుచ్ను. మిముమ్ను ఆశచ్రయ్ముగ రకిష్ంచి దేశములో 

మిముమ్ను శేషముగా నిలుపుటకును 

ఆదికాండము 45:7 => పార్ణముతో కాపాడుటకును దేవుడు మీకు ముందుగా ననున్ పంపించెను. 

ఆదికాండము 45:8 => కాబటిట్ దేవుడే గాని మీరు ననిన్కక్డికి పంపలేదు. ఆయన ననున్ ఫరోకు 

తండిర్గాను అతని యింటివారికందరికి పర్భువుగాను ఐగుపుత్ దేశమంతటిమీద ఏలికగాను 

నియమించెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 32:20 => రాజైన హిజిక్యాయును ఆమోజు కుమారుడైన యెషయా అను 

పర్వకత్యును ఇందును గురించి పార్రిథ్ంచి ఆకాశముతటుట్ చూచి మొఱఱ్పెటట్గా 

2 దినవృతాత్ంతములు 32:21 => యెహోవా ఒక దూతను పంపెను. అతడు అషూష్రు రాజు 

దండులోని పరాకర్మశాలులనందరిని సేనా నాయకులను అధికారులను నాశనము చేయగా 

అషూష్రురాజు సిగుగ్నొందినవాడై తన దేశమునకు తిరిగిపోయెను. అంతట అతడు తన దేవుని గుడిలో 

చొచిచ్నపుప్డు అతని కడుపున పుటిట్నవారే అతని అకక్డ కతిత్చేత చంపిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 32:22 => ఈ పర్కారము యెహోవా హిజిక్యాను యెరూషలేము 

కాపురసుథ్లను అషూష్రు రాజైన సనె హ్రీబు చేతిలోనుండియు అందరి చేతిలోనుండియు రకిష్ంచి, 

అనిన్వైపులను వారిని కాపాడినందున 

2 దినవృతాత్ంతములు 32:23 => అనేకులు యెరూషలేములో యెహోవాకు అరప్ణలను యూదా 

రాజైన హిజిక్యాకు కానుకలను తెచిచ్యిచిచ్రి. అందువలన అతడు అపప్టినుండి సకల జనముల 

దృషిట్కి ఘనతనొందిన వాడాయెను. 
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2 దినవృతాత్ంతములు 32:24 => ఆ దినములలో హిజిక్యా రోగియై మరణదశలో నుండెను. 

అతడు యెహోవాకు మొఱఱ్పెటట్గా ఆయన అతనికి తన చితత్మును తెలియపరచి అతనికి సూచన 

యొకటి దయచేసెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 32:25 => అయితే హిజిక్యా మనసుస్న గరివ్ంచి తనకు చేయబడిన మేలుకు 

తగినటుల్ పర్వరిత్ంపనందున అతని మీదికిని యూదా యెరూషలేముల వారిమీదికిని కోపము రాగా 

2 దినవృతాత్ంతములు 32:26 => హిజిక్యా హృదయగరవ్ము విడచి, తానును యెరూషలేము 

కాపురసుథ్లును తముమ్నుతాము తగిగ్ంచుకొనిరి గనుక హిజిక్యా దినములలో యెహోవా కోపము 

జనులమీదికి రాలేదు. 

యోబు 22:28 => మరియు నీవు దేనినైన యోచనచేయగా అది నీకు సిథ్రపరచబడును నీ 

మారగ్ములమీద వెలుగు పర్కాశించును. 

యోబు 22:29 => నీవు పడదోర్యబడినపుప్డు మీదు చూచెదనందువు వినయముగలవానిని ఆయన 

రకిష్ంచును. 

యోబు 22:30 => నిరోద్షికానివానినైనను ఆయన విడిపించును. అతడు నీచేతుల శుదిధ్వలన 

విడిపింపబడును. 

పర్సంగి 9:15 => అయితే అందులో జాఞ్నముగల యొక బీదవాడుండి తన జాఞ్నముచేత ఆ 

పటట్ణమును రకిష్ంచెను, అయినను ఎవరును ఆ బీదవానిని జాఞ్పకముంచుకొనలేదు. 

యెషయా 58:12 => పూరవ్కాలమునుండి పాడైపోయిన సథ్లములను నీ జనులు కటెట్దరు 

అనేకతరముల కిర్ందట పాడైపోయిన పునాదులను నీవు మరల కటెట్దవు విరుగబడినదానిని 

బాగుచేయువాడవనియు దేశములో నివసించునటుల్గా తోర్వలు సిదధ్పరచువాడవనియు నీకు పేరు 

పెటట్బడును. ఆయన నీతియే ఆయనకు ఆధారమాయెను. 

దానియేలు 4:27 => రాజా, నా యోచన నీ దృషిట్కి అంగీకారమగునుగాక; ఒకవేళ నీవు నీ 

పాపములు మాని నీతి నాయ్యములననుసరించి, నీవు బాధపెటిట్న వారియందు కరుణ చూపినయెడల 

నీకునన్ కేష్మము నీకికమీదట నుండునని దానియేలు పర్తుయ్తత్రమిచెచ్ను. 
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నిరగ్మకాండము 18:21 => మరియు నీవు పర్జలందరిలో సామరథ్య్ము దైవభకిత్ సతాయ్సకిత్ కలిగి, 

లంచగొండులుకాని మనుషుయ్లను ఏరప్రచుకొని, వేయిమందికి ఒకనిగాను, నూరుమందికి 

ఒకనిగాను, ఏబదిమందికి ఒకనిగాను, పదిమందికి ఒకనిగాను, వారిమీద నాయ్యాధిపతులను 

నియమింపవలెను. 

1 రాజులు 12:18 => తరువాత రాజైన రెహబాము వెటిట్పని వారిమీద అధికారియైన అదోరామును 

పంపగా ఇశార్యేలువారందరును రాళల్తో అతని కొటిట్నందున అతడు మరణమాయెను, కాబటిట్ రాజైన 

రెహబాము యెరూషలేమునకు పారిపోవలెనని తన రథముమీద తవ్రగా ఎకెక్ను. 

1 రాజులు 16:21 => అపుప్డు ఇశార్యేలువారు రెండు జటుల్గా విడిపోయి, జనులలో సగముమంది 

గీనతు కుమారుడైన తిబీన్ని రాజుగా చేయవలెనని అతని పక్షమునను, సగముమంది ఒమీ పక్షమునను 

చేరిరి. 

2 రాజులు 15:13 => యూదారాజైన ఉజిజ్యా యేలుబడిలో ముపప్ది తొమిమ్దవ సంవతస్రమందు 

యాబేషు కుమారుడైన షలూల్ము ఏలనారంభించి షోమోర్నులో నెల దినములు ఏలెను. 

ఎజార్ 8:16 => అపుప్డు నేను పెదద్లైన ఎలీయెజెరు అరీయేలు షెమయా ఎలాన్తాను యారీబు 

ఎలాన్తాను నాతాను జెకరాయ్ మెషులాల్ము అను వారిని, ఉపదేశకులగు యోయారీబు ఎలాన్తానులను 

పిలువనంపించి 

పర్సంగి 10:17 => దేశమా, నీ రాజు గొపప్యింటివాడై యుండుటయు నీ అధిపతులు 

మతుత్లగుటకు కాక బలము నొందుటకై అనుకూల సమయమున భోజనమునకు కూరుచ్ండువారై 

యుండుటకు నీకు శుభము. 

యెషయా 33:6 => నీకాలములో నియమింపబడినది సిథ్రముగా నుండును రక్షణ బాహుళయ్మును 

బుదిధ్జాఞ్నముల సమృదిధ్యు కలుగును యెహోవా భయము వారికి ఐశవ్రయ్ము. 

యిరిమ్యా 52:3 => యెహోవా కోపపడి తనయెదుట నుండకుండ వారిని తోలివేయునంతగా ఆ చరయ్ 

యెరూషలేములోను యూదాలోను జరిగెను. సిదిక్యా బబులోను రాజుమీద తిరుగుబాటుచేయగా 

పర్కటన 4:7 => మొదటి జీవి సింహము వంటిది; రెండవ జీవి దూడ వంటిది;మూడవ జీవి 

మనుషుయ్ని ముఖమువంటి ముఖము గలది; నాలుగవ జీవి యెగురుచునన్ పకిష్రాజు వంటిది. 
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వచనము 6 

వంచకుడై ధనము సంపాదించిన వానికంటె యథారథ్ముగా పర్వరిత్ంచు దరిదుర్డు వాసి. 

మతత్యి 18:28 => అయితే ఆ దాసుడు బయటకు వెళి ల్ తనకు నూరు దేనారములు అచిచ్యునన్ తన 

తోడిదాసులలో ఒకనిని చూచి, వాని గొంతుపటుట్కొని నీవు అచిచ్యునన్ది చెలిల్ంపుమనెను 

మతత్యి 18:29 => అందుకు వాని తోడిదాసుడు సాగిలపడి నాయెడల ఓరుచ్కొనుము, నీకు 

చెలిల్ంచెదనని వానిని వేడుకొనెను గాని 

మతత్యి 18:30 => వాడు ఒపుప్కొనక అచిచ్యునన్ది చెలిల్ంచువరకు వానిని చెరసాలలో 

వేయించెను. 

లేవీయకాండము 25:14 => నీవు నీ పొరుగువానికి వెలకు ఇచిచ్న దేని విషయములోకాని నీ 

పొరుగువాని దగగ్ర నీవు కొనిన దేని విషయములో కాని మీరు ఒకరినొకరు బాధింపకూడదు. 

నాయ్యాధిపతులు 6:4 => వారి యెదుట దిగి, గాజాకు పోవునంత దూరము భూమి పంటను 

పాడుచేసి, ఒక గొఱఱ్నుగాని యెదుద్నుగాని గాడిదనుగాని జీవనసాధనమైన మరిదేనినిగాని 

ఇశార్యేలీయులకు ఉండనీయలేదు. 

యోబు 20:10 => వారి సంతతివారు దరిదుర్ల దయను వెదకెదరు వారిచేతులు వారి ఆసిత్ని తిరిగి 

అపప్గించును. 

యోబు 37:6 => నీవు భూమిమీద పడుమని హిమముతోను వరష్ముతోను మహా వరష్ముతోను 

ఆయన ఆజఞ్ ఇచుచ్చునాన్డు. 

సామెతలు 22:16 => లాభము నొందవలెనని దరిదుర్లకు అనాయ్యము చేయువానికిని ధనవంతుల 

కిచుచ్వానికిని నషట్మే కలుగును. 

సామెతలు 30:14 => దేశములో ఉండకుండ వారు దరిదుర్లను మింగునటుల్ను మనుషుయ్లలో 

ఉండకుండ బీదలను నశింపజేయునటుల్ను ఖడగ్మువంటి పళుల్ను కతుత్లవంటి దవడపళుల్ను గల వారి 

తరము కలదు. 
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సామెతలు 30:22 => అవేవనగా, రాజరికమునకు వచిచ్న దాసుడు, కడుపు నిండ అనన్ము కలిగిన 

మూరు ఖ్డు, 

పర్సంగి 4:1 => పిమమ్ట సూరుయ్నికిర్ంద జరుగు వివిధమైన అనాయ్య కిర్యలను గురించి నేను 

యోచించితిని. బాధింపబడువారు ఆదరించు దికుక్లేక కనీన్ళుల్ విడుచుదురు; వారిని బాధపెటుట్వారు 

బలవంతులు గనుక ఆదరించువాడెవడును లేకపోయెను. 

పర్సంగి 10:17 => దేశమా, నీ రాజు గొపప్యింటివాడై యుండుటయు నీ అధిపతులు 

మతుత్లగుటకు కాక బలము నొందుటకై అనుకూల సమయమున భోజనమునకు కూరుచ్ండువారై 

యుండుటకు నీకు శుభము. 

యెహెజేక్లు 19:7 => వారి నగరులను అవమానపరచి వారి పటట్ణములను పాడుచేసెను; దాని 

గరజ్నధవ్నికి దేశమును అందులోనునన్ సమసత్మును పాడాయెను. 

వచనము 7 

ఉపదేశము నంగీకరించు కుమారుడు బుదిధ్గలవాడు తుంటరుల సహవాసము చేయువాడు తన 

తండిర్కి అపకీరిత్ తెచుచ్ను. 

1 సమూయేలు 23:19 => జీఫీయులు బయలుదేరి గిబియాలోనునన్ సౌలునొదద్కు వచిచ్ 

యెషీమోనుకు దకిష్ణమున నునన్ హకీలా మనయ్ములోని అరణయ్మున కొండ సథ్లములయందు మా 

మధయ్ దావీదు దాగియునాన్డే. 

1 సమూయేలు 23:20 => రాజా, నీ మనోభీషట్మంతటి చొపుప్న దిగిరముమ్; రాజవైన నీచేతికి 

అతనిని అపప్గించుట మా పని అని చెపప్గా 

1 సమూయేలు 23:21 => సౌలు వారితో ఇటల్నెను మీరు నాయందు కనికరపడినందుకై మీకు 

యెహోవా ఆశీరావ్దము కలుగును గాక. 

కీరత్నలు 10:3 => దుషు ట్లు తమ మనోభిలాషనుబటిట్ అతిశయపడుదురు లోభులు యెహోవాను 

తిరసక్రింతురు 
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కీరత్నలు 49:18 => నీకు నీవే మేలు చేసికొంటివని మనుషుయ్లు నినున్ సుత్తించినను తన 

జీవితకాలమున నొకడు తనున్ పొగడుకొనినను  

యిరిమ్యా 5:30 => ఘోరమైన భయంకర కారయ్ము దేశములో జరుగుచునన్ది. 

మతత్యి 3:15 => యేసు ఇపప్టికి కానిముమ్; నీతి యావతుత్ ఈలాగు నెరవేరుచ్ట మనకు 

తగియునన్దని అతనికి ఉతత్రమిచెచ్ను గనుక అతడాలాగు కానిచెచ్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 12:22 => జనులు ఇది దైవసవ్రమేకాని మానవసవ్రము కాదని కేకలు 

వేసిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 24:2 => పౌలు రపిప్ంపబడినపుప్డు తెరుత్లుల్ అతనిమీద నేరముమోప 

నారంభించి యిటల్నెను 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 24:3 => మహా ఘనతవహించిన ఫేలికాస్, మేము తమవలన ఎంతో నెమమ్ది 

అనుభవించుచునాన్మనియు, ఈ దేశజనమునకు సంభవించిన అనేకమైన కీడులు తమ పరామరశ్చేత 

దిదుద్బాటవుచునన్వనియు ఒపుప్కొని, మేము సకల విధములను సకల సథ్లములలోను పూరణ్ కృతజఞ్తతో 

అంగీకరించుచునాన్ము. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 24:4 => నేను తమకు ఎకుక్వ ఆయాసము కలుగజేయకుండ మేము 

కుల్పత్ముగా చెపుప్కొనుదానిని తమరు ఎపప్టివలె శాంతముగా వినవలెనని వేడుకొనుచునాన్ను. 

రోమీయులకు 1:32 => ఇటిట్ కారయ్ములను అభయ్సించువారు మరణమునకు తగినవారు అను దేవుని 

నాయ్యవిధిని వారు బాగుగ ఎరిగియుండియు, వాటిని చేయుచునాన్రు. ఇది మాతర్మే గాక వాటిని 

అభయ్సించువారితో సంతోషముగా సమమ్తించుచునాన్రు. 

1 యోహాను 4:5 => వారు లోక సంబంధులు గనుక లోకసంబంధులైనటుట్ మాటలాడుదురు, 

లోకము వారి మాట వినును. 

1 సమూయేలు 15:14 => సమూయేలు ఆలాగైతే నాకు వినబడుచునన్ గొఱఱ్ల అరుపులును ఎడల్ 

రంకెలును ఎకక్డివి? అని అడిగెను. 
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1 సమూయేలు 15:15 => అందుకు సౌలు అమాలేకీయుల యొదద్నుండి జనులు వీటిని 

తీసికొనివచిచ్రి; నీ దేవుడైన యెహోవాకు బలులనరిప్ంచుటకు జనులు గొఱఱ్లలోను ఎడల్లోను 

మంచివాటిని ఉండనిచిచ్రి; మిగిలిన వాటిననిన్టిని మేము నిరూమ్లము చేసితిమనగా 

1 సమూయేలు 15:16 => సమూయేలు నీవు మాటలాడ పనిలేదు. యెహోవా రాతిర్ నాతో 

సెలవిచిచ్న మాట నీకు తెలియజేతును వినుమని సౌలుతో అనగా, సౌలు చెపుప్మనెను. 

1 సమూయేలు 15:17 => అందుకు సమూయేలు నీ దృషిట్కి నీవు అలుప్డవుగా ఉనన్పుప్డు 

ఇశార్యేలీయుల గోతర్ములకు శిరసుస్వైతివి, యెహోవా నినున్ ఇశార్యేలీయులమీద రాజుగా 

అభిషేకించెను. 

1 సమూయేలు 15:18 => మరియు యెహోవా నినున్ సాగనంపి నీవు పోయి పాపాతుమ్లైన 

అమాలేకీయులను నిరూమ్లము చేయుము, వారు లయమగు వరకు వారితో యుదధ్ము చేయుమని 

సెలవియయ్గా 

1 సమూయేలు 15:19 => నీవు ఎందుచేత యెహోవా మాట వినక దోపుడుమీద ఎగబడి ఆయన 

దృషిట్కి కీడు చేసితివనెను. 

1 సమూయేలు 15:20 => అందుకు సౌలు ఆ మాట అనవదుద్; నేను యెహోవా మాట విని 

యెహోవా ననున్ పంపిన మారగ్మున పోయి అమాలేకీయుల రాజైన అగగును తీసికొనివచిచ్తిని కాని 

అమాలేకీయులను నిరూమ్లము చేసితిని. 

1 సమూయేలు 15:21 => అయితే గిలాగ్లులో నీ దేవుడైన యెహోవాకు బలి అరిప్ంచుటకై జనులు 

శపితములగు గొఱఱ్లలోను ఎడల్లోను ముఖయ్మైనవాటిని తీసికొనివచిచ్రని సమూయేలుతో చెపెప్ను. 

1 సమూయేలు 15:22 => అందుకు సమూయేలు తాను సెలవిచిచ్న ఆజఞ్ను ఒకడు గైకొనుటవలన 

యెహోవా సంతోషించునటుల్, ఒకడు దహన బలులను బలులను అరిప్ంచుటవలన ఆయన 

సంతోషించునా? ఆలోచించుము, బలులు అరిప్ంచుటకంటె ఆజఞ్ను గైకొనుటయు, పొటే ట్ళల్ కొర్వువ్ 

అరిప్ంచుటకంటె మాట వినుటయు శేర్షఠ్ము. 
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1 సమూయేలు 15:23 => తిరుగుబాటు చేయుట సోదె చెపుప్టయను పాపముతో సమానము; 

మూరఖ్తను అగపరచుట మాయావిగర్హము గృహదేవతలను పూజించుటతో సమానము. యెహోవా 

ఆజఞ్ను నీవు విసరిజ్ంతివి గనుక నీవు రాజుగా ఉండకుండ ఆయన నినున్ విసరిజ్ంచెననగా 

1 సమూయేలు 15:24 => సౌలు జనులకు జడిసి వారి మాట వినినందున నేను యెహోవా ఆజఞ్ను నీ 

మాటలను మీరి పాపము తెచుచ్కొంటిని. 

1 సమూయేలు 22:14 => అహీమెలెకు రాజా, రాజునకు అలుల్డై నమమ్కసుథ్డై, ఆలోచనకరత్యై నీ 

నగరిలో ఘనతవహించిన దావీదు వంటివాడు నీ సేవకులందరిలో ఎవడునాన్డు? 

1 సమూయేలు 22:15 => అతని పక్షముగా నేను దేవుని యొదద్ విచారణచేయుట నేడే 

ఆరంభించితినా? అది నాకు దూరమగునుగాక; రాజు తమ దాసుడనైన నామీదను నా తండిర్ 

ఇంటివారందరిమీదను ఈ నేరము మోపకుండును గాక. ఈ సంగతినిగూరిచ్ కొదిద్ గొపప్ యేమియు నీ 

దాసుడనైన నాకు తెలిసినది కాదు అని రాజుతో మనవిచేయగా 

1 రాజులు 18:18 => అతడు నేను కాను, యెహోవా ఆజఞ్లను గైకొనక బయలుదేవత ననుసరించు 

నీవును, నీ తండిర్ యింటివారును ఇశార్యేలువారిని శర్మపెటుట్వారై యునాన్రు. 

1 రాజులు 18:21 => ఏలీయా జనులందరి దగగ్రకు వచిచ్ యెనాన్ళల్ మటుట్కు మీరు రెండు తలంపుల 

మధయ్ తడబడుచుందురు? యెహోవా దేవుడైతే ఆయనను అనుస రించుడి, బయలు దేవుడైతే వాని 

ననుసరించుడని పర్కటన చేయగా, జనులు అతనికి పర్తుయ్తత్రముగా ఒక మాటైనను పలుకక పోయిరి. 

1 రాజులు 20:41 => అతడు తవ్రపడి తన కండల్మీది పాగా తీసివేయగా చూచి అతడు పర్వకత్లలో 

ఒకడని రాజు పోలెచ్ను. 

1 రాజులు 20:42 => అపుప్డు అతడు యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా నేను శపించిన మనుషుయ్ని 

నీవు నీచేతిలోనుండి తపిప్ంచుకొని పోనిచిచ్తివి గనుక వాని పార్ణమునకు మారుగా నీ పార్ణమును, 

వాని జనులకు మారుగా నీ జనులును అపప్గింపబడుదురని రాజుతో అనగా 

1 రాజులు 21:19 => నీవు అతని చూచి యీలాగు పర్కటించుము యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా 

దీని సావ్ధీనపరచుకొనవలెనని నీవు నాబోతును చంపితివి గదా. యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా ఏ 
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సథ్లమందు కుకక్లు నాబోతు రకత్మును నాకెనో ఆ సథ్లమందే కుకక్లు నీ రకత్మును నిజముగా 

నాకునని అతనితో చెపెప్ను. 

1 రాజులు 21:20 => అంతట అహాబు ఏలీయాను చూచి నా పగవాడా, నీచేతిలో నేను 

చికుక్బడితినా? అని పలుకగా ఏలీయా ఇటల్నెను యెహోవా దృషిట్కి కీడుచేయుటకు నినున్ నీవే 

అముమ్కొనియునాన్వు గనుక నాచేతిలో నీవు చికిక్తివి. 

1 రాజులు 22:19 => మీకాయా యిటల్నెను యెహోవా సెలవిచిచ్న మాట ఆలకించుము; యెహోవా 

సింహాసనాసీనుడై యుండగా పరలోకసైనయ్మంతయు ఆయన కుడి పారశ్వ్మునను ఎడమ 

పారశ్వ్మునను నిలిచియుండుట నేను చూచితిని 

1 రాజులు 22:20 => అహాబు రామోతిగ్లాదుమీదికి పోయి అకక్డ ఓడిపోవునటుల్గా ఎవడు అతనిని 

పేర్రేపించునని యెహోవా సెలవియయ్గా, ఒకడు ఈ విధముగాను మరియొకడు ఆ విధముగాను 

యోచన చెపుప్చుండిరి. 

1 రాజులు 22:21 => అంతలో ఒక ఆతమ్ యెదుటికి వచిచ్ యెహోవా సనిన్ధిని నిలువబడి నేను 

అతనిని పేర్రేపించెదననగా యెహోవా ఏ పర్కారము నీవతని పేర్రేపించుదువని అతని నడిగెను. 

1 రాజులు 22:22 => అందుకతడు నేను బయలుదేరి అతని పర్వకత్ల నోట అబదధ్మాడు ఆతమ్గా 

ఉందునని చెపప్గా ఆయన నీవు అతని పేర్రేపించి జయము నొందుదువు; పోయి ఆ పర్కారము 

చేయుమని అతనికి సెలవిచెచ్ను. 

1 రాజులు 22:23 => యెహోవా నినున్గూరిచ్ కీడు యోచించి నీ పర్వకత్ల నోట అబదధ్మాడు ఆతమ్ను 

ఉంచియునాన్డు. 

1 రాజులు 22:24 => మీకాయా యిటల్నగా, కెనయనా కుమారుడైన సిదిక్యా అతని దగగ్రకు వచిచ్ 

నీతో మాటలాడుటకు యెహోవా ఆతమ్ నాయొదద్నుండి ఏవైపుగా పోయెనని చెపిప్ మీకాయాను 

చెంపమీద కొటెట్ను. 

1 రాజులు 22:25 => అందుకు మీకాయా దాగుకొనుటకై నీవు ఆ యా గదులలోనికి చొరబడునాడు 

అది నీకు తెలియవచుచ్నని అతనితో చెపెప్ను. 
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1 రాజులు 22:26 => అపుప్డు ఇశార్యేలు రాజు మీకాయాను పటుట్కొని తీసికొనిపోయి పటట్ణపు 

అధికారియైన ఆమోనునకును రాజకుమారుడైన యోవాషునకును అపప్గించి 

1 రాజులు 22:27 => బందీగృహములో ఉంచి, మేము కేష్మముగా తిరిగివచుచ్వరకు అతనికి 

కషట్మైన అనన్ము నీళుల్ ఈయుడని ఆజఞ్ ఇచెచ్ను. 

1 రాజులు 22:28 => అపుప్డు మీకాయా ఈలాగు చెపెప్ను సకలజనులారా, నా మాట 

ఆలకించుడని చెపెప్ను రాజవైన నీవు ఏమాతర్మైనను కేష్మముగా తిరిగి వచిచ్నయెడల యెహోవా 

నాచేత పలుకలేదు. 

2 రాజులు 3:13 => ఎలీషా ఇశార్యేలు రాజును చూచి నాతో నీకు నిమితత్మేమి? నీ 

తలిదండుర్లుంచుకొనిన పర్వకత్లయొదద్కు పొమమ్ని చెపెప్ను.ఆలాగనవదుద్, మోయాబీయులచేతికి 

అపప్గింపవలెనని యెహోవా, రాజులమైన మా ముగుగ్రిని పిలిచెనని ఇశార్యేలు రాజు అతనితో 

అనినపుప్డు 

2 రాజులు 3:14 => ఎలీషా ఇటల్నెను ఎవని సనిన్ధిని నేను నిలువబడియునాన్నో, ఇశార్యేలు 

దేవుడైన ఆ యెహోవా జీవముతోడు యూదారాజైన యెహోషాపాతును నేను గౌరవము చేయనియెడల 

నినున్ చూచుటకైనను లక్షయ్పెటుట్టకైనను ఒపప్కపోదును. 

నెహెమాయ్ 5:7 => అంతట నాలో నేనే యోచనచేసి పర్ధానులను అధికారులను గదిద్ంచి మీరు మీ 

సహోదరులయొదద్ వడిడ్ పుచుచ్కొనుచునాన్రని చెపిప్ వారిని ఆటంకపరచుటకై మహా సమాజమును 

సమకూరిచ్ 

నెహెమాయ్ 5:8 => అనుయ్లకు అమమ్బడిన మా సహోదరులైన యూదులను మా శకిత్కొలది మేము 

విడిపించితివిు, మీరు మీ సహోదరులను అముమ్దురా? వారు మనకు అమమ్బడవచుచ్నా? అని వారితో 

చెపప్గా, వారు ఏమియు చెపప్లేక ఊరకుండిరి. 

నెహెమాయ్ 5:9 => మరియు నేను మీరు చేయునది మంచిది కాదు, మన శతుర్వులైన అనుయ్ల 

నిందనుబటిట్ మన దేవునికి భయపడి మీరు పర్వరిత్ంపకూడదా? 

నెహెమాయ్ 5:10 => నేనును నా బంధువులును నా దాసులును కూడ ఆలాగుననే వారికి సొముమ్ను 

ధానయ్మును అపుప్గా ఇచిచ్తివిు; ఆ అపుప్ పుచుచ్కొనకుందము. 
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నెహెమాయ్ 5:11 => ఈ దినములోనే వారియొదద్ మీరు అపహరించిన భూములను దార్క్షతోటలను 

ఒలీవతోటలను వారి యిండల్ను వారికి అపుప్గా ఇచిచ్న సొముమ్లోను ధానయ్ములోను దార్కాష్రసములోను 

నూనెలోను నూరవభాగమును వారికి మరల అపప్గించుడని నేను మిముమ్ను బతిమాలుచునాన్ను 

అంటిని. 

నెహెమాయ్ 5:12 => అందుకు వారు నీవు చెపిప్న పర్కారమే యివనిన్యు ఇచిచ్వేసి వారియొదద్ 

ఏమియు కోరమనిరి. అంతట నేను యాజకులను పిలిచి ఈ వాగాద్న పర్కారము జరిగించుటకు 

వారిచేత పర్మాణము చేయించితిని. 

నెహెమాయ్ 5:13 => మరియు నేను నా ఒడిని దులిపి ఈ పర్కారమే దేవుడు ఈ వాగాద్నము నెరవేరచ్ని 

పర్తివానిని తన యింటిలో ఉండకయు తన పని ముగింపకయు నుండునటుల్ దులిపివేయును; ఇటువలె 

వాడు దులిపివేయబడి యేమియు లేనివాడుగా చేయబడునుగాకని చెపప్గా, సమాజకులందరు ఆలాగు 

కలుగునుగాక అని చెపిప్ యెహోవాను సుత్తించిరి. జనులందరును ఈ మాట చొపుప్ననే జరిగించిరి. 

నెహెమాయ్ 13:8 => బహుగా దుఃఖపడి ఆ గదిలోనుండి టోబీయా యొకక్ సామగిర్యంతయు 

అవతల పారవేసి, గదులనిన్యు శుభర్ము చేయుడని ఆజాఞ్పింపగా వారాలాగు చేసిరి. 

నెహెమాయ్ 13:9 => పిమమ్ట మందిరపు పాతర్లను నైవేదయ్పదారథ్ములను సాంబార్ణిని నేనకక్డికి 

మరల తెపిప్ంచితిని. 

నెహెమాయ్ 13:10 => మరియు లేవీయులకు రావలసిన పాళుల్ వారికి అందకపోవుటచేత సేవచేయు 

లేవీయులును గాయకులును తమ పొలములకు పారిపోయిరని తెలిసికొని 

నెహెమాయ్ 13:11 => నేను అధిపతులతో పోరాడి దేవుని మందిరమును ఎందుకు లక్షయ్పెటట్లేదని 

అడిగి, వారిని సమకూరిచ్ తమ సథ్లములలో ఉంచితిని. 

నెహెమాయ్ 13:17 => అంతట యూదుల పర్ధానులను నేనెదురాడి విశార్ంతిదినమును నిరల్క్షయ్పెటిట్ 

మీరెందుకు ఈ దుషాక్రయ్మును చేయుదురు? 

నెహెమాయ్ 13:18 => మీ పితరులును ఇటుల్ చేసి దేవునియొదద్నుండి మనమీదికిని యీ 

పటట్ణసుథ్లమీదికిని కీడు రపిప్ంపలేదా? అయితే మీరు విశార్ంతిదినమును నిరల్క్షయ్పెటిట్ 

ఇశార్యేలీయులమీదికి కోపము మరి అధికముగా రపిప్ంచుచునాన్రని చెపిప్తిని. 
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నెహెమాయ్ 13:19 => మరియు విశార్ంతిదినమునకు ముందు చీకటిపడినపుప్డు యెరూషలేము 

గుమమ్ములను మూసివేయవలెననియు, విశార్ంతిదినము గడచువరకు వాటిని తియయ్కూడదనియు 

నేనాజాఞ్పించితిని మరియు విశార్ంతిదినమున ఏ బరువైనను లోపలికి రాకుండ గుమమ్ములయొదద్ నా 

పనివారిలో కొందరిని కావలి యుంచితిని. 

నెహెమాయ్ 13:20 => వరత్కులును నానావిధములైన వసుత్వులను అముమ్వారును ఒకటి రెండు 

మారులు యెరూషలేము అవతల బసచేసికొనగా 

నెహెమాయ్ 13:23 => ఆ దినములలో అషోడ్దు అమోమ్ను మోయాబు సంబంధులైన సతరీలను 

వివాహము చేసికొనిన కొందరు యూదులు నాకు కనబడిరి. 

నెహెమాయ్ 13:24 => వారి కుమారులలో సగము మంది అషోడ్దు భాష మాటలాడువారు. వారు ఆ 

యా భాషలు మాటలాడువారు గాని యూదుల భాష వారిలో ఎవరికిని రాదు. 

నెహెమాయ్ 13:25 => అంతట నేను వారితో వాదించి వారిని శపించి కొందరిని కొటిట్ వారి 

తలవెండుర్కలను పెరికివేసి మీరు వారి కుమారులకు మీ కుమారెత్లను ఇయయ్కయు, మీ 

కుమారులకైనను మీకైనను వారి కుమారెత్లను పుచుచ్కొనకయు ఉండవలెనని వారిచేత దేవుని పేరట 

పర్మాణము చేయించి 

నెహెమాయ్ 13:26 => ఇటిట్ కారయ్ములు జరిగించి ఇశార్యేలీయుల రాజైన సొలొమోను పాపము 

చేయలేదా? అనేక జనములలో అతనివంటి రాజు లేకపోయినను, అతడు తన దేవునిచేత 

పేర్మింపబడినవాడై ఇశార్యేలీయులందరిమీద రాజుగా నియమింపబడినను, అనయ్సతరీలు అతనిచేత 

సహా పాపము చేయించలేదా? 

నెహెమాయ్ 13:28 => పర్ధానయాజకుడును ఎలాయ్షీబు కుమారుడునైన యోయాదా కుమారులలో 

ఒకడు హోరోనీయుడైన సనబ్లల్టునకు అలుల్డాయెను. దానినిబటిట్ నేను అతని నాయొదద్నుండి 

తరిమితిని. 

మతత్యి 3:7 => అతడు పరిసయుయ్లలోను, సదూద్కయుయ్లలోను, అనేకులు బాపిత్సమ్ము 

పొందవచుచ్ట చూచి సరప్సంతానమా, రాబోవు ఉగర్తను తపిప్ంచుకొనుటకు మీకు బుదిధ్ 

చెపిప్నవాడెవడు? మారుమనసుస్నకు తగిన ఫలము ఫలించుడి 
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మతత్యి 14:4 => హేరోదు ఆమె నిమితత్ము యోహానును పటుట్కొని బంధించి చెరసాలలో 

వేయించియుండెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 15:2 => పౌలునకును బరన్బాకును వారితో విశేష వివాదమును తరక్మును 

కలిగినపుప్డు , ఈ అంశము విషయమై పౌలును బరన్బాయు తమలో మరికొందరును 

యెరూషలేమునకు అపొసత్లుల యొదద్కును పెదద్ల యొదద్కును వెళల్వలెనని సహోదరులు నిశచ్యించిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 19:9 => అయితే కొందరు కఠినపరచబడినవారై యొపుప్కొనక, 

జనసమూహము ఎదుట ఈ మారగ్మును దూషించుచునన్ందున అతడు వారిని విడిచి, శిషుయ్లను 

పర్తేయ్కపరచుకొని పర్తిదినము తురనున్ అను ఒకని పాటశాలలో తరిక్ంచుచు వచెచ్ను 

గలతీయులకు 2:3 => అయినను నాతోకూడనునన్ తీతు గీర్సు దేశసుథ్డైనను అతడు సునన్తి 

పొందుటకు బలవంతపెటట్బడలేదు. 

గలతీయులకు 2:4 => మనలను దాసులుగా చేసికొనవలెనని కీర్సుత్యేసువలన మనకు కలిగిన మన 

సావ్తంతర్య్మును వేగు చూచుటకు, రహసయ్ముగా తేబడి దొంగతనముగా పర్వేశించిన కపట 

సహోదరులవలన జరిగినది. 

గలతీయులకు 2:5 => సువారత్ సతయ్ము మీ మధయ్ను నిలుచునటుల్ మేము వారికి ఒకక్ గడియయైనను 

లోబడుటకు ఒపుప్కొనలేదు. 

గలతీయులకు 2:6 => ఎనిన్కైనవారుగా ఎంచబడినవారియొదద్ నేనేమియు నేరుచ్కొనలేదు; 

వారెంతటివారైనను నాకు లక్షయ్ము లేదు, దేవుడు నరుని వేషము చూడడు. ఆ యెనిన్కైనవారు 

నాకేమియు ఉపదేశింపలేదు. 

ఎఫెసీయులకు 5:11 => నిషఫ్లమైన అంధకార కిర్యలలో పాలివారై యుండక వాటిని ఖండించుడి. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 2:2 => మీరెరిగినటే ట్ మేము ఫిలిపీప్లో ముందు శర్మపడి అవమానము 

పొంది, యెంతో పోరాటముతో దేవుని సువారత్ను మీకు బోధించుటకై మన దేవునియందు ధైరయ్ము 

తెచుచ్కొంటిమని మీకు తెలియును. 
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యూదా 1:3 => పిర్యులారా, మనకందరికి కలిగెడు రక్షణనుగూరిచ్ మీకు వార్యవలెనని విశేషాసకిత్ 

గలవాడనై పర్యతన్పడుచుండగా, పరిశుదుధ్లకు ఒకక్సారే అపప్గింపబడిన బోధ నిమితత్ము మీరు 

పోరాడవలెనని మిముమ్ను వేడుకొనుచు మీకు వార్యవలసివచెచ్ను. 

నెహెమాయ్ 6:19 => వారు నా యెదుట అతని గుణాతిశయములనుగూరిచ్ మాటలాడుచు వచిచ్రి, 

నేను చెపిప్న మాటలు ఆతనికి తెలియజేసిరి. ననున్ భయపెటుట్టకే టోబీయా పతిర్కలు పంపెను. 

నెహెమాయ్ 13:11 => నేను అధిపతులతో పోరాడి దేవుని మందిరమును ఎందుకు లక్షయ్పెటట్లేదని 

అడిగి, వారిని సమకూరిచ్ తమ సథ్లములలో ఉంచితిని. 

నెహెమాయ్ 13:25 => అంతట నేను వారితో వాదించి వారిని శపించి కొందరిని కొటిట్ వారి 

తలవెండుర్కలను పెరికివేసి మీరు వారి కుమారులకు మీ కుమారెత్లను ఇయయ్కయు, మీ 

కుమారులకైనను మీకైనను వారి కుమారెత్లను పుచుచ్కొనకయు ఉండవలెనని వారిచేత దేవుని పేరట 

పర్మాణము చేయించి 

కీరత్నలు 89:30 => అతని కుమారులు నా ధరమ్శాసత్రము విడిచి నా నాయ్యవిధుల నాచరింపనియెడల 

సామెతలు 17:4 => చెడునడవడి గలవాడు దోషపు మాటలు వినును నాలుక హానికరమైన మాటలు 

పలుకుచుండగా అబదిధ్కుడు చెవి యొగుగ్ను. 

యిరిమ్యా 9:13 => అందుకు యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు వారు నా మాట వినకయు 

దాని ననుసరింపకయు, నేను వారికి నియమించిన నా ధరమ్శాసత్రమును విసరిజ్ంచి 

మీకా 3:2 => అయినను మేలు నసహియ్ంచుకొని కీడుచేయ నిషట్పడుదురు, నా జనుల చరమ్ము 

ఊడదీసి వారి యెముకలమీది మాంసము చీలుచ్చుందురు. 

2 పేతురు 2:15 => తినన్ని మారగ్మును విడిచి బెయోరు కుమారుడైన బిలాము పోయిన 

మారగ్మునుబటిట్ తోర్వ తపిప్పోయిరి. 

వచనము 8 

వడిడ్చేతను దురాల్భముచేతను ఆసిత్ పెంచుకొనువాడు దరిదుర్లను కరుణించువానికొరకు దాని 

కూడబెటుట్ను. 
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సామెతలు 15:24 => కిర్ందనునన్ పాతాళమును తపిప్ంచుకొనవలెనని బుదిధ్మంతుడు పరమునకు 

పోవు జీవమారగ్మున నడచుకొనును 

సామెతలు 24:7 => మూరు ఖ్నికి జాఞ్నము అందదు గుమమ్మునొదద్ అటిట్వారు మౌనులై యుందురు. 

కీరత్నలు 25:14 => యెహోవా మరమ్ము ఆయనయందు భయభకుత్లు గలవారికి తెలిసియునన్ది 

ఆయన తన నిబంధనను వారికి తెలియజేయును.  

కీరత్నలు 92:6 => పశుపార్యులు వాటిని గర్హింపరు అవివేకులు వివేచింపరు. 

యిరిమ్యా 4:22 => నా జనులు అవివేకులు వారు ననెన్రుగరు, వారు మూఢులైన పిలల్లు వారికి 

తెలివిలేదు, కీడుచేయుటకు వారికి తెలియునుగాని మేలు చేయుటకు వారికి బుదిద్ చాలదు. 

మారుక్ 4:10 => ఆయన ఒంటరిగా ఉనన్పుప్డు పండెర్ండుమంది శిషుయ్లతో కూడ ఆయన చుటుట్ 

ఉండినవారు ఆ ఉపమానమునుగూరిచ్ ఆయననడిగిరి. 

మారుక్  4 : 1 1 = > అందుకాయన దేవుని రాజయ్మరమ్ము ( తెలిసికొనుట ) మీకు 

అనుగర్హింపబడియునన్ది గాని 

మారుక్ 4:12 => వెలుపలనుండువారు ఒకవేళ దేవునివైపు తిరిగి పాపక్షమాపణ పొందుదురని, 

వారు చూచుటకైతే చూచియు కనుగొనకను, వినుటకైతే వినియు గర్హింపకయు నుండుటకును 

అనిన్యు ఉపమానరీతిగా వారికి బోధింపబడుచునన్వని వారితో చెపెప్ను 

మారుక్ 4:13 => మరియు ఈ ఉపమానము మీకు తెలియలేదా? ఆలాగైతే ఉపమానములనిన్యు 

మీకేలాగు తెలియుననెను. 

యోహాను 7:17 => ఎవడైనను ఆయన చితత్ము చొపుప్న చేయ నిశచ్యించుకొనినయెడల, ఆ బోధ 

దేవునివలన కలిగినదో, లేక నా యంతట నేనే బోధించుచునాన్నో, వాడు తెలిసికొనును. 

1 కొరిందీయులకు 2:14 => పర్కృతి సంబంధియైన మనుషుయ్డు దేవుని ఆతమ్ విషయములను 

అంగీకరింపడు, అవి అతనికి వెఱి ఱ్తనముగా ఉనన్వి, అవి ఆతామ్నుభవముచేతనే వివేచింపదగును 

గనుక అతడు వాటిని గర్హింపజాలడు. 

1 కొరిందీయులకు 2:15 => ఆతమ్సంబంధియైనవాడు అనిన్టిని వివేచించును గాని 

అతడెవనిచేతనైనను వివేచింపబడడు. 
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యాకోబు 1:5 => మీలో ఎవనికైనను జాఞ్నము కొదువగా ఉనన్యెడల అతడు దేవుని అడుగవలెను, 

అపుప్డది అతనికి అనుగర్హింపబడును. ఆయన ఎవనిని గదిద్ంపక అందరికిని ధారాళముగ 

దయచేయువాడు.  

1 యోహాను 2:20 => అయితే మీరు పరిశుదుధ్నివలన అభిషేకము పొందినవారు గనుక 

సమసత్మును ఎరుగుదురు. 

1 యోహాను 2:27 => అయితే ఆయనవలన మీరు పొందిన అభిషేకము మీలో నిలుచుచునన్ది 

గనుక ఎవడును మీకు బోధింపనకక్రలేదు; ఆయన ఇచిచ్న అభిషేకము సతయ్మే గాని అబదధ్ము కాదు; 

అది అనిన్టినిగూరిచ్ మీకు భోదించుచునన్ పర్కారముగాను, ఆయన మీకు భోదించిన పర్కారముగాను, 

ఆయనలో మీరు నిలుచుచునాన్రు (నిలిచియుండుడి). 

యెషయా 44:18 => వారు వివేచింపరు గర్హింపరు చూడకుండునటుల్ వారి కనున్లు కపప్బడెను 

గర్హింపకుండునటుల్ వారి హృదయములు మూయబడెను. 

హోషేయ 4:14 => జనులు తామే వయ్భిచారిణులను కూడుదురు, తామే వేశయ్లతో సాంగతయ్ము 

చేయుచు బలులనరిప్ంతురు గనుక మీ కుమారెత్లు వేశయ్లగుటనుబటిట్ నేను వారిని శికిష్ంపను, మీ 

కోడండుల్ వయ్భిచరించుటనుబటిట్ నేను వారిని శికిష్ంపను; వివేచనలేని జనము నిరూమ్లమగును. 

యోహాను 8:43 => మీరేల నా మాటలు గర్హింపకునాన్రు? మీరు నా బోధ విననేరకుండుట 

వలననేగదా? 

యోహాను 10:6 => ఈ సాదృశయ్ము యేసు వారితో చెపెప్ను గాని ఆయన తమతో చెపిప్న 

సంగతులెటిట్వో వారు గర్హించుకొనలేదు. 

వచనము 9 

ధరమ్శాసత్రము వినబడకుండ చెవిని తొలగించుకొనువాని పార్రథ్న హేయము. 

సామెతలు 28:18 => యథారథ్ముగా పర్వరిత్ంచువాడు రకిష్ంపబడును మూరఖ్పర్వరత్న గలవాడు 

హఠాతుత్గా పడిపోవును. 

Page  of 2194 2507



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   !"త$

సామెతలు 16:8 => అనాయ్యము చేత కలిగిన గొపప్ వచుచ్బడికంటె నీతితో కూడిన కొంచెమే 

శేర్షఠ్ము. 

సామెతలు 19:1 => బుదిధ్హీనుడై తన పెదవులతో మూరఖ్ముగా మాటలాడువానికంటె యథారథ్ముగా 

పర్వరిత్ంచు దరిదుర్డే శేర్షుఠ్డు. 

సామెతలు 19:22 => కృప చూపుట నరుని పరులకు పిర్యునిగా చేయును అబదిధ్కునికంటె దరిదుర్డే 

మేలు. 

లూకా 16:19 => ధనవంతుడొకడుండెను. అతడు ఊదారంగు బటట్లును సనన్పు నార వసత్రములును 

ధరించుకొని పర్తి దినము బహుగా సుఖపడుచుండువాడు. 

లూకా 16:20 => లాజరు అను ఒక దరిదుర్డుండెను. వాడు కురుపులతో నిండినవాడై ధనవంతుని 

యింటివాకిట పడియుండి 

లూకా 16:21 => అతని బలల్మీదనుండి పడు రొటెట్ముకక్లతో ఆకలి తీరుచ్కొనగోరెను; అంతేకాక 

కుకక్లు వచిచ్ వాని కురుపులు నాకెను. 

లూకా 16:22 => ఆ దరిదుర్డు చనిపోయి దేవదూతలచేత అబార్హాము రొముమ్న (ఆనుకొనుటకు) 

కొనిపోబడెను. ధనవంతుడు కూడ చనిపోయి పాతిపెటట్బడెను. 

లూకా 16:23 => అపుప్డతడు పాతాళములో బాధపడుచు, కనున్లెతిత్ దూరమునుండి అబార్హామును 

అతని రొముమ్న (ఆనుకొనియునన్) లాజరును చూచి 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 24:24 => కొనిన్ దినములైన తరువాత ఫేలికుస్ యూదురాలైన దుర్సిలల్ అను 

తన భారయ్తోకూడ వచిచ్ పౌలును పిలిపించి, కీర్సుత్యేసునందలి విశావ్సమునుగూరిచ్ అతడు 

బోధింపగా వినెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 24:25 => అపుప్డతడు నీతినిగూరిచ్యు ఆశానిగర్హమునుగూరిచ్యు 

రాబోవు విమరశ్నుగూరిచ్యు పర్సంగించుచుండగా ఫేలికుస్ మిగుల భయపడి ఇపప్టికి వెళుల్ము, నాకు 

సమయమైన నినున్ పిలువనంపింతునని చెపెప్ను 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 24:26 => తరువాత పౌలువలన తనకు దర్వయ్ము దొరుకునని ఆశించి, 

మాటిమాటికి అతనిని పిలిపించి అతనితో సంభాషణ చేయుచుండెను. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 24:27 => రెండు సంవతస్రములైన తరువాత ఫేలికుస్కు పర్తిగా పోరిక్యు 

ఫేసుత్ వచెచ్ను. అపుప్డు ఫేలికుస్ యూదులచేత మంచివాడనిపించుకొనవలెనని కోరి, పౌలును 

బంధకములలోనే విడిచిపెటిట్పోయెను. 

సంఖాయ్కాండము 22:32 => యెహోవా దూత యీ ముమామ్రు నీ గాడిదను నీవేల కొటిట్తివి? ఇదిగో 

నా యెదుట నీ నడత విపరీతమైనది గనుక నేను నీకు విరోధినై బయలుదేరి వచిచ్తిని. 

కీరత్నలు 84:11 => దేవుడైన యెహోవా సూరుయ్డును కేడెమునైయునాన్డు యెహోవా కృపయు 

ఘనతయు అనుగర్హించును యథారథ్ముగా పర్వరిత్ంచువారికి ఆయన యే మేలును చేయక మానడు.  

సామెతలు 14:2 => యథారథ్ముగా పర్వరిత్ంచువాడు యెహోవాయందు భయభకుత్లు గలవాడు 

కుటిలచితుత్డు ఆయనను తిరసక్రించువాడు, 

సామెతలు 15:16 => నెమమ్దిలేకుండ విసాత్రమైన ధనముండుటకంటె యెహోవాయందలి 

భయభకుత్లతో కూడ కొంచెము కలిగియుండుట మేలు. 

పర్సంగి 4:13 => మూఢతవ్ముచేత బుదిధ్ మాటలకిక చెవియొగగ్లేని ముసలి రాజుకంటె బీదవాడైన 

జాఞ్నవంతుడగు చినన్వాడే శేర్షుఠ్డు. 

వచనము 10 

యథారథ్వంతులను దురామ్రగ్మందు చొపిప్ంచువాడు తాను తర్వివ్న గోతిలో తానే పడును 

యథారథ్వంతులు మేలైనదానిని సవ్తంతిర్ంచుకొందురు. 

సామెతలు 2:1 => నా కుమారుడా, నీవు నా మాటలనంగీకరించి నా ఆజఞ్లను నీయొదద్ 

దాచుకొనినయెడల 

సామెతలు 2:2 => జాఞ్నమునకు నీ చెవియొగిగ్ హృదయపూరవ్కముగా వివేచన నభయ్సించినయెడల 

సామెతలు 2:3 => తెలివికై మొఱఱ్పెటిట్నయెడల వివేచనకై మనవిచేసినయెడల 

సామెతలు 2:4 => వెండిని వెదకినటుల్ దాని వెదకినయెడల దాచబడిన ధనమును వెదకినటుల్ దాని 

వెదకినయెడల 
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సామెతలు 2:5 => యెహోవాయందు భయభకుత్లు కలిగియుండుట యెటిట్దో నీవు గర్హించెదవు 

దేవుని గూరిచ్న విజాఞ్నము నీకు లభించును. 

సామెతలు 2:6 => యెహోవాయే జాఞ్నమిచుచ్వాడు తెలివియు వివేచనయు ఆయన నోటనుండి 

వచుచ్ను. 

సామెతలు 3:1 => నా కుమారుడా, నా ఉపదేశమును మరువకుము నా ఆజఞ్లను 

హృదయపూరవ్కముగా గైకొనుము. 

సామెతలు 3:2 => అవి దీరాఘ్యువును సుఖజీవముతో గడచు సంవతస్రములను శాంతిని నీకు 

కలుగజేయును. 

సామెతలు 3:3 => దయను సతయ్మును ఎనన్డును నినున్ విడిచి పోనియయ్కుము వాటిని 

కంఠభూషణముగా ధరించుకొనుము. నీ హృదయమను పలకమీద వాటిని వార్సికొనుము.  

సామెతలు 3:4 => అపుప్డు దేవుని దృషిట్యందును మానవుల దృషిట్యందును నీవు దయనొంది 

మంచివాడవని అనిపించుకొందువు.  

సామెతలు 3:5 => నీ సవ్బుదిధ్ని ఆధారము చేసికొనక నీ పూరణ్హృదయముతో యెహోవాయందు 

నమమ్కముంచుము 

సామెతలు 3:6 => నీ పర్వరత్న అంతటియందు ఆయన అధికారమునకు ఒపుప్కొనుము అపుప్డు 

ఆయన నీ తోర్వలను సరాళము చేయును.  

సామెతలు 3:7 => నేను జాఞ్నిని గదా అని నీవనుకొనవదుద్ యెహోవాయందు భయభకుత్లు గలిగి 

చెడుతనము విడిచిపెటుట్ము 

సామెతలు 3:8 => అపుప్డు నీ దేహమునకు ఆరోగయ్మును నీ యెముకలకు సతుత్వయు కలుగును. 

సామెతలు 3:9 => నీ రాబడి అంతటిలో పర్థమఫలమును నీ ఆసిత్లో భాగమును ఇచిచ్ యెహోవాను 

ఘనపరచుము. 

సామెతలు 3:10 => అపుప్డు నీ కొటల్లో ధానయ్ము సమృదిధ్గా నుండును నీ గానుగులలోనుండి కొర్తత్ 

దార్కాష్రసము పైకి పొరలి పారును. 
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సామెతలు 3:11 => నా కుమారుడా, యెహోవా శిక్షను తృణీకరింపవదుద్ ఆయన గదిద్ంపునకు 

విసుకవదుద్. 

సామెతలు 3:12 => తండిర్ తనకు ఇషు ట్డైన కుమారుని గదిద్ంచు రీతిగా యెహోవా తాను 

పేర్మించువారిని గదిద్ంచును. 

సామెతలు 3:13 => జాఞ్నము సంపాదించినవాడు ధనుయ్డు వివేచన కలిగిన నరుడు ధనుయ్డు. 

సామెతలు 3:14 => వెండి సంపాదించుటకంటె జాఞ్నము సంపాదించుట మేలు అపరంజి 

సంపాదించుటకంటె జాఞ్నలాభము నొందుట మేలు. 

సామెతలు 3:15 => పగడములకంటె అది పిర్యమైనది నీ యిషట్వసుత్వులనిన్యు దానితో 

సమానములు కావు. 

సామెతలు 3:16 => దాని కుడిచేతిలో దీరాఘ్యువును దాని యెడమచేతిలో ధనఘనతలును ఉనన్వి. 

సామెతలు 3:17 => దాని మారగ్ములు రమయ్మారగ్ములు దాని తోర్వలనిన్యు కేష్మకరములు. 

సామెతలు 3:18 => దాని నవలంబించువారికి అది జీవవృక్షము దాని పటుట్కొనువారందరు 

ధనుయ్లు. 

సామెతలు 3:19 => జాఞ్నమువలన యెహోవా భూమిని సాథ్పించెను వివేచనవలన ఆయన 

ఆకాశవిశాలమును సిథ్రపరచెను. 

సామెతలు 3:20 => ఆయన తెలివివలన అగాధజలములు పర్వహించుచునన్వి మేఘములనుండి 

మంచుబిందువులు కురియుచునన్వి. 

సామెతలు 3:21 => నా కుమారుడా, లెసస్యైన జాఞ్నమును వివేచనను భదర్ము చేసికొనుము వాటిని 

నీ కనున్ల ఎదుటనుండి తొలగిపోనియయ్కుము  

సామెతలు 3:22 => అవి నీకు జీవముగాను నీ మెడకు అలంకారముగాను ఉండును  

సామెతలు 3:23 => అపుప్డు నీ మారగ్మున నీవు సురకిష్తముగా నడిచెదవు నీ పాదము ఎపుప్డును 

తొటిర్లల్దు. 

సామెతలు 3:24 => పండుకొనునపుప్డు నీవు భయపడవు నీవు పరుండి సుఖముగా నిదిర్ంచెదవు. 
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సామెతలు 3:25 => ఆకసిమ్కముగా భయము కలుగునపుప్డు దురామ్రుగ్లకు నాశనము వచుచ్నపుప్డు 

నీవు భయపడవదుద్ 

సామెతలు 3:26 => యెహోవా నీకు ఆధారమగును నీ కాలు చికుక్బడకుండునటుల్ ఆయన నినున్ 

కాపాడును. 

సామెతలు 3:27 => మేలుచేయుట నీచేతనైనపుప్డు దాని పొందదగినవారికి చేయకుండ 

వెనుకతియయ్కుము. 

సామెతలు 3:28 => దర్వయ్ము నీయొదద్ నుండగా రేపు ఇచెచ్దను పోయి రమమ్ని నీ పొరుగువానితో 

అనవదుద్. 

సామెతలు 3:29 => నీ పొరుగువాడు నీయొదద్ నిరభ్యముగా నివసించునపుడు వానికి అపకారము 

కలిప్ంపవదుద్.  

సామెతలు 3:30 => నీకు హాని చేయనివానితో నిరిన్మితత్ముగా జగడమాడవదుద్. 

సామెతలు 3:31 => బలాతాక్రము చేయువాని చూచి మతస్రపడకుము వాడు చేయు కిర్యలను 

ఏమాతర్మును చేయగోరవదుద్ 

సామెతలు 3:32 => కుటిలవరత్నుడు యెహోవాకు అసహుయ్డు యథారథ్వంతులకు ఆయన తోడుగా 

నుండును. 

సామెతలు 3:33 => భకిత్హీనుల యింటిమీదికి యెహోవా శాపము వచుచ్ను నీతిమంతుల 

నివాససథ్లమును ఆయన ఆశీరవ్దించును. 

సామెతలు 3:34 => అపహాసకులను ఆయన అపహసించును దీనునియెడల ఆయన దయ చూపును. 

సామెతలు 3 : 3 5 = > జాఞ్నులు ఘనతను సవ్ తంతిర్ంచుకొందురు . బుదిధ్హీనులు 

అవమానభరితులగుదురు. 

సామెతలు 28:24 => తన తలిదండుర్ల సొముమ్ దోచుకొని అది దోర్హము కాదనుకొనువాడు 

నశింపజేయువానికి జతకాడు. 

సామెతలు 19:26 => తండిర్కి కీడుచేసి తలిల్ని తరిమివేయువాడు అవమానమును అపకీరిత్ని 

కలుగజేయువాడు. 

Page  of 2199 2507



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   !"త$

సామెతలు 23:19 => నా కుమారుడా, నీవు విని జాఞ్నము తెచుచ్కొనుము నీ హృదయమును 

యథారథ్మైన తోర్వలయందు చకక్గా నడిపించుకొనుము. 

సామెతలు 23:20 => దార్కాష్రసము తార్గువారితోనైనను మాంసము హెచుచ్గా తినువారితోనైనను 

సహవాసము చేయకుము. 

సామెతలు 23:21 => తార్గుబోతులును తిండిపోతులును దరిదుర్లగుదురు. నిదర్మతుత్ చింపిగుడ డ్లు 

ధరించుటకు కారణమగును. 

సామెతలు 23:22 => నినున్ కనిన నీ తండిర్ ఉపదేశము అంగీకరించుము నీ తలిల్ ముదిమియందు 

ఆమెను నిరల్క్షయ్ము చేయకుము. 

సామెతలు 29:3 => జాఞ్నమును పేర్మించువాడు తన తండిర్ని సంతోషపరచును వేశయ్లతో 

సాంగతయ్ము చేయువాడు అతని ఆసిత్ని పాడుచేయును. 

సామెతలు 29:15 => బెతత్మును గదిద్ంపును జాఞ్నము కలుగజేయును అదుపులేని బాలుడు తన తలిల్కి 

అవమానము తెచుచ్ను. 

లూకా 15:13 => కొనిన్దినములైన తరువాత ఆ చినన్ కుమారుడు సమసత్మును కూరుచ్కొని దూర 

దేశమునకు పర్యాణమైపోయి, అచచ్ట తన ఆసిత్ని దురావ్య్పారమువలన పాడుచేసెను. 

లూకా 15:30 => అయితే నీ ఆసిత్ని వేశయ్లతో తినివేసిన యీ నీ కుమారుడు రాగానే వీనికొరకు 

కొర్వివ్న దూడను వధించితివని చెపెప్ను. 

1 పేతురు 4:3 => మనము పోకిరి చేషట్లు, దురాశలు, మదయ్పానము, అలల్రితో కూడిన ఆటపాటలు, 

తార్గుబోతుల విందులు, చేయదగని విగర్హ పూజలు మొదలైనవాటియందు నడుచుకొనుచు, 

అనయ్జనుల ఇషట్ము నెరవేరుచ్చుండుటకు గతించిన కాలమే చాలును, 

1 పేతురు 4:4 => అపరిమితమైన ఆ దురావ్య్పారమునందు తమతో కూడ మీరు 

పరుగెతత్కపోయినందుకు వారు ఆశచ్రయ్పడుచు మిముమ్ను దూషించుచునాన్రు. 

సామెతలు 23:20 => దార్కాష్రసము తార్గువారితోనైనను మాంసము హెచుచ్గా తినువారితోనైనను 

సహవాసము చేయకుము. 
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తీతుకు 1:6 => ఎవడైనను నిందారహితుడును, ఏకపతీన్ పురుషుడును, దురావ్య్పార విషయము 

నేరము మోపబడనివారై అవిధేయులు కాక విశావ్సులైన పిలల్లు గలవాడునై యునన్యెడల అటిట్వానిని 

పెదద్గా నియమింపవచుచ్ను. 

1 యోహాను 2:5 => ఆయన వాకయ్ము ఎవడు గైకొనునో వానిలో దేవుని పేర్మ నిజముగా 

పరిపూరణ్మాయెను; 

వచనము 11 

ఐశవ్రయ్వంతుడు తన దృషిట్కి తానే జాఞ్ని వివేకముగల దరిదుర్డు వానిని పరిశోధించును. 

సామెతలు 13:22 => మంచివాడు తన పిలల్ల పిలల్లను ఆసిత్కరత్లనుగా చేయును పాపాతుమ్ల ఆసిత్ 

నీతిమంతులకు ఉంచబడును. 

యోబు 27:16 => ధూళి అంత విసాత్రముగా వారు వెండిని పోగుచేసినను జిగటమనన్ంత 

విసాత్రముగా వసత్రములను సిదధ్పరచుకొనినను 

యోబు 27:17 => వారు దాని సిదధ్పరచుకొనుటయే గాని నీతిమంతులు దాని కటుట్కొనెదరు 

నిరపరాధులు ఆ వెండిని పంచుకొనెదరు. 

పర్సంగి 2:26 => ఏలయనగా దైవదృషిట్కి మంచివాడుగా నుండువానికి దేవుడు జాఞ్నమును తెలివిని 

ఆనందమును అనుగర్హించును; అయితే దైవదృషిట్కి ఇషు ట్డగు వానికిచుచ్టకై పర్యాసపడి పోగుచేయు 

పనిని ఆయన పాపాతుమ్నికి నిరణ్యించును . ఇదియు వయ్రథ్ముగాను ఒకడు గాలికై 

పర్యాసపడినటుట్గాను ఉనన్ది. 

లేవీయకాండము 25:36 => నీ దేవునికి భయపడి వానియొదద్ వడిడ్నైనను తీసికొనకూడదు; నీ 

సహోదరుడు నీవలన బర్దుకవలెను. 

యెహెజేక్లు 18:8 => వడిడ్కి అపిప్యయ్కయు, లాభము చేపటట్కయు, అనాయ్యము చేయకయు, 

నిషప్క్షపాతముగా నాయ్యము తీరిచ్ 
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యెహెజేక్లు 18:13 => అపిప్చిచ్ వడిడ్ పుచుచ్కొనుటయు, లాభము చేపటుట్టయు ఈ మొదలగు 

కిర్యలు చేసినయెడల వాడు బర్దుకునా? బర్దుకడు, ఈ హేయకిర్యలనిన్ చేసెను గనుక అవశయ్ముగా 

వానికి మరణశిక్ష విధింపబడును, వాడు తన పార్ణమునకు తానే ఉతత్రవాదియగును. 

యెహెజేక్లు 18:17 => బీదవాని మీద అనాయ్యముగా చెయియ్వేయక లాభముకొరకు 

అపిప్యయ్కయు, వడిడ్ పుచుచ్కొనకయు నుండినవాడై, నా విధుల నాచరించుచు నా కటట్డల 

ననుసరించుచు నుండినయెడల అతడు తన తండిర్చేసిన దోషమునుబటిట్ చావడు, అతడు అవశయ్ముగా 

బర్దుకును. 

సామెతలు 19:7 => బీదవాడు తన చుటట్ములందరికి అసహుయ్డు అటిట్వానికి సేన్హితులు మరి 

దూరసుథ్లగుదురు వాడు నిరరథ్కమైన మాటలు వెంటాడువాడు. 

2 సమూయేలు 12:6 => వాడు కనికరము లేక యీ కారయ్ము చేసెను గనుక ఆ గొఱఱ్పిలల్కు పర్తిగా 

నాలుగు గొఱఱ్పిలల్ల నియయ్వలెనని నాతానుతో అనెను.  

నిరగ్మకాండము 22:25 => నా పర్జలలో నీయొదద్నుండు ఒక బీదవానికి సొముమ్ అపిప్చిచ్నయెడల 

వడిడ్కిచుచ్వానివలె వానియెడల జరిగింపకూడదు, వానికి వడిడ్ కటట్కూడదు. 

లేవీయకాండము 11:34 => తినదగిన ఆహారమంతటిలో దేనిమీద ఆ నీళుళ్ పడునో అది 

అపవితర్మగును. అటిట్ పాతర్లో తార్గిన యే పానీయమును అపవితర్ము. 

లేవీయకాండము 25:14 => నీవు నీ పొరుగువానికి వెలకు ఇచిచ్న దేని విషయములోకాని నీ 

పొరుగువాని దగగ్ర నీవు కొనిన దేని విషయములో కాని మీరు ఒకరినొకరు బాధింపకూడదు. 

ఎసేత్రు 8:1 => ఆ దినమున రాజైన అహషేవ్రోషు యూదులకు శతుర్వుడైన హామాను ఇంటిని 

రాణియైన ఎసేత్రునకిచెచ్ను ఎసేత్రు మొరెద్కై తనకు ఏమికావలెనో రాజునకు తెలియజేసినమీదట అతడు 

రాజు సనిన్ధికి రాగా 

యోబు 30:25 => బాధలోనునన్వారి నిమితత్ము నేను ఏడవలేదా? దరిదుర్ల నిమితత్ము నేను 

దుఖింపలేదా? 

సామెతలు 11:24 => వెదజలిల్ అభివృదిధ్ పొందువారు కలరు తగినదానికనన్ తకుక్వ ఇచిచ్ లేమికి 

వచుచ్వారు కలరు. 
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సామెతలు 13:11 => మోసముచేత సంపాదించిన ధనము కీష్ణించిపోవును కషట్ము చేసి 

కూరుచ్కొనువాడు తన ఆసిత్ని వృదిధ్ చేసికొనును. 

సామెతలు 19:17 => బీదలను కనికరించువాడు యెహోవాకు అపిప్చుచ్వాడు వాని ఉపకారమునకు 

ఆయన పర్తుయ్పకారము చేయును. 

సామెతలు 20:21 => మొదట బహు తవ్రితముగా దొరికిన సావ్సథ్య్ము తుదకు దీవెన 

నొందకపోవును. 

యెషయా 23:18 => వేశయ్ జీతముగా ఉనన్దాని వరత్కలాభము యెహోవాకు పర్తిషిఠ్తమగును అది 

కూరచ్బడదు ధననిధిలో వేయబడదు యెహోవా సనిన్ధిని నివసించువారికి సంతుషిట్ ఇచుచ్ 

భోజనమునకును పర్శసత్ వసత్రములకును ఆ పటట్ణపు లాభము ఆధారముగా నుండును.  

యిరిమ్యా 17:11 => నాయ్యవిరోధముగా ఆసిత్ సంపాదించుకొనువాడు తాను పెటట్ని గుడల్ను 

పొదుగు కౌజుపిటట్వలె నునాన్డు; సగము పార్యములో వాడు దానిని విడువవలసి వచుచ్ను; అటిట్వాడు 

కడపట వాటిని విడుచుచు అవివేకిగా కనబడును. 

యెహెజేక్లు 18:7 => ఎవనినైనను భాదపెటట్కయు, ఋణసుథ్నికి అతని తాకటుట్ను చెలిల్ంచి 

బలాతాక్రముచేత ఎవనికైనను నషట్ము కలుగజేయకయు నుండువాడై, ఆకలి గలవానికి ఆహారమిచిచ్ 

దిగంబరికి బటట్యిచిచ్ 

యెహెజేక్లు 22:13 => నీవు పుచుచ్కొనిన అనాయ్య లాభమును, నీవు చేసిన నరహతయ్లను నేను 

చూచి నాచేతులు చరచుకొనుచునాన్ను. 

లూకా 12:20 => అయితే దేవుడు వెఱి ఱ్వాడా, యీ రాతిర్ నీ పార్ణము నడుగుచునాన్రు; నీవు 

సిదధ్పరచినవి ఎవనివగునని ఆతనితో చెపెప్ను. 

1 పేతురు 3:8 => తుదకు మీరందరు ఏకమనసుక్లై యొకరి సుఖదుఃఖములయందు ఒకరు 

పాలుపడి, సహోదరపేర్మ గలవారును, కరుణాచితుత్లును, వినయమనసుక్లునై యుండుడి. 

వచనము 12 
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నీతిమంతులకు జయము కలుగుట మహాఘనతకు కారణము దుషు ట్లు గొపప్వారగునపుప్డు జనులు 

దాగియుందురు. 

సామెతలు 21:13 => దరిదుర్ల మొఱఱ్ వినక చెవి మూసికొనువాడు తాను మొఱఱ్ పెటుట్నపుప్డు 

అంగీకరింపబడడు. 

యెషయా 1:15 => మీరు మీచేతులు చాపునపుప్డు మిముమ్ను చూడక నా కనున్లు కపుప్కొందును 

మీరు బహుగా పార్రథ్నచేసినను నేను వినను మీచేతులు రకత్ముతో నిండియునన్వి. 

యెషయా 1:16 => మిముమ్ను కడుగుకొనుడి శుదిధ్చేసికొనుడి. మీ దుషిర్క్యలు నాకు కనబడకుండ 

వాటిని తొలగింపుడి. 

యెషయా 58:7 => నీ ఆహారము ఆకలిగొనినవారికి పెటుట్టయు నీ రకత్సంబంధికి ముఖము 

తపిప్ంపకుండుటయు దికుక్మాలిన బీదలను నీ యింట చేరుచ్కొనుటయు  

యెషయా 58:8 => వసత్రహీనుడు నీకు కనబడినపుప్డు వానికి వసత్రములిచుచ్టయు ఇదియే గదా 

నాకిషట్మైన ఉపవాసము? ఆలాగున నీవు చేసినయెడల నీ వెలుగు వేకువచుకక్వలె ఉదయించును 

సవ్సథ్త నీకు శీఘర్ముగా లభించును నీ నీతి నీ ముందర నడచును యెహోవా మహిమ నీ సైనయ్పు 

వెనుకటి భాగమును కావలికాయును.  

యెషయా 58:9 => అపుప్డు నీవు పిలువగా యెహోవా ఉతత్రమిచుచ్ను నీవు మొఱఱ్పెటట్గా ఆయన 

నేనునాన్ననును. ఇతరులను బాధించుటయు వేర్లుపెటిట్ చూపి తిరసక్రించుటయు చెడ డ్దానినిబటిట్ 

మాటలాడుటయు నీవు మాని  

యెషయా 58:10 => ఆశించినదానిని ఆకలిగొనిన వానికిచిచ్ శర్మపడినవానిని తృపిత్పరచినయెడల 

చీకటిలో నీ వెలుగు పర్కాశించును అంధకారము నీకు మధాయ్హన్మువలె నుండును.  

యెషయా 58:11 => యెహోవా నినున్ నితయ్ము నడిపించును కాష్మకాలమున ఆయన నినున్ 

తృపిత్పరచి నీ యెముకలను బలపరచును నీవు నీరుకటిట్న తోటవలెను ఎపుప్డును ఉబుకుచుండు నీటి 

ఊటవలెను ఉండెదవు.  

జెకరాయ్ 7:11 => అయితే వారు ఆలకింపనొలల్క మూరు ఖ్లై వినకుండ చెవులు మూసికొనిరి. 
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జెకరాయ్ 7:12 => ధరమ్శాసత్రమును, పూరివ్కులైన పర్వకత్ల దావ్రా సైనయ్ములకు అధిపతియగు 

యెహోవా తన ఆతమ్ పేర్రేపణచేత తెలియజేసిన మాటలను, తాము వినకుండునటుల్ హృదయములను 

కురువిందమువలె కఠినపరచుకొనిరి గనుక సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవాయొదద్నుండి 

మహోగర్త వారిమీదికి వచెచ్ను. 

జెకరాయ్ 7:13 => కావున సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా నేను 

పిలిచినపుప్డు వారు ఆలకింపకపోయిరి గనుక వారు పిలిచినపుప్డు నేను ఆలకింపను. 

2 తిమోతి 4:3 => ఎందుకనగా జనులు హితబోధను సహింపక, దురదచెవులు గలవారై తమ 

సవ్కీయ దురాశలకు అనుకూలమైన బోధకులను తమకొరకు పోగుచేసికొని, 

2 తిమోతి 4:4 => సతయ్మునకు చెవినియయ్క కలప్నాకథలవైపునకు తిరుగుకాలము వచుచ్ను. 

సామెతలు 15:8 => భకిత్హీనులు అరిప్ంచు బలులు యెహోవాకు హేయములు యథారథ్వంతుల 

పార్రథ్న ఆయనకు ఆనందకరము. 

కీరత్నలు 66:18 => నా హృదయములో నేను పాపమును లక్షయ్ము చేసినయెడల పర్భువు నా మనవి 

వినకపోవును. 

కీరత్నలు 109:7 => వాడు విమరశ్లోనికి తేబడునపుప్డు దోషియని తీరుప్నొందును గాక వాని పార్రథ్న 

పాపమగునుగాక 

లూకా 13:25 => ఇంటి యజమానుడు లేచి తలుపువేసిన తరువాత మీరు వెలుపల నిలిచి 

తలుపుతటిట్ అయాయ్, మాకు తలుపు తీయుమని చెపప్ నారంభించినపుప్డు 

లూకా 13:26 => ఆయన మీరెకక్డివారో మిముమ్ను ఎరుగనని ఉతత్రము మీతో చెపుప్ను. అందుకు 

మీరు నీ సముఖమందు మేము తిని తార్గుచుంటిమే; నీవు మా వీధులలో బోధించితివే అని 

చెపప్సాగుదురు. 

లూకా 13:27 => అపుప్డాయన మీరెకక్డివారో మిముమ్ను ఎరుగనని మీతో చెపుప్చునాన్ను; 

అకర్మము చేయు మీరందరు నాయొదద్నుండి తొలగిపొండని చెపుప్ను. 
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నాయ్యాధిపతులు 9:7 => అది యోతామునకు తెలియబడినపుప్డు అతడు పోయి గెరిజీము 

కొండకొపుప్న నిలిచి యెలుగెతిత్ పిలిచి వారితో ఇటల్నెను షెకెము యజమానులారా, మీరు నా మాట 

వినినయెడల దేవుడు మీ మాట వినును. 

యోబు 27:9 => వానికి బాధ కలుగునపుప్డు దేవుడు వాని మొఱఱ్ వినువా? 

యోబు 35:13 => నిశచ్యముగా దేవుడు నిరరథ్కమైన మాటలు చెవిని బెటట్డు సరవ్శకుత్డు వాటిని 

లక్షయ్పెటట్డు. 

కీరత్నలు 99:7 => మేఘసత్ంభములోనుండి ఆయన వారితో మాటలాడెను వారు ఆయన శాసనముల 

ననుసరించిరి ఆయన తమకిచిచ్న కటట్డను వారనుసరించిరి 

కీరత్నలు 119:150 => దుషాక్రయ్ములు చేయువారును నీ ధరమ్శాసత్రమును తోర్సివేయువారును 

నాయొదద్కు సమీపించుచునాన్రు 

సామెతలు 16:12 => రాజులు దుషట్కిర్యలు చేయుట హేయమైనది నీతివలన సింహాసనము 

సిథ్రపరచబడును. 

సామెతలు 21:27 => భకిత్హీనులు అరిప్ంచు బలులు హేయములు దురాలోచనతో అరిప్ంచినయెడల 

అవి మరి హేయములు. 

యెషయా 30:9 => వారు తిరుగబడు జనులు అబదధ్మాడు పిలల్లు యెహోవా ధరమ్శాసత్రము 

విననొలల్ని పిలల్లు 

యెషయా 58:3 => మేము ఉపవాసముండగా నీవెందుకు చూడవు? మేము మా పార్ణములను 

ఆయాసపరచుకొనగా నీవెందుకు లక్షయ్పెటట్వు? అని అందురు మీ ఉపవాసదినమున మీరు మీ 

వాయ్పారము చేయుదురు. మీ పనివారిచేత కఠినమైనపని చేయించుదురు  

యిరిమ్యా 6:19 => భూలోకమా, వినుము; ఈ జనులు నా మాటలు వినకునాన్రు, నా 

ధరమ్శాసత్రమును విసరిజ్ంచుచునాన్రు గనుక తమ ఆలోచనలకు ఫలితమైన కీడు నేను వారిమీదికి 

రపిప్ంచుచునాన్ను. 
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యిరిమ్యా 11:15 => దురావ్య్పారము జరిగించిన నా పిర్యురాలికి నా మందిరముతో నిమితత్మేమి? 

మొర్కుక్బళల్చేతను పర్తిషిఠ్త మాంసము తినుటచేతను నీకు రావలసిన కీడు నీవు పోగొటుట్కొందువా? 

ఆలాగైతే నీవు ఉతస్హించుదువు. 

యిరిమ్యా 14:12 => వారు ఉపవాసమునన్పుప్డు నేను వారి మొఱఱ్ను వినను; వారు 

దహనబలియైనను నైవేదయ్మైనను అరిప్ంచునపుప్డు నేను వాటిని అంగీకరింపను; ఖడగ్మువలనను 

కాష్మమువలనను తెగులువలనను వారిని నాశము చేసెదను 

యెహెజేక్లు 14:3 => నరపుతుర్డా, యీ మనుషుయ్లు తమ హృదయములలో విగర్హములనే 

నిలుపుకొని దోషము పుటిట్ంచు అభయ్ంతరమును తమయెదుటనే పెటుట్కొనియునాన్రు, వీరు నాయొదద్ 

ఏమైన విచారణచేయదగునా? 

యెహెజేక్లు 20:3 => నరపుతుర్డా, నీవు ఇశార్యేలీయుల పెదద్లతో ఇటల్నుము పర్భువగు యెహోవా 

సెలవిచుచ్నదేమనగా నాయొదద్ విచారణ చేయుటకు మీరు వచుచ్చునాన్రే. నా జీవముతోడు నావలన ఏ 

ఆలోచనయైనను మీకు దొరకదు; ఇదే పర్భువగు యెహోవా వాకుక్.  

యెహెజేక్లు 20:31 => నేటివరకును మీరు అరప్ణలను అరిప్ంచి మీ కుమారులను అగిన్గుండ 

దాటించునపుప్డు, మీరు పెటుట్కొనిన విగర్హములనిన్టికి పూజజేసి అపవితుర్లగుచునాన్రే; 

ఇశార్యేలీయులారా, నాయొదద్ మీరు విచారణ చేయుదురా? నా జీవముతోడు నావలన ఆలోచన మీకు 

దొరుకదు; ఇదే పర్భువైన యెహోవా వాకుక్ 

ఆమోసు 5:21 => మీ పండుగ దినములను నేను అసహియ్ంచుకొనుచునాన్ను; వాటిని నీచముగా 

ఎంచుచునాన్ను; మీ వర్తదినములలో కలుగు వాసనను నేను ఆఘార్ణింపనొలల్ను. 

మీకా 3:4 => వారు దురామ్రగ్త ననుసరించి నడుచుకొనియునాన్రు గనుక వారు యెహోవాకు మొఱఱ్ 

పెటిట్నను ఆయన వారి మనవి అంగీకరింపక ఆ కాలమందు వారికి కనబడకుండ తనున్ 

మరుగుచేసికొనును. 

హగగ్యి 2:14 => అపుప్డు హగగ్యి వారి కీలాగు పర్తుయ్తత్రమిచెచ్ను ఈ పర్జలును ఈ జనులును నా 

దృషిట్కి ఆలాగుననే యునాన్రు; వారు చేయు కిర్యలనిన్యు వారచచ్ట అరిప్ంచునవి యనిన్యు నా 

దృషిట్కి అపవితర్ములు; ఇదే యెహోవా వాకుక్. 
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జెకరాయ్ 7:13 => కావున సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా నేను 

పిలిచినపుప్డు వారు ఆలకింపకపోయిరి గనుక వారు పిలిచినపుప్డు నేను ఆలకింపను. 

లూకా 5:33 => వారాయనను చూచి యోహాను శిషుయ్లు తరచుగా ఉపవాస పార్రథ్నలు చేయుదురు; 

ఆలాగే పరిసయుయ్ల శిషుయ్లును చేయుదురు గాని, నీ శిషుయ్లు తిని తార్గుచునాన్రే అని చెపిప్రి. 

యోహాను 9:31 => దేవుడు పాపుల మనవి ఆలకింపడని యెరుగుదుము; ఎవడైనను దేవభకుత్డై 

యుండి ఆయన చితత్ము చొపుప్న జరిగించినయెడల ఆయన వాని మనవి ఆలకించును. 

యాకోబు 5:16 => మీ పాపములను ఒకనితోనొకడు ఒపుప్కొనుడి; మీరు సవ్సథ్త పొందునటుల్ 

ఒకనికొరకు ఒకడు పార్రథ్న చేయుడి. నీతిమంతుని విజాఞ్పన మనఃపూరవ్కమైనదై బహు బలము గలదై 

యుండును. 

1 యోహాను 3:17 => ఈ లోకపు జీవనోపాధి గలవాడైయుండి, తన సహోదరునికి లేమి కలుగుట 

చూచియు, అతనియెడల ఎంతమాతర్మును కనికరము చూపనివానియందు దేవుని పేర్మ యేలాగు 

నిలుచును? 

1 యోహాను 3:22 => ఆయన ఆజఞ్ యేదనగా ఆయన కుమారుడైన యేసుకీర్సుత్ నామమును 

నముమ్కొని, ఆయన మనకు ఆజఞ్నిచిచ్న పర్కారముగా ఒకనినొకడు పేర్మింపవలెననునదియే. 

వచనము 13 

అతికర్మములను దాచిపెటుట్వాడు వరిధ్లల్డు వాటిని ఒపుప్కొని విడిచిపెటుట్వాడు కనికరము పొందును. 

సంఖాయ్కాండము 31:15 => మోషే వారితో మీరు ఆడువారినందరిని బర్దుకనిచిచ్తిరా? 

సంఖాయ్కాండము 31:16 => ఇదిగో బిలాము మాటనుబటిట్ పెయోరు విషయములో 

ఇశార్యేలీయులచేత యెహోవామీద తిరుగుబాటు చేయించినవారు వీరు కారా? అందుచేత యెహోవా 

సమాజములో తెగులు పుటిట్యుండెను గదా. 

1 సమూయేలు 26:19 => రాజా నా యేలినవాడా, నీ దాసుని మాటలు వినుము. నామీద 

పడవలెనని యెహోవా నినున్ పేర్రేపించిన యెడల నైవేదయ్ము చేసి ఆయనను శాంతిపరచవచుచ్ను. 

అయితే నరులెవరైనను నినున్ పేర్రేపించినయెడల వారు యెహోవా దృషిట్కి శాపగర్సుత్లగుదురు. వారు 
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నీవు దేశమును విడిచి అనయ్దేవతలను పూజించుమని నాతో చెపిప్, యెహోవా సావ్సథ్య్మునకు 

హతుత్కొనకుండ ననున్ వెలివేయుచునాన్రు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:8 => అయితే ఎలుమ ఆ అధిపతిని విశావ్సమునుండి తొలగింపవలెనని 

యతన్ముచేసి వారిని ఎదిరించెను; ఎలుమ అను పేరునకు గారడీవాడని అరథ్ము. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:9 => అందుకు పౌలు అనబడిన సౌలు పరిశుదాధ్తమ్తో నిండినవాడై 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:10 => అతని తేరిచూచి సమసత్ కపటముతోను సమసత్ దురామ్రగ్ముతోను 

నిండినవాడా, అపవాది కుమారుడా, సమసత్ నీతికి విరోధీ, నీవు పర్భువు యొకక్ తినన్ని మారగ్ములు 

చెడగొటుట్ట మానవా?  

రోమీయులకు 16:17 => సహోదరులారా, మీరు నేరుచ్కొనిన బోధకు వయ్తిరేకముగా భేదములను 

ఆటంకములను కలుగజేయువారిని కనిపెటిట్యుండుడని మిముమ్ను బతిమాలుకొనుచునాన్ను. 

వారిలోనుండి తొలగిపోవుడి. 

రోమీయులకు 16:18 => అటిట్వారు మన పర్భువైన కీర్సుత్కు కాక తమ కడుపునకే దాసులు; వారు 

ఇంపైన మాటలవలనను ఇచచ్కములవలనను నిషక్పటుల మనసుస్లను మోసపుచుచ్దురు. 

2 కొరిందీయులకు 11:3 => సరప్ము తన కుయుకిత్చేత హవవ్ను మోసపరచినటుల్ మీ మనసుస్లును 

చెరుపబడి, కీర్సుత్ ఎడలనునన్ సరళతనుండియు పవితర్తనుండియు ఎటల్యినను తొలగిపోవునేమో అని 

భయపడుచునాన్ను. 

2 కొరిందీయులకు 11:4 => ఏలయనగా వచిచ్నవాడెవడైనను మేము పర్కటింపని మరియొక 

యేసును పర్కటించినను, లేక మీరు పొందని మరియొక ఆతమ్ను మీరు పొందినను,మీరు 

అంగీకరింపని మరియొక సువారత్ మీరు అంగీకరించినను, మీరు వానినిగూరిచ్ సహించుట యుకత్మే. 

2 కొరిందీయులకు 11:13 => ఏలయనగా అటిట్వారు కీర్సుత్యొకక్ అపొసత్లుల వేషము 

ధరించుకొనువారైయుండి, దొంగ అపొసత్లులును మోసగాండర్గు పనివారునై యునాన్రు. 

2 కొరిందీయులకు 11:14 => ఇది ఆశచ్రయ్ము కాదు; సాతాను తానే వెలుగుదూత వేషము 

ధరించుకొనుచునాన్డు  

Page  of 2209 2507



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   !"త$

2 కొరిందీయులకు 11:15 => గనుక వాని పరిచారకులును నీతి పరిచారకుల వేషము 

ధరించుకొనుట గొపప్ సంగతికాదు. వారి కిర్యల చొపుప్న వారికంతము కలుగును. 

గలతీయులకు 1:8 => మేము మీకు పర్కటించిన సువారత్ గాక మరియొక సువారత్ను మేమైనను 

పరలోకమునుండి వచిచ్న యొక దూతయైనను మీకు పర్కటించినయెడల అతడు శాపగర్సుత్డవును 

గాక. 

గలతీయులకు 1:9 => మేమిదివరకు చెపిప్నపర్కారమిపుప్డును మరల చెపుప్చునాన్ము; మీరు 

అంగీకరించిన సువారత్ గాక మరియొకటి యెవడైనను మీకు పర్కటించినయెడల వాడు శాపగర్సుత్డవును 

గాక.  

గలతీయులకు 2:4 => మనలను దాసులుగా చేసికొనవలెనని కీర్సుత్యేసువలన మనకు కలిగిన మన 

సావ్తంతర్య్మును వేగు చూచుటకు, రహసయ్ముగా తేబడి దొంగతనముగా పర్వేశించిన కపట 

సహోదరులవలన జరిగినది. 

గలతీయులకు 3:1 => ఓ అవివేకులైన గలతీయులారా, మిముమ్ను ఎవడు భర్మపెటెట్ను? సిలువ 

వేయబడిన వాడైనటుట్గా యేసుకీర్సుత్ మీ కనున్ల యెదుట పర్దరిశ్ంపబడెను గదా!  

గలతీయులకు 3:2 => ఇది మాతర్మే మీవలన తెలిసికొన గోరుచునాన్ను; ధరమ్శాసత్ర సంబంధ 

కిర్యలవలన ఆతమ్ను పొందితిరా లేక విశావ్సముతో వినుటవలన పొందితిరా? 

గలతీయులకు 3:3 => మీరింత అవివేకులైతిరా? మొదట ఆతామ్నుసారముగా ఆరంభించి, యిపుప్డు 

శరీరానుసారముగా పరిపూరుణ్లగుదురా?  

గలతీయులకు 3:4 => వయ్రథ్ముగానే యినిన్ కషట్ములు అనుభవించితిరా? అది నిజముగా 

వయ్రథ్మగునా? 

2 పేతురు 2:18 => వీరు వయ్రథ్మైన డంబపు మాటలు పలుకుచు, తామే శరీరసంబంధమైన 

దురాశలు గలవారై, తపుప్మారగ్మందు నడుచువారిలోనుండి అపుప్డే తపిప్ంచుకొనినవారిని పోకిరి 

చేషట్లచేత మరలుకొలుప్చునాన్రు. 

2 పేతురు 2:19 => తామే భర్షట్తవ్మునకు దాసులైయుండియు, అటిట్వారికి సావ్తంతర్య్ము ఇతుత్మని 

చెపుప్దురు. ఒకడు దేనివలన జయింపబడునో దానికి దాసుడగును గదా 
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2 పేతురు 2:20 => వారు పర్భువును రక్షకుడునైన యేసుకీర్సుత్ విషయమైన అనుభవజాఞ్నముచేత ఈ 

లోకమాలినయ్ములను తపిప్ంచుకొనిన తరువాత మరల వాటిలో చికుక్బడి వాటిచేత 

జయింపబడినయెడల, వారి కడవరి సిథ్తి మొదటి సిథ్తికంటె మరి చెడ డ్దగును. 

పర్కటన 2:14 => అయినను నేను నీమీద కొనిన్ తపిప్దములు మోపవలసియునన్ది. అవేవనగా, 

విగర్హములకు బలి యిచిచ్న వాటిని తినునటుల్ను, జారతవ్ము చేయునటుల్ను, ఇశార్యేలీయులకు ఉరి 

యొడుడ్మని బాలాకునకు నేరిప్న బిలాము బోధను అనుసరించువారు నీలో ఉనాన్రు 

సామెతలు 26:27 => గుంటను తర్వువ్వాడే దానిలో పడును రాతిని పొరిల్ంచువానిమీదికి అది తిరిగి 

వచుచ్ను. 

కీరత్నలు 7:15 => వాడు గుంటతర్వివ్ దానిని లోతుచేసియునాన్డు తాను తర్వివ్న గుంటలో తానే 

పడిపోయెను. 

కీరత్నలు 7:16 => వాడు తలంచిన చేటు వాని నెతిత్మీదికే వచుచ్ను వాడు యోచించిన బలాతాక్రము 

వాని నడినెతిత్మీదనే పడును. 

కీరత్నలు 9:15 => తాము తర్వివ్న గుంటలో జనములు మునిగిపోయిరి. తాము ఒడిడ్న వలలో వారి 

కాలు చికుక్బడియునన్ది. 

పర్సంగి 10:8 => గొయియ్ తర్వువ్వాడు దానిలో పడును; కంచె కొటుట్వానిని పాము కరుచును. 

సామెతలు 10:3 => యెహోవా నీతిమంతుని ఆకలిగొననియయ్డు భకిత్హీనుని ఆశను 

భంగముచేయును. 

సామెతలు 15:6 => నీతిమంతుని యిలుల్ గొపప్ ధననిధి భకిత్హీనునికి కలుగు వచుచ్బడి శర్మకు 

కారణము. 

సామెతలు 21:20 => విలువగల ధనమును నూనెయు జాఞ్నుల యింటనుండును బుదిధ్హీనుడు దాని 

వయ్యపరచును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 7:12 => మీరు ఈ విధులను విని వాటిని అనుసరించి నడుచుకొనినయెడల 

నీ దేవుడైన యెహోవా తాను నీ పితరులతో పర్మాణముచేసిన నిబంధనను నెరవేరిచ్ నీకు కృపచూపును 
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దివ్తీయోపదేశకాండము 7:13 => ఆయన నినున్ పేర్మించి ఆశీరవ్దించి అభివృదిధ్చేసి, నీకిచెచ్దనని 

నీ పితరులతో పర్మాణముచేసిన దేశములో నీ గరభ్ఫలమును, నీ భూఫలమైన నీ ససయ్మును, నీ 

దార్కాష్రసమును, నీ నూనెను, నీ పశువుల మందలను, నీ గొఱఱ్ల మందలను, మేకల మందలను 

దీవించును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 7:14 => సమసత్ జనములకంటె ఎకుక్వగా నీవు ఆశీరవ్దింపబడుదువు. 

నీలో మగవానికేగాని ఆడుదానికేగాని గొడుడ్తనముండదు, నీ పశువులలోనైన నుండదు. 

కీరత్నలు 37:11 => దీనులు భూమిని సవ్తంతిర్ంచుకొందురు బహు కేష్మము కలిగి సుఖించెదరు 

కీరత్నలు 37:25 => నేను చినన్వాడనై యుంటిని ఇపుప్డు ముసలివాడనై యునాన్ను అయినను 

నీతిమంతులు విడువబడుట గాని వారి సంతానము భిక్షమెతుత్ట గాని నేను చూచియుండలేదు. 

కీరత్నలు 37:26 => దినమెలల్ వారు దయాళురై అపుప్ ఇచుచ్చుందురు వారి సంతానపువారు 

ఆశీరవ్దింపబడుదురు. 

మతత్యి 6:33 => కాబటిట్ మీరు ఆయన రాజయ్మును నీతిని మొదట వెదకుడి; అపుప్డవనిన్యు 

మీకనుగర్హింపబడును. 

ఆదికాండము 20:9 => అబీమెలెకు అబార్హామును పిలిపించి నీవు మాకు చేసిన పని యేమిటి? నీవు 

నా మీదికిని నా రాజయ్ము మీదికిని మహాపాతకము తెపిప్ంచునటుల్ నేను నీయెడల చేసిన పాపమేమిటి? 

చేయరాని కారయ్ములు నాకు చేసితివని అతనితో చెపెప్ను 

నిరగ్మకాండము 21:33 => ఒకడు గోతిమీది కపుప్ తీయుటవలన, లేక ఒకడు గొయియ్ తర్వివ్ దాని 

కపప్కపోవుటవలన, దానిలో ఎదద్యినను గాడిదయైనను పడినయెడల 

దివ్తీయోపదేశకాండము 27:18 => గుర్డిడ్వాని తోర్వను తపిప్ంచువాడు శాపగర్సుత్డని చెపప్గా 

పర్జలందరు ఆమేన  అనవలెను. 

కీరత్నలు 140:10 => కణకణలాడు నిపుప్లు వారిమీద వేయబడును గాక వారు తిరిగి 

లేవకుండునటుల్ అగిన్గుండములో వారు కూలచ్బడుదురుగాక అగాధ జలములలోనికి తోర్యబడుదురు 

గాక  
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వచనము 14 

నితయ్ము భయము గలిగి పర్వరిత్ంచువాడు ధనుయ్డు హృదయమును కఠినపరచుకొనువాడు కీడులో 

పడును. 

సామెతలు 18:11 => ధనవంతునికి వాని ఆసిత్ ఆశర్యపటట్ణము వాని దృషిట్కి అది యెతత్యిన 

పార్కారము. 

సామెతలు 23:4 => ఐశవ్రయ్ము పొంద పర్యాసపడకుము నీకు అటిట్ అభిపార్యము కలిగినను దాని 

విడిచిపెటుట్ము. 

యెషయా 10:13 => అతడు నేను వివేకిని నా బాహుబలముచేతను నాబుదిధ్చేతను ఆలాగు చేసితిని 

నేను జనముల సరిహదుద్లను మారిచ్ వారి ఖజానాలను దోచుకొంటిని మహా బలిషుఠ్డనై 

సింహాసనాసీనులను తోర్సివేసితిని  

యెషయా 10:14 => పకిష్గూటిలో ఒకడు చెయియ్ వేసినటుట్ జనముల ఆసిత్ నాచేత చికెక్ను. ఒకడు 

విడువబడిన గుడల్ను ఏరుకొనునపుప్డు రెకక్ను ఆడించునదియైనను నోరు తెరచునదియైనను 

కిచకిచలాడునదియైనను లేకపోవునటుల్ నిరభయ్ంతరముగా నేను సరవ్లోకమును ఏరుకొనుచునాన్నని 

అనుకొనును.  

యెహెజేక్లు 28:3 => నీ జాఞ్నముచేతను నీ వివేకముచేతను ఐశవ్రయ్మునొందితివి, 

యెహెజేక్లు 28:4 => నీ ధనాగారములలోనికి వెండి బంగారములను తెచుచ్కొంటివి. 

యెహెజేక్లు 28:5 => నీకు కలిగిన జాఞ్నాతిశయముచేతను వరత్కముచేతను నీవు విసాత్రమైన 

ఐశవ్రయ్ము సంపాదించుకొంటివి, నీకు ఐశవ్రయ్ము కలిగినదని నీవు గరివ్ంచినవాడవైతివి. 

లూకా 16:13 => ఏ సేవకుడును ఇదద్రు యజమానులను సేవింపలేడు; వాడు ఒకని దేవ్షించి ఒకని 

పేర్మించును, లేక ఒకని అనుసరించి ఒకని తృణీకరించును; మీరు దేవునిని సిరిని సేవింపలేరని 

చెపెప్ను. 

లూకా 16:14 => ధనాపేక్షగల పరిసయుయ్లు ఈ మాటలనిన్యు విని ఆయనను 

అపహసించుచుండగా 
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1 కొరిందీయులకు 3:18 => ఎవడును తనున్తాను మోసపరచుకొనకూడదు. మీలో ఎవడైనను ఈ 

లోకమందు తాను జాఞ్నినని అనుకొనినయెడల, జాఞ్ని అగునటుట్ వెఱి ఱ్వాడు కావలెను. 

1 కొరిందీయులకు 3:19 => ఈ లోకజాఞ్నము దేవుని దృషిట్కి వెఱి ఱ్తనమే. జాఞ్నులను వారి 

కుయుకిత్లో ఆయన పటుట్కొనును;  

1 తిమోతి 6:17 => ఇహమందు ధనవంతులైనవారు గరివ్షు ట్లు కాక, అసిథ్రమైన ధనమునందు 

నమిమ్కయుంచక, సుఖముగా అనుభవించుటకు సమసత్మును మనకు ధారాళముగ దయచేయు 

దేవునియందే నమిమ్కయుంచుడని ఆజాఞ్పించుము. 

సామెతలు 26:16 => హేతువులు చూపగల యేడుగురికంటె సోమరి తన దృషిట్కి తానే 

జాఞ్నిననుకొనును 

యెషయా 5:21 => తమ దృషిట్కి తాము జాఞ్నులనియు తమ యెనిన్కలో తాము బుదిధ్మంతులనియు 

తలంచుకొనువారికి శర్మ. 

రోమీయులకు 11:25 => సహోదరులారా, మీ దృషిట్కి మీరే బుదిధ్మంతులమని అనుకొనకుండునటుల్ 

ఈ మరమ్ము మీరు తెలిసికొనగోరుచునాన్ను. అదేమనగా, అనయ్జనుల పర్వేశము సంపూరణ్మగువరకు 

ఇశార్యేలునకు కఠిన మనసుస్ కొంతమటుట్కు కలిగెను. 

రోమీయులకు 12:16 => ఏడుచ్వారితో ఏడువుడి; ఒకనితోనొకడు మనసుస్ కలిసియుండుడి. 

హెచుచ్వాటియందు మనసుస్ంచక తగుగ్వాటియందు ఆసకుత్లై యుండుడి . మీకు మీరే 

బుదిధ్మంతులమని అనుకొనవదుద్. 

సామెతలు 18:17 => వాయ్జెయ్మందు వాది పక్షము నాయ్యముగా కనబడును అయితే ఎదుటివాడు 

వచిచ్నమీదట వాని సంగతి తేటపడును. 

సామెతలు 19:1 => బుదిధ్హీనుడై తన పెదవులతో మూరఖ్ముగా మాటలాడువానికంటె యథారథ్ముగా 

పర్వరిత్ంచు దరిదుర్డే శేర్షుఠ్డు. 

యోబు 32:9 => వృదుధ్లు మాతర్మే జాఞ్నవంతులు కారు బహు వయసుస్గలవారు ఒకపుప్డు 

నాయ్యము తెలిసినవారు కారు. 

Page  of 2214 2507



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   !"త$

పర్సంగి 9:15 => అయితే అందులో జాఞ్నముగల యొక బీదవాడుండి తన జాఞ్నముచేత ఆ 

పటట్ణమును రకిష్ంచెను, అయినను ఎవరును ఆ బీదవానిని జాఞ్పకముంచుకొనలేదు. 

పర్సంగి 9:16 => కాగా నేనిటల్నుకొంటిని-బలముకంటె జాఞ్నము శేర్షఠ్మేగాని బీదవారి జాఞ్నము 

తృణీకరింపబడును, వారి మాటలు ఎవరును లక్షయ్ము చేయరు. 

పర్సంగి 9:17 => బుదిధ్హీనులలో ఏలువాని కేకలకంటె మెలల్గా వినబడిన జాఞ్నుల మాటలు 

శేర్షఠ్ములు. 

యోబు 12:2 => నిజముగా లోకములో మీరే జనులు మీతోనే జాఞ్నము గతించిపోవును. 

యోబు 32:11 => ఏమి పలుకుదుమా అని మీరు యోచన చేయుచుండగా నేను మీ మాటలకొరకు 

కనిపెటుట్కొంటిని మీ అభిపార్యములు చెవిని వేసికొనుటకై 

సామెతలు 12:15 => మూఢుని మారగ్ము వాని దృషిట్కి సరియైనది జాఞ్నము గలవాడు ఆలోచన 

నంగీకరించును. 

సామెతలు 26:5 => వాని మూఢత చొపుప్న మూరు ఖ్నికి పర్తుయ్తత్రమిముమ్ ఆలాగు చేయనియెడల 

వాడు తన దృషిట్కి తాను జాఞ్నిననుకొనును. 

సామెతలు 26:12 => తన దృషిట్కి జాఞ్నిననుకొనువానిని చూచితివా? వానిని గుణపరచుటకంటె 

మూరు ఖ్ని గుణపరచుట సుళువు. 

వచనము 15 

బొబబ్రించు సింహమును తిరుగులాడు ఎలుగుబంటియు దరిదుర్లైన జనుల నేలు దుషు ట్డును 

సమానములు. 

సామెతలు 28:28 => దుషు ట్లు గొపప్వారగునపుప్డు జనులు దాగుకొందురు వారు నశించునపుప్డు 

నీతిమంతులు ఎకుక్వగుదురు. 

సామెతలు 11:10 => నీతిమంతులు వరిథ్లుల్ట పటట్ణమునకు సంతోషకరము భకిత్హీనులు 

నశించునపుప్డు ఉతాస్హధవ్ని పుటుట్ను. 
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సామెతలు 29:2 => నీతిమంతులు పర్బలినపుప్డు పర్జలు సంతోషింతురు దుషు ట్డు ఏలునపుప్డు 

పర్జలు నిటూ ట్రుప్లు విడుతురు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 15:25 => దావీదును ఇశార్యేలీయుల పెదద్లును సహసార్ధిపతులును 

యెహోవా నిబంధన మందసమును ఓబేదెదోము ఇంటిలోనుండి తెచుచ్టకై ఉతాస్హముతో పోయిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 15:26 => యెహోవా నిబంధన మందసమును మోయు లేవీయులకు దేవుడు 

సహాయముచేయగా వారు ఏడు కోడెలను ఏడు గొఱఱ్పొటే ట్ళల్ను బలులుగా అరిప్ంచిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 15:27 => దావీదును మందసమును మోయు లేవీయులందరును 

పాటకులును పాటకుల పనికి విచారణకరత్యగు కెననాయ్యును సనన్పునారతో నేయబడిన వసత్రములు 

ధరించుకొనియుండిరి, దావీదును సనన్పు నారతో నేయబడిన ఏఫోదును ధరించియుండెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 15:28 => ఇశార్యేలీయులందరును ఆరాబ్టము చేయుచు, కొముమ్లు 

బూరలు ఊదుచు, తాళములు కొటుట్చు, సవ్రమండలములు సితారాలు వాయించుచు యెహోవా 

నిబంధన మందసమును తీసికొనివచిచ్రి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 16:7 => ఆ దినమందు యెహోవాను సుత్తిచేయు విచారణను ఏరప్రచి, 

దావీదు ఆసాపుచేతికిని వాని బంధువులచేతికిని దానిని అపప్గించెను. ఆ సుత్తి విధమేమనగా 

1 దినవృతాత్ంతములు 16:8 => యెహోవాకు కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచుడి. ఆయన నామమును 

పర్కటన చేయుడి ఆయన కారయ్ములను జనములలో తెలియజేయుడి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 16:9 => ఆయననుగూరిచ్ పాడుడి ఆయనను కీరిత్ంచుడి ఆయన అదుభ్త 

కిర్యలనిన్టినిగూరిచ్ సంభాషణ చేయుడి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 16:10 => ఆయన పరిశుదధ్ నామమునుబటిట్ అతిశయించుడి యెహోవాను 

వెదకువారు హృదయమునందు సంతోషించుదురు గాక.  

1 దినవృతాత్ంతములు 16:11 => యెహోవాను ఆశర్యించుడి ఆయన బలము నాశర్యించుడి 

ఆయన సనిన్ధి నితయ్ము వెదకుడి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 16:12 => ఆయన దాసులగు ఇశార్యేలు వంశసుథ్లారా ఆయన 

ఏరప్రచుకొనిన యాకోబు సంతతివారలారా 
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1 దినవృతాత్ంతములు 16:13 => ఆయన చేసిన ఆశచ్రయ్కారయ్ములను జాఞ్పకము చేసికొనుడి ఆయన 

సూచక కిర్యలను ఆయన నోటి తీరుప్లను జాఞ్పకము చేసికొనుడి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 16:14 => ఆయన మన దేవుడైన యెహోవా ఆయన తీరుప్లు 

భూమియందంతట జరుగుచునన్వి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 16:15 => మీ సంఖయ్ కొదిద్గాను మీరు సవ్లప్ సంఖయ్గల జనులుగాను కనాను 

దేశములో అనుయ్లుగాను ఉండగా కొలవబడిన సావ్సథ్య్ముగా దాని నీకిచెచ్దనని 

1 దినవృతాత్ంతములు 16:16 => ఆయన అబార్హాముతో చేసిన నిబంధనను  

1 దినవృతాత్ంతములు 16:17 => ఇసాస్కుతో చేసిన పర్మాణమును ఏరాప్టును నితయ్ము 

జాఞ్పకముంచుకొనుడి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 16:18 => వేయితరములవరకు ఆ మాట నిలుచునని ఆయన సెలవిచెచ్ను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 16:19 => యాకోబునకు కటట్డగాను ఇశార్యేలునకు నితయ్నిబంధనగాను 

ఆయన ఆ మాటను సిథ్రపరచియునాన్డు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 16:20 => వారు జనమునుండి జనమునకును రాజయ్మునుండి 

రాజయ్మునకును తిరుగులాడుచుండగా 

1 దినవృతాత్ంతములు 16:21 => నేను అభిషేకించినవారిని ముటట్వలదనియు నా పర్వకత్లకు కీడు 

చేయవదద్నియు సెలవిచిచ్ 

1 దినవృతాత్ంతములు 16:22 => ఆయన ఎవరినైనను వారికి హింస చేయనియయ్లేదు వారి 

నిమితత్ము రాజులను గదిద్ంచెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 16:23 => సరవ్భూజనులారా, యెహోవాను సనున్తించుడి అనుదినము 

ఆయన రక్షణను పర్కటించుడి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 16:24 => అనయ్జనులలో ఆయన మహిమను పర్చురించుడి సమసత్ 

జనములలో ఆయన ఆశచ్రయ్కారయ్ములను పర్చురించుడి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 16:25 => యెహోవా మహా ఘనత వహించినవాడు ఆయన బహుగా 

సుత్తినొందతగినవాడు సమసత్ దేవతలకంటె ఆయన పూజుయ్డు. 
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1 దినవృతాత్ంతములు 16:26 => జనముల దేవతలనిన్యు వటిట్ విగర్హములే యెహోవా ఆకాశ 

వైశాలయ్మును సృజించినవాడు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 16:27 => ఘనతా పర్భావములు ఆయన సనిన్ధిని ఉనన్వి బలమును 

సంతోషమును ఆయనయొదద్ ఉనన్వి.  

1 దినవృతాత్ంతములు 16:28 => జనముల కుటుంబములారా, యెహోవాకు చెలిల్ంచుడి. మహిమా 

బలమును యెహోవాకు చెలిల్ంచుడి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 16:29 => యెహోవా నామమునకు తగిన మహిమను ఆయనకు చెలిల్ంచుడి 

నైవేదయ్ములుచేత పుచుచ్కొని ఆయన సనిన్ధిని చేరుడి పరిశుదాధ్లంకారములగు ఆభరణములను 

ధరించుకొని ఆయన యెదుట సాగిలపడుడి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 16:30 => భూజనులారా, ఆయన సనిన్ధిని వణకుడి అపుప్డు భూలోకము 

కదలకుండును అపుప్డది సిథ్రపరచబడును. 

1 దినవృతాత్ంతములు 16:31 => యెహోవా ఏలుచునాన్డని జనములలో చాటించుడి. ఆకాశములు 

ఆనందించునుగాక భూమి సంతోషించునుగాక  

1 దినవృతాత్ంతములు 16:32 => సముదర్మును దాని సంపూరణ్తయు ఘోషించునుగాక 

పొలములును వాటియందుండు సరవ్మును సంతోషించునుగాక. యెహోవా వేంచేయుచునాన్డు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 16:33 => భూజనులకు తీరుప్ తీరుచ్టకై యెహోవా వేంచేయుచునాన్డు 

వనవృక్షములు ఆయన సనిన్ధిని ఉతస్యించును. 

1 దినవృతాత్ంతములు 16:34 => యెహోవా దయాళుడు, ఆయన కృప నిరంతరముండును. 

ఆయనను సుత్తించుడి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 16:35 => దేవా మా రక్షకా, మముమ్ను రకిష్ంచుము మముమ్ను 

చేరుచ్కొనుము. 

1 దినవృతాత్ంతములు 16:36 => మేము నీ పరిశుదధ్నామమునకు కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచునటుల్ 

నినున్ సుత్తించుచు అతిశయించునటుల్ అనయ్జనుల వశములోనుండి మముమ్ను విడిపింపుము. అని 
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ఆయనను బతిమాలుకొనుడి. ఇశార్యేలీయులకు దేవుడైన యెహోవా యుగములనిన్టను సోత్తర్ము 

నొందునుగాక. ఈలాగున వారు పాడగా జనులందరు ఆమేన  అని చెపిప్ యెహోవాను సుత్తించిరి.  

1 దినవృతాత్ంతములు 29:20 => ఈలాగు పలికిన తరువాత దావీదు ఇపుప్డు మీ దేవుడైన 

యెహోవాను సుత్తించుడని సమాజకులందరితో చెపప్గా, వారందరును తమ పితరుల దేవుడైన 

యెహోవాను సుత్తించి యెహోవా సనిన్ధిని రాజు ముందరను తలవంచి నమసాక్రము చేసిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 29:21 => తరువాత వారు యెహోవాకు బలులు అరిప్ంచిరి. మరునాడు 

దహనబలిగా వెయియ్ యెదుద్లను వెయియ్ గొఱఱ్పొటే ట్ళల్ను వెయియ్ గొఱఱ్పిలల్లను వాటి పానారప్ణలతో కూడ 

ఇశార్యేలీయులందరి సంఖయ్కు తగునటుట్గా అరిప్ంచిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 29:22 => ఆ దినమున వారు యెహోవా సనిన్ధిని బహు సంతోషముతో 

అనన్పానములు పుచుచ్కొనిరి. దావీదు కుమారుడైన సొలొమోనునకు రెండవసారి పటాట్భిషేకముచేసి, 

యెహోవా సనిన్ధిని అతని అధిపతిగాను సాదోకును యాజకునిగాను అభిషేకించిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 7:10 => ఏడవ నెల యిరువది మూడవ దినమందు దావీదునకును 

సొలొమోనునకును తన జనులైన ఇశార్యేలీయులకును యెహోవా చేసిన మేలుల విషయమై 

సంతోషించుచును మనోతాస్హము నొందుచును, ఎవరి గుడారములకు వారు వెళుల్నటుల్ అతడు 

జనులకు సెలవిచిచ్ వారిని పంపివేసెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 30:22 => యెహోవా సేవయందు మంచి నేరప్రులైన లేవీయులందరితో 

హిజిక్యా పీర్తిగా మాటలాడెను; వారు సమాధానబలులు అరిప్ంచుచు, తమ పితరుల దేవుడైన 

యెహోవా దేవుడని యొపుప్కొనుచు ఏడు దినములు పండుగ ఆచరించిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 30:23 => యూదా రాజైన హిజిక్యా సమాజపువారికి బలియరప్ణల 

నిమితత్ము వెయియ్ కోడెలను ఏడువేల గొఱఱ్లనిచుచ్టయు, అధిపతులు వెయియ్ కోడెలను పదివేల 

గొఱఱ్లనిచుచ్టయు, బహుమంది యాజకులు తముమ్ను తాము పర్తిషిఠ్ంచుకొనుటయు 

2 దినవృతాత్ంతములు 30:24 => సమాజపు వారందరును చూచినపుప్డు, మరి ఏడు దినములు 

పండుగ ఆచరింపవలెనని యోచన చేసికొని మరి ఏడు దినములు సంతోషముగా దాని ఆచరించిరి. 
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2 దినవృతాత్ంతములు 30:25 => అపుప్డు యాజకులును లేవీయులును యూదావారిలోనుండియు 

ఇశార్యేలువారిలోనుండియు వచిచ్న సమాజపువారందరును, ఇశార్యేలు దేశములోనుండి వచిచ్ 

యూదాలో కాపురమునన్ అనుయ్లును సంతోషించిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 30:26 => యెరూషలేము కాపురసుథ్లకు మికిక్లి ఆనందము కలిగెను. 

ఇశార్యేలు రాజును దావీదు కుమారుడునైన సొలొమోను కాలమునకు తరువాత ఈలాగున జరిగి 

యుండలేదు. 

2 దినవృతాత్ంతములు 30:27 => అపుప్డు లేవీయులైన యాజకులు లేచి జనులను దీవింపగా 

వారిమాటలు వినబడెను; వారి పార్రథ్న ఆకాశముననునన్ పరిశుదధ్ నివాసమునకు చేరెను. 

ఎసేత్రు 8:15 => అపుప్డు మొరెద్కై ఊదావరణ్మును తెలుపువరణ్మును గల రాజవసత్రమును బంగారపు 

పెదద్కిరీటమును అవిసెనారతో చేయబడిన ధూమర్వరణ్ముగల వసత్రములను ధరించుకొనినవాడై రాజు 

సముఖమునుండి బయలుదేరెను; అందునిమితత్ము షూషను పటట్ణము ఆనందించి సంతోషమొందెను. 

ఎసేత్రు 8:16 => మరియు యూదులకు కేష్మమును ఆనందమును సంతుషిట్యు ఘనతయు కలిగెను. 

ఎసేత్రు 8:17 => రాజు చేసిన తీరామ్నమును అతని చటట్మును వచిచ్న పర్తి సంసాథ్నమందును పర్తి 

పటట్ణమందును యూదులకు ఆనందమును సంతోషమును కలిగెను, అది శుభదినమని విందు 

చేసికొనిరి. మరియు దేశజనులలో యూదులయెడల భయము కలిగెను కనుక అనేకులు యూదుల 

మతము అవలంబించిరి. 

యోబు 29:11 => నా సంగతి చెవినిబడిన పర్తివాడు ననున్ అదృషట్ వంతునిగా ఎంచెను. నేను 

కంటబడిన పర్తివాడు ననున్గూరిచ్ సాక్షయ్మిచెచ్ను. 

యోబు 29:12 => ఏలయనగా మొఱఱ్పెటిట్న దీనులను తండిర్లేనివారిని సహాయములేనివారిని నేను 

విడిపించితిని. 

యోబు 29:13 => నశించుటకు సిదధ్మైయునన్వారి దీవెన నామీదికి వచెచ్ను విధవరాండర్ 

హృదయమును సంతోషపెటిట్తిని  

యోబు 29:14 => నేను నీతిని వసత్రముగా ధరించుకొని యుంటిని గనుక అది ననున్ ధరించెను నా 

నాయ్యపర్వరత్న నాకు వసత్రమును పాగాయు ఆయెను. 

Page  of 2220 2507



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   !"త$

యోబు 29:15 => గుర్డిడ్వారికి నేను కనున్లైతిని కుంటివారికి పాదములైతిని. 

యోబు 29:16 => దరిదుర్లకు తండిర్గా ఉంటిని ఎరుగనివారి వాయ్జెయ్మును నేను శర్దధ్గా 

విచారించితిని. 

యోబు 29:17 => దురామ్రుగ్ల దవడపళల్ను ఊడగొటిట్తిని. వారి పళల్లోనుండి దోపుడుసొముమ్ను 

లాగివేసితిని. 

యోబు 29:18 => అపుప్డు నేనిటల్నుకొంటిని నా గూటియొదద్నే నేను చచెచ్దను హంసవలె నేను 

దీరాఘ్యువు గలవాడనవుదును. 

యోబు 29:19 => నా వేళల్చుటుట్ నీళుల్ వాయ్పించును మంచు నా కొమమ్లమీద నిలుచును. 

యోబు 29:20 => నాకు ఎడతెగని ఘనత కలుగును నాచేతిలో నా విలుల్ ఎపప్టికిని బలముగా 

నుండును. 

లూకా 19:37 => ఒలీవలకొండనుండి దిగుచోటికి ఆయన సమీపించుచునన్పుప్డు శిషుయ్ల 

సమూహమంతయు సంతోషించుచు  

లూకా 19:38 => పర్భువు పేరట వచుచ్ రాజు సుత్తింపబడునుగాక పరలోకమందు సమాధానమును 

సరోవ్నన్తమైన సథ్లములలో మహిమయు ఉండునుగాక అని తాము చూచిన అదుభ్తములనిన్టినిగూరిచ్ 

మహా శబద్ముతో దేవుని సోత్ర్తర్ము చేయసాగిరి 

1 సమూయేలు 24:11 => నా తండీర్ చూడుము, ఇదిగో, చూడుము. నినున్ చంపక నీ వసత్రపుచెంగు 

మాతర్మే కోసితిని గనుక నావలన నీకు కీడు ఎంతమాతర్మును రాదనియు, నాలో తపిప్దము 

ఎంతమాతర్మును లేదనియు, నీవు తెలిసికొనవచుచ్ను. నీ విషయమై నేను ఏపాపమును చేయనివాడనై 

యుండగా నీవు నా పార్ణము తీయవలెనని ననున్ తరుముచునాన్వు. 

1 రాజులు 17:3 => నీవు ఇచచ్టనుండి తూరుప్వైపునకు పోయి యొరాద్నునకు ఎదురుగానునన్ 

కెరీతు వాగుదగగ్ర దాగియుండుము; 

1 రాజులు 17:4 => ఆ వాగు నీరు నీవు తార్గుదువు, అచచ్టికి నీకు ఆహారము తెచుచ్నటుల్ నేను 

కాకోలములకు ఆజాఞ్పించితినని అతనికి తెలియజేయగా 
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1 రాజులు 17:5 => అతడు పోయి యెహోవా సెలవుచొపుప్న యొరాద్నునకు ఎదురుగానునన్ కెరీతు 

వాగు దగగ్ర నివాసము చేసెను. 

1 రాజులు 17:6 => అకక్డ కాకోలములు ఉదయమందు రొటెట్ను మాంసమును అసత్మయమందు 

రొటెట్ను మాంసమును అతనియొదద్కు తీసికొని వచుచ్చుండెను; అతడు వాగు నీరు తార్గుచు వచెచ్ను. 

1 రాజులు 17:7 => కొంతకాలమైన తరువాత దేశములో వరష్ము లేక ఆ నీరు ఎండిపోయెను. 

1 రాజులు 17:8 => అంతట యెహోవా వాకుక్ అతనికి పర్తయ్క్షమై యీలాగు సెలవిచెచ్ను నీవు 

సీదోను పటట్ణ సంబంధమైన సారెపతు అను ఊరికి పోయి అచచ్ట ఉండుము; 

1 రాజులు 17:9 => నినున్ పోషించుటకు అచచ్టనునన్ యొక విధవరాలికి నేను సెలవిచిచ్తిని. 

1 రాజులు 17:10 => అందుకతడు లేచి సారెపతునకు పోయి పటట్ణపు గవినియొదద్కు రాగా, ఒక 

విధవరాలు అచచ్ట కటెట్లు ఏరుచుండుట చూచి ఆమెను పిలిచి తార్గుటకై పాతర్తో కొంచెము నీళుల్ 

నాకు తీసికొనిరమమ్ని వేడుకొనెను. 

1 రాజులు 17:11 => ఆమె నీళుల్ తేబోవుచుండగా అతడామెను మరల పిలిచి నాకొక రొటెట్ముకక్ను 

నీచేతిలో తీసికొనిరమమ్ని చెపెప్ను. 

1 రాజులు 17:12 => అందుకామె నీ దేవుడైన యెహోవా జీవముతోడు తొటిట్లో పటెట్డు పిండియు 

బుడిడ్లో కొంచెము నూనెయు నాయొదద్నునన్వే గాని అపప్మొకటైన లేదు, మేము చావకముందు నేను 

ఇంటికిపోయి వాటిని నాకును నా బిడ డ్కును సిదధ్ము చేసికొనవలెనని కొనిన్ పులల్లు ఏరుటకై 

వచిచ్తిననెను. 

1 రాజులు 17:13 => అపుప్డు ఏలీయా ఆమెతో ఇటల్నెను భయపడవదుద్, పోయి నీవు చెపిప్నటుల్ 

చేయుము; అయితే అందులో నాకొక చినన్ అపప్ము మొదటచేసి నాయొదద్కు తీసికొనిరముమ్, తరువాత 

నీకును నీ బిడ డ్కును అపప్ములు చేసికొనుము. 

1 రాజులు 17:14 => భూమిమీద యెహోవా వరష్ము కురిపించువరకు ఆ తొటిట్లో ఉనన్ పిండి 

తకుక్వకాదు, బుడిడ్లో నూనె అయిపోదని 
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1 రాజులు 17:15 => ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన యెహోవా సెలవిచిచ్యునాన్డు అనెను. అంతట 

ఆమె వెళి ల్ ఏలీయా చెపిప్న మాటచొపుప్న చేయగా అతడును ఆమెయు ఆమె యింటివారును 

అనేకదినములు భోజనముచేయుచు వచిచ్రి. 

1 రాజులు 17:16 => యెహోవా ఏలీయా దావ్రా సెలవిచిచ్న పర్కారము తొటిట్లో ఉనన్ పిండి తకుక్వ 

కాలేదు, బుడిడ్లో ఉనన్ నూనె అయిపోలేదు. 

1 రాజులు 17:17 => అటు తరువాత ఆ యింటి యజమానురాలైన ఆమె కుమారుడు రోగియై 

పార్ణము నిలువజాలనంత వాయ్ధిగలవాడాయెను. 

1 రాజులు 17:18 => ఆమె ఏలీయాతో దైవజనుడా, నాయొదద్కు నీవు రానిమితత్మేమి? నా 

పాపమును నాకు జాఞ్పకముచేసి నా కుమారుని చంపుటకై నాయొదద్కు వచిచ్తివా అని మనవిచేయగా 

1 రాజులు 17:19 => అతడు నీ బిడ డ్ను నాచేతికిమమ్ని చెపిప్, ఆమె కౌగిటిలోనుండి వానిని తీసికొని 

తానునన్ పై అంతసుత్ గదిలోనికి పోయి తన మంచముమీద వాని పరుండబెటిట్ 

1 రాజులు 17:20 => యెహోవా నా దేవా, ననున్ చేరుచ్కొనిన యీ విధవరాలి కుమారుని 

చంపునంతగా ఆమెమీదికి కీడు రాజేసితివా అని యెహోవాకు మొఱఱ్పెటిట్ 

1 రాజులు 17:21 => ఆ చినన్వానిమీద ముమామ్రు తాను పారచాచుకొని యెహోవా నా దేవా, నా 

మొఱఱ్ ఆలకించి యీ చినన్వానికి పార్ణము మరల రానిమమ్ని యెహోవాకు పార్రిథ్ంపగా 

1 రాజులు 17:22 => యెహోవా ఏలీయా చేసిన పార్రథ్న ఆలకించి ఆ చినన్వానికి పార్ణము మరల 

రానిచిచ్నపుప్డు వాడు బర్దికెను. 

1 రాజులు 17:23 => ఏలీయా ఆ చినన్వాని తీసికొని గదిలోనుండి దిగి యింట పర్వేశించి వాని 

తలిల్కి అపప్గించి--ఇదిగో నీ కుమారుడు; వాడు బర్దుకుచునాన్డని చెపప్గా 

1 రాజులు 17:24 => ఆ సతరీ ఏలీయాతో నీవు దైవజనుడవై యునాన్వనియు నీవు పలుకుచునన్ 

యెహోవామాట నిజమనియు ఇందుచేత నేనెరుగుదుననెను. 

1 రాజులు 18:13 => నేను పోయి అహాబునకు వరత్మానము తెలియజెపిప్న తరువాత నీవు అతనికి 

కనబడనియెడల అతడు ననున్ చంపివేయును, ఆలాగున ఆజఞ్ ఇయయ్వదుద్, నీ దాసుడనైన నేను 

బాలయ్మునుండి యెహోవాయందు భయభకుత్లు నిలిపినవాడను. 
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1 రాజులు 19:3 => కాబటిట్ అతడు ఈ సమాచారము తెలిసికొని, లేచి తన పార్ణము 

కాపాడుకొనుటకై పోయి, యూదా సంబంధమైన బెయేరె ష్బాకు చేరి, అచచ్ట ఉండుమని తన దాసునితో 

చెపిప్ 

పర్సంగి 10:6 => ఏమనగా బుదిధ్హీనులు గొపప్ ఉదోయ్గములలో ఉంచబడుటయు ఘనులు కిర్ంద 

కూరుచ్ండుటయు 

పర్సంగి 10:16 => దేశమా, దాసుడు నీకు రాజై యుండుటయు, ఉదయముననే భోజనమునకు 

కూరుచ్ండువారు నీకు అధిపతులై యుండుటయు నీకు అశుభము. 

యిరిమ్యా 36:26 => లేఖికుడైన బారూకును పర్వకత్యైన యిరీమ్యాను పటుట్కొనవలెనని 

రాజవంశసుథ్డగు యెరహెమ్యేలునకును అజీర్యేలు కుమారుడైన శెరాయాకును అబెద్యేలు 

కుమారుడైన షెలెమాయ్కును రాజు ఆజాఞ్పించెను గాని యెహోవా వారిని దాచెను. 

హెబీర్యులకు 11:37 => రాళల్తో కొటట్బడిరి, రంపములతో కోయబడిరి, శోధింపబడిరి, ఖడగ్ముతో 

చంపబడిరి , గొఱఱ్చరమ్ములను మేకచరమ్ములను వేసికొని , దరిదుర్లైయుండి శర్మపడి 

హింసపొందుచు, 

హెబీర్యులకు 11:38 => అడవులలోను కొండలమీదను గుహలలోను సొరంగములలోను 

తిరుగులాడుచు సంచరించిరి. అటిట్వారికి ఈ లోకము యోగయ్మైనది కాదు. 

యిరిమ్యా 5:1 => యెరూషలేము వీధులలో అటు ఇటు పరుగెతుత్చు చూచి తెలిసికొనుడి; దాని 

రాజవీధులలో విచారణ చేయుడి; నాయ్యము జరిగించుచు నమమ్కముగానుండ యతిన్ంచుచునన్ ఒకడు 

మీకు కనబడినయెడల నేను దాని క్షమించుదును.  

యోబు 24:4 => వారు మారగ్ములోనుండి దరిదుర్లను తొలగించివేయుదురు దేశములోని బీదలు 

ఎవరికిని తెలియకుండ దాగవలసి వచెచ్ను. 

కీరత్నలు 49:16 => ఒకడు ధనసంపనున్డైనపుప్డు వాని యింటి ఘనత విసత్రించునపుప్డు 

భయపడకుము. 

యిరిమ్యా 36:19 => నీవును యిరీమ్యాయును పోయి దాగియుండుడి, మీరునన్చోటు ఎవరికిని 

తెలియజేయవదద్ని ఆ పర్ధానులు చెపిప్ 
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దానియేలు 2:49 => అంతట దానియేలు రాజునొదద్ మనవి చేసికొనగా రాజు షదర్కు మేషాకు 

అబేదెన్గోయను వారిని బబులోను సంసాథ్నము మీద విచారణకరత్లనుగా నియమించెను; అయితే 

దానియేలు రాజుసనిన్ధిని ఉండెను. 

2 పేతురు 2:8 => ఆ నీతిమంతుడు వారి మధయ్ను కాపురముండి, తాను చూచినవాటిని బటిట్యు 

వినినవాటిని బటిట్యు, వారి అకర్మమైన కిర్యల విషయములో దినదినము నీతిగల తన మనసుస్ను 

నొపిప్ంచుకొనుచు వచెచ్ను. 

వచనము 16 

వివేకము లేనివాడవై జనులను అధికముగా బాధపెటుట్ అధికారీ, దురాల్భమును దేవ్షించువాడు 

దీరాఘ్యుషమ్ంతుడగును. 

సామెతలు 10:12 => పగ కలహమును రేపును పేర్మ దోషములనిన్టిని కపుప్ను. 

సామెతలు 17:9 => పేర్మను వృదిధ్చేయగోరువాడు తపిప్తములు దాచిపెటుట్ను. జరిగిన సంగతి 

మాటిమాటికి ఎతుత్వాడు మితర్భేదము చేయును. 

ఆదికాండము 3:12 => అందుకు ఆదాము నాతో నుండుటకు నీవు నాకిచిచ్న ఈ సతరీయే ఆ 

వృక్షఫలములు కొనిన్ నాకియయ్గా నేను తింటిననెను. 

ఆదికాండము 3:13 => అపుప్డు దేవుడైన యెహోవా సతరీతో నీవు చేసినది యేమిటని అడుగగా సతరీ 

సరప్ము ననున్ మోసపుచిచ్నందున తింటిననెను. 

ఆదికాండము 4:9 => యెహోవా నీ తముమ్డైన హేబెలు ఎకక్డునాన్డని కయీనునడుగగా అతడు 

నేనెరుగను; నా తముమ్నికి నేను కావలివాడనా అనెను. 

1 సమూయేలు 15:13 => తరువాత అతడు సౌలునొదద్కు రాగా సౌలు యెహోవా వలన నీకు 

ఆశీరావ్దము కలుగును గాక, యెహోవా ఆజఞ్ను నేను నెరవేరిచ్తిననగా 

1 సమూయేలు 15:24 => సౌలు జనులకు జడిసి వారి మాట వినినందున నేను యెహోవా ఆజఞ్ను నీ 

మాటలను మీరి పాపము తెచుచ్కొంటిని. 

యోబు 31:33 => ఆదాము చేసినటుల్ నా దోషములను దాచిపెటుట్కొని 
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కీరత్నలు 32:3 => నేను మౌనినై యుండగా దినమంతయు నేను చేసిన నా ఆరత్ధవ్నివలన 

నాయెముకలు కీష్ణించినవి.  

కీరత్నలు 32:4 => దివారాతుర్లు నీ చెయియ్ నామీద బరువుగా నుండెను నా సారము వేసవికాలమున 

ఎండినటాట్యెను. (సెలా.)  

కీరత్నలు 32:5 => నా దోషమును కపుప్కొనక నీ యెదుట నాపాపము ఒపుప్కొంటిని యెహోవా 

సనిన్ ధి ని నా అతికర్మములు ఒపుప్కొందుననుకొంటిని . నీవు నా పాపదోషమును 

పరిహరించియునాన్వు. (సెలా.)  

యిరిమ్యా 2:22 => నీవు కాష్రముతో కడుగుకొనినను విసాత్రమైన సబుబ్ రాచుకొనినను నీ దోషము 

మరకవలె నాకు కనబడుచునన్ది; ఇది పర్భువగు యెహోవా వాకుక్. 

యిరిమ్యా 2:23 => నేను అపవితర్త నొందినదానను కాను, బయలు దేవతల ననుసరించి 

పోవుదానను కాను అని నీవు ఎటల్నుకొందువు? లోయలో నీ మారగ్మును చూడుము, నీవు చేసినదాని 

తెలిసికొనుము, నీవు తోర్వలలో ఇటు అటు తిరుగులాడు వడిగల ఒంటెవు,  

మతత్యి 23:25 => అయోయ్, వేషధారులైన శాసుత్ర్లారా, పరిసయుయ్లారా, మీరు గినెన్యు పళె ల్మును 

వెలుపట శుదిధ్చేయుదురు గాని అవి లోపల దోపుతోను అజితేందిర్యతవ్ముతోను నిండియునన్వి. 

మతత్యి 23:26 => గుర్డిడ్ పరిసయుయ్డా, గినెన్యు పళె ల్మును వెలుపల శుదిధ్యగునటుట్గా ముందు 

వాటిలోపల శుదిధ్చేయుము. 

మతత్యి 23:27 => అయోయ్, వేషధారులైన శాసుత్ర్లారా, పరిసయుయ్లారా, మీరు సునన్ముకొటిట్న 

సమాధులను పోలియునాన్రు. అవి వెలుపల శృంగారముగా అగపడును గాని లోపల చచిచ్నవారి 

యెముకలతోను సమసత్ కలమ్షముతోను నిండియునన్వి 

మతత్యి 23:28 => ఆలాగే మీరు వెలుపల మనుషుయ్లకు నీతిమంతులుగా నగపడుచునాన్రు గాని, 

లోపల వేషధారణతోను అకర్మముతోను నిండియునాన్రు. 

లేవీయకాండము 26:40 => వారు నాకు విరోధముగా చేసిన తిరుగుబాటును తమ దోషమును తమ 

తండుర్ల దోషమును ఒపుప్కొని, తాము నాకు విరోధముగా నడిచితిమనియు 
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లేవీయకాండము 26:41 => నేను తమకు విరోధముగా నడిచితిననియు, తమ శతుర్వుల 

దేశములోనికి తముమ్ను రపిప్ంచితిననియు, ఒపుప్కొనినయెడల, అనగా లోబడని తమ హృదయములు 

లొంగి తాము చేసిన దోషమునకు పర్తిదండనను అనుభవించితిమని ఒపుప్కొనినయెడల, 

లేవీయకాండము 26:42 => నేను యాకోబుతో చేసిన నా నిబంధనను జాఞ్పకము చేసికొందును; 

నేను ఇసాస్కుతో చేసిన నా నిబంధనను నేను అబార్హాముతో చేసిన నా నిబంధనను జాఞ్పకము 

చేసికొందును; ఆ దేశమును కూడ జాఞ్పకము చేసికొందును. 

1 రాజులు 8:47 => వారు చెరగా కొనిపోబడిన దేశమందు తాము చేసిన దానిని మనసుస్నకు 

తెచుచ్కొని మేము దురామ్రుగ్లమై పర్వరిత్ంచి పాపము చేసితిమని చెపిప్, తముమ్ను చెరగా కొనిపోయిన 

వారిదేశమందు చింతించి పశాచ్తాత్పపడి నీకు వినన్పము చేసినయెడల 

1 రాజులు 8:48 => తముమ్ను చెరగా కొనిపోయిన వారియొకక్ దేశమందు పూరణ్హృదయముతోను 

పూరాణ్తమ్తోను వారు నీ తటుట్ తిరిగి, నీవు వారి పితరులకు దయచేసిన దేశము తటుట్ను నీవు 

కోరుకొనిన పటట్ణము తటుట్ను నీ నామఘనతకు నేను కటిట్ంచిన మందిరము తటుట్ను నినున్గూరిచ్ 

పార్రథ్న చేసినయెడల 

1 రాజులు 8:49 => ఆకాశమను నీ నివాససథ్లమందు నీవు వారి పార్రథ్న వినన్పములను విని వారి 

కారయ్మును నిరవ్హించి 

యోబు 33:27 => అపుప్డు వాడు మనుషుయ్లయెదుట సంతోషించుచు ఇటల్ని పలుకును 

యథారథ్మైనదానిని వయ్తాయ్సపరచి నేను పాపము చేసితిని అయినను దానికి తగిన పర్తికారము నాకు 

చేయబడలేదు 

కీరత్నలు 51:1 => దేవా, నీ కృపచొపుప్న ననున్ కరుణింపుము నీ వాతస్లయ్ బాహుళయ్ము చొపుప్న నా 

అతికర్మములను తుడిచివేయుము  

కీరత్నలు 51:2 => నా దోషము పోవునటుల్ ననున్ బాగుగా కడుగుము. నా పాపము పోవునటుల్ ననున్ 

పవితర్పరచుము. 

కీరత్నలు 51:3 => నా అతికర్మములు నాకు తెలిసేయునన్వి నా పాపమెలల్పుప్డు నాయెదుట నునన్ది. 
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కీరత్నలు 51:4 => నీకు కేవలము నీకే విరోధముగా నేను పాపము చేసియునాన్ను నీ దృషిట్యెదుట 

నేను చెడుతనము చేసియునాన్ను కావున ఆజఞ్ ఇచుచ్నపుప్డు నీవు నీతిమంతుడవుగా అగపడుదువు 

తీరుప్ తీరుచ్నపుప్డు నిరమ్లుడవుగా అగపడుదువు.  

కీరత్నలు 51:5 => నేను పాపములో పుటిట్నవాడను పాపములోనే నా తలిల్ ననున్ గరభ్మున ధరించెను. 

కీరత్నలు 51:10 => దేవా, నాయందు శుదధ్హృదయము కలుగజేయుము నా అంతరంగములో 

సిథ్రమైన మనసుస్ను నూతనముగా పుటిట్ంచుము.  

యిరిమ్యా 3:12 => నీవు వెళి ల్ ఉతత్రదికుక్న ఈ మాటలు పర్కటింపుము దోర్హినివగు ఇశార్యేలూ, 

తిరిగిరముమ్; ఇదే యెహోవా వాకుక్. మీమీద నా కోపము పడనీయను, నేను కృపగలవాడను గనుక 

నేనెలల్పుప్డు కోపించువాడను కాను; ఇదే యెహోవా వాకుక్. 

యిరిమ్యా 3:13 => నీ దేవుడైన యెహోవామీద తిరుగుబాటుచేయుచు, నా మాటను అంగీకరింపక 

పర్తి పచచ్ని చెటుట్కిర్ంద అనుయ్లతో కలిసికొనుటకు నీవు ఇటు అటు పోయిన నీ దోషము 

ఒపుప్కొనుము; ఇదే యెహోవా వాకుక్. 

దానియేలు 9:20 => నేను ఇంక పలుకుచు పార్రథ్న చేయుచు, పవితర్ పరవ్తము కొరకు నా దేవుడైన 

యెహోవా యెదుట నా పాపమును నా జనము యొకక్ పాపమును ఒపుప్కొనుచు నా దేవుని విజాఞ్పన 

చేయుచునుంటిని. 

దానియేలు 9:21 => నేను ఈలాగున మాటలాడుచు పార్రథ్న చేయుచునుండగా, మొదట నేను 

దరశ్నమందు చూచిన అతి పర్కాశమానుడైన గబిర్యేలను ఆ మనుషుయ్డు సాయంతర్పు బలి అరిప్ంచు 

సమయమున నాకు కనబడి ననున్ ముటెట్ను. 

దానియేలు 9:22 => అతడు నాతో మాటలాడి ఆ సంగతి నాకు తెలియజేసి ఇటల్నెను దానియేలూ, 

నీకు గర్హింప శకిత్ ఇచుచ్టకు నేను వచిచ్తిని. 

దానియేలు 9:23 => నీవు బహు పిర్యుడవు గనుక నీవు విజాఞ్పనము చేయ నారంభించినపుప్డు, ఈ 

సంగతిని నీకు చెపుప్టకు వెళల్వలెనని ఆజఞ్ బయలుదేరెను; కావున ఈ సంగతిని తెలిసికొని నీకు కలిగిన 

దరశ్నభావమును గర్హించుము. 
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లూకా 15:18 => నేను లేచి నా తండిర్యొదద్కు వెళి ల్--తండీర్, నేను పరలోకమునకు విరోధముగాను నీ 

యెదుటను పాపము చేసితిని; 

లూకా 15:19 => ఇకమీదట నీ కుమారుడనని అనిపించుకొనుటకు యోగుయ్డను కాను; ననున్ నీ 

కూలివారిలో ఒకనిగా పెటుట్కొనుమని అతనితో చెపుప్దుననుకొని, లేచి తండిర్యొదద్కు వచెచ్ను. 

లూకా 15:20 => వాడింక దూరముగా ఉనన్పుప్డు తండిర్ వానిని చూచి కనికరపడి, పరుగెతిత్ వాని 

మెడమీదపడి ముదుద్పెటుట్కొనెను. 

లూకా 15:21 => అపుప్డు ఆ కుమారుడు అతనితో తండీర్, నేను పరలోకమునకు విరోధముగాను నీ 

యెదుటను పాపము చేసితిని; ఇకమీదట నీ కుమారుడనని అనిపించుకొనుటకు యోగుయ్డను 

కాననెను. 

లూకా 15:22 => అయితే తండిర్ తన దాసులను చూచి పర్శసత్ వసత్రము తవ్రగా తెచిచ్ వీనికి కటిట్, వీని 

చేతికి ఉంగరము పెటిట్, పాదములకు చెపుప్లు తొడిగించుడి; 

లూకా 15:23 => కొర్వివ్న దూడను తెచిచ్ వధించుడి, మనము తిని సంతోషపడుదము; 

లూకా 15:24 => ఈ నా కుమారుడు చనిపోయి మరల బర్దికెను, తపిప్పోయి దొరకెనని చెపెప్ను; 

అంతట వారు సంతోషపడసాగిరి. 

1 యోహాను 1:8 => మనము పాపము లేనివారమని చెపుప్కొనినయెడల, మనలను మనమే 

మోసపుచుచ్కొందుము; మరియు మనలో సతయ్ముండదు. 

1 యోహాను 1:9 => మన పాపములను మనము ఒపుప్కొనినయెడల, ఆయన నమమ్దగినవాడును 

నీతిమంతుడును గనుక ఆయన మన పాపములను క్షమించి సమసత్ దురీన్తినుండి మనలను 

పవితుర్లనుగా చేయును. 

1 యోహాను 1:10 => మనము పాపము చేయలేదని చెపుప్కొనినయెడల, ఆయనను అబదిధ్కునిగా 

చేయువారమగుదుము; మరియు ఆయన వాకయ్ము మనలో ఉండదు. 

నిరగ్మకాండము 10:16 => కాబటిట్ ఫరో మోషే అహరోనులను తవ్రగా పిలిపించి నేను మీ దేవుడైన 

యెహోవా యెడలను మీ యెడలను పాపము చేసితిని. 
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నిరగ్మకాండము 10:17 => మీరు దయచేసి, యీసారి మాతర్మే నా పాపము క్షమించి, నా 

మీదనుండి యీ చావు మాతర్ము తొలగించుమని మీ దేవుడైన యెహోవాను వేడుకొనుడనగా 

1 సమూయేలు 15:30 => అందుకు సౌలు నేను పాపము చేసితిని, అయినను నా జనుల పెదద్ల 

యెదుటను ఇశార్యేలీయుల యెదుటను ననున్ ఘనపరచిన యెహోవాకు మొర్కుక్టకై నేను పోగా నాతో 

కూడ తిరిగిరమమ్ని అతనిని వేడుకొనినందున 

మతత్యి 3:6 => తమ పాపములు ఒపుప్కొనుచు, యొరాద్ను నదిలో అతనిచేత బాపిత్సమ్ము 

పొందుచుండిరి. 

మతత్యి 3:7 => అతడు పరిసయుయ్లలోను, సదూద్కయుయ్లలోను, అనేకులు బాపిత్సమ్ము 

పొందవచుచ్ట చూచి సరప్సంతానమా, రాబోవు ఉగర్తను తపిప్ంచుకొనుటకు మీకు బుదిధ్ 

చెపిప్నవాడెవడు? మారుమనసుస్నకు తగిన ఫలము ఫలించుడి 

మతత్యి 3:8 => అబార్హాము మాకు తండిర్ అని మీలో మీరు చెపుప్కొన తలంచవదుద్; 

మతత్యి 3:9 => దేవుడు ఈ రాళల్వలన అబార్హామునకు పిలల్లను పుటిట్ంపగలడని మీతో 

చెపుప్చునాన్ను. 

మతత్యి 3:10 => ఇపుప్డే గొడ డ్లి చెటల్వేరున ఉంచబడియునన్ది గనుక మంచి ఫలము ఫలింపని పర్తి 

చెటుట్ను నరకబడి అగిన్లో వేయబడును. 

మతత్యి 27:4 => నేను నిరపరాధ రకత్మును అపప్గించి పాపము చేసితినని చెపెప్ను. వారు దానితో 

మాకేమి? నీవే చూచుకొనుమని చెపప్గా 

మతత్యి 27:5 => అతడు ఆ వెండి నాణములు దేవాలయములో పారవేసి, పోయి ఉరిపెటుట్కొనెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 26:20 => మొదట దమసుక్లోనివారికిని, యెరూషలేములోను యూదయ 

దేశమంతటను, తరువాత అనయ్జనులకును, వారు మారుమనసుస్ పొంది దేవునితటుట్ తిరిగి 

మారుమనసుస్నకు తగిన కిర్యలు చేయవలెనని పర్కటించుచుంటిని. 

ఆదికాండము 18:15 => శారా భయపడి నేను నవవ్లేదని చెపప్గా ఆయన అవును నీవు 

నవివ్తివనెను. 
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ఆదికాండము 37:20 => వీని చంపి యికక్డనునన్ ఒక గుంటలో పారవేసి, దుషట్మృగము వీని 

తినివేసెనని చెపుప్దము, అపుప్డు వీని కలలేమగునో చూతము రండని ఒకనితో ఒకడు 

మాటలాడుకొనిరి. 

ఆదికాండము 37:31 => వారు యోసేపు అంగీని తీసికొని, ఒకమేకపిలల్ను చంపి, దాని రకత్ములో ఆ 

అంగీముంచి  

ఆదికాండము 50:17 => నీ తండిర్ తాను చావకమునుపు ఆజాఞ్పించినదేమనగా మీరు యోసేపుతో నీ 

సహోదరులు నీకు కీడు చేసిరి గనుక దయచేసి వారి అపరాధమును వారి పాపమును క్షమించుమని 

అతనితో చెపుప్డనెను 

లేవీయకాండము 5:5 => కాబటిట్ అతడు వాటిలో ఏవిషయమందైనను అపరాధియగునపుప్డు ఆ 

విషయమందే తాను చేసిన పాపమును ఒపుప్కొని 

లేవీయకాండము 13:23 => నిగనిగలాడు పొడ వాయ్పింపక అటే ల్ ఉండినయెడల అది దదుద్రు; 

యాజకుడు వాడు పవితుర్డని నిరణ్యింపవలెను. 

లేవీయకాండము 16:21 => అపుప్డు అహరోను సజీవమైన ఆ మేక తలమీద తన రెండు చేతులు 

ఉంచి, ఇశార్యేలీయుల పాపములనిన్యు, అనగా వారి దోషములనిన్యు వారి అతికర్మములనిన్యు 

దానిమీద ఒపుప్కొని, ఆ మేక తలమీద వాటిని మోపి, తగిన మనుషుయ్నిచేత అరణయ్ములోనికి దాని 

పంపవలెను. 

సంఖాయ్కాండము 5:7 => వారు తాము చేసిన పాపమును ఒపుప్కొనవలెను. మరియు వారు తమ 

అపరాధమువలని నషట్మును సరిగానిచుచ్కొని దానిలో అయిదవవంతు దానితో కలిపి యెవనికి 

విరోధముగా ఆ అపరాధము చేసిరో వానికిచుచ్కొనవలెను. 

యెహోషువ 7:19 => అపుప్డు యెహోషువ ఆకానుతో నా కుమారుడా ఇశార్యేలు దేవుడైన 

యెహోవాకు మహిమను చెలిల్ంచి, ఆయన యెదుట ఒపుప్కొని, నీవు చేసినదానిని మరుగుచేయక నాకు 

తెలుపుమని నినున్ వేడుకొనుచునాన్నని చెపప్గా 

నాయ్యాధిపతులు 10:15 => అపుప్డు ఇశార్యేలీయులు మేము పాపము చేసియునాన్ము, నీ దృషిట్కి 

ఏది అనుకూలమో దాని చొపుప్న మాకు చేయుము; దయచేసి నేడు మముమ్ను రకిష్ంపుమని చెపిప్ 
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1 సమూయేలు 15:15 => అందుకు సౌలు అమాలేకీయుల యొదద్నుండి జనులు వీటిని 

తీసికొనివచిచ్రి; నీ దేవుడైన యెహోవాకు బలులనరిప్ంచుటకు జనులు గొఱఱ్లలోను ఎడల్లోను 

మంచివాటిని ఉండనిచిచ్రి; మిగిలిన వాటిననిన్టిని మేము నిరూమ్లము చేసితిమనగా 

2 సమూయేలు 11:6 => దావీదు హితీత్యుడగు ఊరియాను నాయొదద్కు పంపుమని దూత దావ్రా 

యోవాబునకు ఆజఞ్ ఇచెచ్ను. 

2 సమూయేలు 12:13 => నేను పాపము చేసితినని దావీదు నాతానుతో అనగా నాతాను నీవు 

చావకుండునటుల్ యెహోవా నీ పాపమును పరిహరించెను. 

2 సమూయేలు 14:32 => అబాష్లోము యోవాబుతో ఇటల్నెను గెషూరునుండి నేను వచిచ్న 

ఫలమేమి? నేనచచ్టనే యుండుట మేలని నీదావ్రా రాజుతో చెపుప్కొనుటకై రాజునొదద్కు నినున్ 

పంపవలెనని నేను నినున్ పిలిచితిని; రాజదరశ్నము నేను చేయవలెను; నాయందు దోషము 

కనబడినయెడల రాజు నాకు మరణశిక్ష విధింపవచుచ్ను. 

2 సమూయేలు 20:20 => యోవాబు నిరూమ్లము చేయను, లయపరచను, ఆలాగున చేయనే 

చేయను, సంగతి అది కానే కాదు. 

2 సమూయేలు 24:10 => జనసంఖయ్ చూచినందుకై దావీదు మనసుస్ కొటుట్కొనగా అతడు నేను 

చేసిన పనివలన గొపప్ పాపము కటుట్కొంటిని, నేను ఎంతో అవివేకినై దాని చేసితిని; యెహోవా, 

కరుణయుంచి నీ దాసుడనైన నా దోషమును పరిహరింపుమని యెహోవాతో మనవిచేయగా 

2 రాజులు 20:15 => నీ యింటిలో వారు ఏమేమి చూచిరని అతడడుగగా హిజిక్యా నా 

పదారథ్ములలో దేనిని మరుగుచేయక నా యింటిలోనునన్ సమసత్మును నేను వారికి 

చూపించియునాన్ననెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 15:13 => ఇంతకుముందు మీరు ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన యెహోవా 

మందసమును మోయక యుండుటచేతను, మనము మన దేవుడైన యెహోవాయొదద్ విధినిబటిట్ 

విచారణ చేయకుండుటచేతను, ఆయన మనలో నాశనము కలుగజేసెను; కావున ఇపుప్డు మీరును 

మీవారును మిముమ్ను మీరు పర్తిషిఠ్ంచుకొని, నేను ఆ మందసమునకు సిదధ్పరచిన సథ్లమునకు దాని 

తేవలెను. 
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2 దినవృతాత్ంతములు 6:24 => నీజనులైన ఇశార్యేలీయులు నీ దృషిట్యెదుట పాపము చేసినవారై 

తమ శతుర్వుల బలమునకు నిలువలేక పడిపోయినపుప్డు, వారు నీయొదద్కు తిరిగివచిచ్ నీ నామమును 

ఒపుప్కొని, యీ మందిరమునందు నీ సనిన్ధిని పార్రిథ్ంచి వినన్పము చేసినయెడల 

2 దినవృతాత్ంతములు 6:26 => వారు నీ దృషిట్యెదుట పాపము చేసినందున ఆకాశము మూయబడి 

వాన కురియకునన్పుప్డు, వారు ఈ సథ్లముతటుట్ తిరిగి పార్రథ్నచేసి నీ నామమును ఒపుప్కొని, నీవు 

వారిని శర్మపెటిట్నపుప్డు వారు తమ పాపములను విడిచిపెటిట్ తిరిగినయెడల 

2 దినవృతాత్ంతములు 7:14 => నా పేరు పెటట్బడిన నా జనులు తముమ్తాము తగిగ్ంచుకొని 

పార్రథ్నచేసి ననున్ వెదకి తమ చెడుమారగ్ములను విడిచినయెడల, ఆకాశమునుండి నేను వారి పార్రథ్నను 

విని, వారి పాపమును క్షమించి, వారి దేశమును సవ్సథ్పరచుదును. 

2 దినవృతాత్ంతములు 30:9 => మీరు యెహోవావైపు తిరిగినయెడల మీ సహోదరుల యెడలను మీ 

పిలల్ల యెడలను చెరతీసికొనిపోయిన వారికి కనికరము పుటుట్ను, వారు ఈ దేశమునకు 

తిరిగివచెచ్దరు. మీ దేవుడైన యెహోవా కరుణాకటాక్షములు గలవాడు గనుక మీరు ఆయనవైపు 

తిరిగినయెడల ఆయన మీయందు పర్సనున్డగును. 

ఎజార్ 10:11 => కాబటిట్ యిపుప్డు మీ పితరుల యొకక్ దేవుడైన యెహోవా యెదుట మీ పాపమును 

ఒపుప్కొని, ఆయన చితాత్నుసారముగా నడుచుకొనుటకు సిదధ్పడి, దేశపు జనులను అనయ్సతరీలను 

విసరిజ్ంచి మిముమ్ను మీరు పర్తేయ్కపరచుకొని యుండుడి. 

యోబు 9:30 => నేను హిమముతో ననున్ కడుగుకొనినను సబుబ్తో నాచేతులు కడుగుకొనినను 

యోబు 34:32 => నాకు తెలియనిదానిని నాకు నేరుప్ము నేను దుషాక్రయ్ము చేసియునన్యెడల 

ఇకను చేయనని దేవునితో చెపుప్నా? 

కీరత్నలు 32:5 => నా దోషమును కపుప్కొనక నీ యెదుట నాపాపము ఒపుప్కొంటిని యెహోవా 

సనిన్ ధి ని నా అతికర్మములు ఒపుప్కొందుననుకొంటిని . నీవు నా పాపదోషమును 

పరిహరించియునాన్వు. (సెలా.)  

కీరత్నలు 38:18 => నా దోషమును నేను ఒపుప్కొనుచునాన్ను నా పాపమునుగూరిచ్ 

విచారపడుచునాన్ను. 
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కీరత్నలు 51:3 => నా అతికర్మములు నాకు తెలిసేయునన్వి నా పాపమెలల్పుప్డు నాయెదుట నునన్ది. 

కీరత్నలు 119:26 => నా చరయ్ అంతయు నేను చెపుప్కొనగా నీవు నాకు ఉతత్రమిచిచ్తివి నీ కటట్డలను 

నాకు బోధింపుము 

యెషయా 39:4 => నీ యింట వారేమేమి చూచిరని అతడడుగగా హిజిక్యా నా పదారథ్ములలో 

దేనిని మరుగుచేయక నా యింటనునన్ సమసత్మును నేను వారికి చూపించియునాన్ననెను. 

యెషయా 55:7 => భకిత్హీనులు తమ మారగ్మును విడువవలెను దుషు ట్లు తమ తలంపులను 

మానవలెను వారు యెహోవావైపు తిరిగినయెడల ఆయన వారియందు జాలిపడును వారు మన 

దేవునివైపు తిరిగినయెడల ఆయన బహుగా క్షమించును.  

యిరిమ్యా 2:35 => అయినను నీవు నేను నిరోద్షిని, నిశచ్యముగా ఆయన కోపము నామీదనుండి 

తొలగిపోయెనని చెపుప్కొనుచునాన్వు. ఇదిగో పాపము చేయలేదని నీవు చెపిప్న దానిబటిట్ నీతో నాకు 

వాయ్జెయ్ము కలిగినది. 

యిరిమ్యా 7:3 => సైనయ్ములకధిపతియు ఇశార్యేలుయొకక్ దేవుడునగు యెహోవా ఈలాగు 

సెలవిచుచ్చునాన్డు నేను ఈ సథ్లమున మిముమ్ను నివసింపజేయునటుల్ మీ మారగ్ములను మీ కిర్యలను 

దిదుద్కొనుడి 

విలాపవాకయ్ములు 1:20 => యెహోవా, దృషిట్ంచుము నాకు ఇబబ్ంది కలిగెను నా అంతరంగము 

కోష్భిలుల్చునన్ది నేను చేసిన గొపప్ దోర్హమునుబటిట్ నా గుండె నా లోపల కొటుట్కొనుచునన్ది వీధులలో 

ఖడగ్ము జననషట్ము చేయుచునన్ది ఇండల్లో నానా మరణకర వాయ్ధులునన్వి.  

యెహెజేక్లు 18:21 => అయితే దుషు ట్డు తాను చేసిన పాపములనిన్టిని విడిచి, నా కటట్డలనిన్టిని 

అనుసరించి నీతిని అనుసరించి నాయ్యము జరిగించినయెడల అతడు మరణమునొందడు, 

అవశయ్ముగా అతడు బర్దుకును. 

యెహెజేక్లు 33:14 => మరియు నిజముగా మరణము నొందుదువని దురామ్రుగ్నికి నేను 

సెలవియయ్గా అతడు తన పాపము విడిచి, నీతి నాయ్యములను అనుసరించుచు 
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దానియేలు 4:27 => రాజా, నా యోచన నీ దృషిట్కి అంగీకారమగునుగాక; ఒకవేళ నీవు నీ 

పాపములు మాని నీతి నాయ్యములననుసరించి, నీవు బాధపెటిట్న వారియందు కరుణ చూపినయెడల 

నీకునన్ కేష్మము నీకికమీదట నుండునని దానియేలు పర్తుయ్తత్రమిచెచ్ను. 

మలాకీ 2:16 => భారయ్ను పరితయ్జించుట నాకు అసహయ్మైన కిర్య యని ఇశార్యేలీయుల దేవుడగు 

యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డు. మరియు ఒకడు తన వసత్రములను బలాతాక్రముతో నింపుట నా 

కసహయ్మని సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డు; కాబటిట్ మీ మనసుస్లను 

కాచుకొనుడి, విశావ్సఘాతకులు కాకుడి.  

మారుక్ 1:5 => అంతట యూదయ దేశసుథ్లందరును, యెరూషలేము వారందరును, బయలుదేరి 

అతనియొదద్కు వచిచ్, తమ పాపములను ఒపుప్కొనుచు, యొరాద్ను నదిలో అతనిచేత బాపిత్సమ్ము 

పొందుచుండిరి 

లూకా 3:13 => అతడు మీకు నిరణ్యింపబడిన దానికంటె ఎకుక్వ తీసికొనవదద్ని వారితో చెపెప్ను. 

యోహాను 8:11 => ఆమె లేదు పర్భువా అనెను. అందుకు యేసు నేనును నీకు శిక్ష విధింపను; నీవు 

వెళి ల్ ఇక పాపము చేయకుమని ఆమెతో చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 19:18 => విశవ్సించినవారు అనేకులు వచిచ్, తాము చేసినవాటిని 

తెలియజేసి యొపుప్కొనిరి. 

ఎఫెసీయులకు 4:28 => దొంగిలువాడు ఇకమీదట దొంగిలక అకక్ర గలవానికి పంచిపెటుట్టకు 

వీలుకలుగు నిమితత్ము తనచేతులతో మంచి పనిచేయుచు కషట్పడవలెను. 

1 యోహాను 1:9 => మన పాపములను మనము ఒపుప్కొనినయెడల, ఆయన నమమ్దగినవాడును 

నీతిమంతుడును గనుక ఆయన మన పాపములను క్షమించి సమసత్ దురీన్తినుండి మనలను 

పవితుర్లనుగా చేయును. 

వచనము 17 

పార్ణము తీసి దోషము కటుట్కొనినవాడు గోతికి పరుగెతుత్చునాన్డు ఎవరును అటిట్వానిని ఆపకూడదు. 
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సామెతలు 23:17 => పాపులను చూచి నీ హృదయమునందు మతస్రపడకుము నితయ్ము 

యెహోవాయందు భయభకుత్లు కలిగియుండుము. 

కీరత్నలు 2:11 => భయభకుత్లు కలిగి యెహోవాను సేవించుడి గడగడ వణకుచు సంతోషించుడి. 

కీరత్నలు 16:8 => సదాకాలము యెహోవాయందు నా గురి నిలుపుచునాన్ను. ఆయన నా కుడి 

పారశ్వ్మందు ఉనాన్డు గనుక నేను కదలచ్బడను. 

కీరత్నలు 112:1 => యెహోవాను సుత్తించుడి యెహోవాయందు భయభకుత్లు గలవాడు ఆయన 

ఆజఞ్లనుబటిట్ అధికముగా ఆనందించువాడు ధనుయ్డు. 

యెషయా 66:2 => అవనిన్యు నా హసత్కృతయ్ములు అవి నావలన కలిగినవని యెహోవా 

సెలవిచుచ్చునాన్డు. ఎవడు దీనుడై నలిగిన హృదయముగలవాడై నా మాట విని వణకుచుండునో 

వానినే నేను దృషిట్ంచుచునాన్ను.  

యిరిమ్యా 32:40 => నేను వారికి మేలుచేయుట మానకుండునటుల్ నితయ్మైన నిబంధనను వారితో 

చేయుచునాన్ను; వారు ననున్ విడువకుండునటుల్ వారి హృదయములలో నాయెడల భయభకుత్లు 

పుటిట్ంచెదను. 

రోమీయులకు 11:20 => మంచిది; వారు అవిశావ్సమునుబటిట్ విరిచివేయబడిరి, నీవైతే 

విశావ్సమునుబటిట్ నిలిచియునాన్వు; గరివ్ంపక భయపడుము; 

హెబీర్యులకు 4:1 => ఆయన యొకక్ విశార్ంతిలో పర్వేశించుదుమను వాగాద్నము ఇంక 

నిలిచియుండగా, మీలో ఎవడైనను ఒకవేళ ఆ వాగాద్నము పొందకుండ తపిప్పోవునేమో అని భయము 

కలిగియుందము. 

1 పేతురు 1:17 => పక్షపాతము లేకుండ కిర్యలనుబటిట్ పర్తివానిని తీరుప్ తీరుచ్వాడు తండిర్ అని 

మీరాయనకు పార్రథ్న చేయుచునాన్రు గనుక మీరు పరదేశులై యునన్ంతకాలము భయముతో 

గడుపుడి.  

సామెతలు 29:1 => ఎనిన్సారులు గదిద్ంచినను లోబడనివాడు మరి తిరుగులేకుండ హఠాతుత్గా 

నాశనమగును. 
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నిరగ్మకాండము 7:22 => ఐగుపుత్ శకునగాండుర్కూడ తమ మంతర్ములవలన అటుల్ చేయగా 

యెహోవా చెపిప్నటుట్ ఫరో హృదయము కఠినమాయెను, అతడు మోషే అహరోనుల మాట 

వినకపోయెను. 

నిరగ్మకాండము 14:23 => ఐగుపీత్యులును ఫరో గుఱఱ్ములును రథములును రౌతులును వారిని 

తరిమి సముదర్ మధయ్మున చేరిరి. 

యోబు 9:4 => ఆయన మహా వివేకి, అధిక బలసంపనున్డు ఆయనతో పోరాడ తెగించి హాని 

నొందనివాడెవడు? 

రోమీయులకు 2:4 => లేదా, దేవుని అనుగర్హము మారుమనసుస్ పొందుటకు నినున్ 

పేర్రేపించుచునన్దని యెరుగక, ఆయన అనుగర్హైశవ్రయ్మును సహనమును దీరఘ్శాంతమును 

తృణీకరించుదువా? 

సామెతలు 14:16 => జాఞ్నము గలవాడు భయపడి కీడునుండి తొలగును బుదిధ్హీనుడు విఱఱ్వీగి 

నిరభ్యముగా తిరుగును. 

సామెతలు 19:26 => తండిర్కి కీడుచేసి తలిల్ని తరిమివేయువాడు అవమానమును అపకీరిత్ని 

కలుగజేయువాడు. 

సామెతలు 21:29 => భకిత్హీనుడు తన ముఖమును మాడుచ్కొనును యథారథ్వంతుడు తన 

పర్వరత్నను చకక్ పరచుకొనును. 

సామెతలు 24:16 => నీతిమంతుడు ఏడుమారులు పడినను తిరిగి లేచును ఆపతాక్లమునందు 

భకిత్హీనులు కూలుదురు. 

యిరిమ్యా 44:10 => నేటివరకు వారు దీనమనసుస్ ధరింపకునాన్రు, భయము నొందకునాన్రు, 

నేను మీకును మీ పితరులకును నియమించిన ధరమ్శాసత్రమునైనను కటట్డలనైనను అనుసరింపకయే 

యునాన్రు. 

మతత్యి 26:35 => పేతురాయనను చూచి నేను నీతోకూడ చావవలసి వచిచ్నను, నినున్ ఎరుగనని 

చెపప్ననెను; అదే పర్కారము శిషుయ్లందరు అనిరి. 
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1 కొరిందీయులకు 10:12 => తాను నిలుచుచునాన్నని తలంచుకొనువాడు పడకుండునటుల్ 

జాగర్తత్గా చూచుకొనవలెను. 

2 కొరిందీయులకు 7:11 => మీరు దేవుని చితత్ పర్కారము పొందిన యీ దుఃఖము ఎటిట్ జాగర్తను 

ఎటిట్ దోషనివారణకైన పర్తివాదమును ఎటిట్ ఆగర్హమును ఎటిట్ భయమును ఎటిట్ అభిలాషను ఎటిట్ 

ఆసకిత్ని ఎటిట్ పర్తిదండనను మీలో పుటిట్ంచెనో చూడుడి. ఆ కారయ్మునుగూరిచ్ సమసత్ 

విషయములలోను మీరు నిరోద్షులై యునాన్రని ఋజువుపరచుకొంటిరి. 

హెబీర్యులకు 3:8 => నేడు మీరాయన శబద్మును వినినయెడల, అరణయ్ములో శోధన దినమందు 

కోపము పుటిట్ంచినపప్టివలె మీ హృదయములను కఠినపరచుకొనకుడి. 

వచనము 18 

యథారథ్ముగా పర్వరిత్ంచువాడు రకిష్ంపబడును మూరఖ్పర్వరత్న గలవాడు హఠాతుత్గా పడిపోవును. 

సామెతలు 20:2 => రాజువలని భయము సింహగరజ్న వంటిది రాజునకు కోర్ధము పుటిట్ంచువారు 

తమకు పార్ణమోసము తెచుచ్కొందురు 

హోషేయ 5:11 => ఎఫార్యిమీయులు మానవ పదధ్తినిబటిట్ పర్వరిత్ంప గోరువారు; వారికధిక శర్మ 

కలుగును, వారు శికిష్ంపబడి హింస నొందుదురు బాధింపబడుదురు. 

1 పేతురు 5:8 => నిబబ్రమైన బుదిధ్ గలవారై మెలకువగా ఉండుడి; మీ విరోధియైన అపవాది 

గరిజ్ంచు సింహమువలె ఎవరిని మింగుదునా అని వెదకుచు తిరుగుచునాన్డు. 

సామెతలు 17:12 => పిలల్లను పోగొటుట్కొనిన యెలుగుబంటిని ఎదురొక్నవచుచ్ను గాని మూరఖ్పు 

పనులు చేయుచునన్ మూరు ఖ్ని ఎదురొక్నరాదు 

2 రాజులు 2:24 => అతడు వెనుకకు తిరిగి వారిని చూచి యెహోవా నామమునుబటిట్ వారిని 

శపించెను. అపుప్డు రెండు ఆడు ఎలుగు బంటుల్ అడవిలోనుండి వచిచ్ వారిలో నలువది యిదద్రు 

బాలురను చీలిచ్వేసెను. 
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హోషేయ 13:8 => పిలల్లు పోయిన యెలుగుబంటి యొకనిమీద పడునటుట్ నేను వారిమీద పడి వారి 

రొముమ్ను చీలిచ్వేయుదును; ఆడుసింహము ఒకని మింగివేయునటుల్ వారిని మింగివేతును; 

దుషట్మృగములు వారిని చీలిచ్వేయును. 

నిరగ్మకాండము 1:14 => వారు ఇశార్యేలీయులచేత చేయించుకొనిన పర్తి పనియు కఠినముగా 

ఉండెను. వారు జిగటమంటి పనిలోను, ఇటుకల పనిలోను, పొలములో చేయు పర్తిపనిలోను 

కఠినసేవ చేయించి వారి పార్ణములను విసికించిరి. 

నిరగ్మకాండము 1:15 => మరియు ఐగుపుత్ రాజు షిఫార్ పూయా అను హెబీర్యుల మంతర్సానులతో 

మాటలాడి 

నిరగ్మకాండము 1:16 => మీరు హెబీర్ సతరీలకు మంతర్సానిపని చేయుచు వారిని కానుప్పీటలమీద 

చూచినపుప్డు మగవాడైనయెడల వాని చంపుడి, ఆడుదైనయెడల దాని బర్దుకనియుయ్డని వారితో 

చెపెప్ను. 

నిరగ్మకాండము 1:22 => అయితే ఫరో హెబీర్యులలో పుటిట్న పర్తి కుమారుని నదిలో పారవేయుడి, 

పర్తి కుమారెత్ను బర్దుకనియుయ్డి అని తన జనులందరికి ఆజాఞ్పించెను. 

1 సమూయేలు 22:17 => యెహోవా యాజకులగు వీరు దావీదుతో కలిసినందునను, అతడు 

పారిపోయిన సంగతి తెలిసియు నాకు తెలియజేయక పోయినందునను మీరు వారిమీద పడి చంపుడని 

తనచుటుట్ నిలిచియునన్ కావలివారికి ఆజఞ్ ఇచెచ్ను. రాజు సేవకులు యెహోవా యాజకులను హతము 

చేయనొలల్క యుండగా 

1 సమూయేలు 22:18 => రాజు దోయేగుతో నీవు ఈ యాజకులమీద పడుమని చెపెప్ను. అపుప్డు 

ఎదోమీయుడైన దోయేగు యాజకులమీద పడి ఏఫోదు ధరించుకొనిన యెనుబది యయిదుగురిని ఆ 

దినమున హతముచేసెను. 

1 సమూయేలు 22:19 => మరియు అతడు యాజకుల పటట్ణమైన నోబు కాపురసుథ్లను కతిత్వాత 

హతము చేసెను; మగవారినేమి ఆడువారినేమి బాలురనేమి పసిపిలల్లనేమి యెడల్నేమి గారద్భములనేమి 

గొఱఱ్లనేమి అనిన్టిని కతిత్వాత హతముచేసెను. 
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2 రాజులు 15:16 => మెనహేము రాగా తిపస్హు పటట్ణపు వారు తమ గుమమ్ములు తీయలేదు 

గనుక అతడు వారినందరిని హతము చేసి, తిరాస్ను దాని చేరువ గార్మములననిన్టిని కొలల్పెటిట్ అచచ్ట 

గరిభ్ణులందరి గరభ్ములను చింపెను. 

2 రాజులు 21:16 => మరియు మనషేష్ యెహోవా దృషిట్కి చెడు నడత నడిచి, యూదావారిని 

పాపములో దింపినది గాక యెరూషలేమును ఈ కొననుండి ఆ కొనవరకు రకత్ముతో నిండునటుల్ 

నిరపరాధుల రకత్మును బహుగా ఒలికించెను. 

ఎసేత్రు 3:6 => మొరెద్కై పార్ణము మాతర్ము తీయుట సవ్లప్కారయ్మని యెంచి, మొరెద్కై యొకక్ జనులు 

ఎవరైనది తెలిసికొని, అహషేవ్రోషు యొకక్ రాజయ్మందంతటనుండు మొరెద్కై సవ్జనులగు 

యూదులనందరిని సంహరించుటకు ఆలోచించెను. 

ఎసేత్రు 3:7 => రాజైన అహషేవ్రోషు యొకక్ యేలుబడియందు పండెర్ండవ సంవతస్రమున నీసాను 

మాసమున, అనగా, పర్థమ మాసమున వారు హామాను ఎదుట పూరు, అనగా చీటిని 

దినదినమునకును నెలనెలకును అదారు అను పండెర్ండవ నెలవరకు వేయుచు వచిచ్రి. 

ఎసేత్రు 3 : 8 = > అంతట హామాను అహషేవ్రోషుతో చెపిప్నదేమనగా మీ రాజయ్ 

సంసాథ్నములనిన్టియందుండు జనులలో ఒక జాతివారు చెదరియునాన్రు; వారి విధులు సకలజనుల 

విధులకు వేరుగా ఉనన్వి; వారు రాజుయొకక్ ఆజఞ్లను గైకొనువారు కారు; కాబటిట్ వారిని ఉండనిచుచ్ట 

రాజునకు పర్యోజనకరము కాదు. 

ఎసేత్రు 3:9 => రాజునకు సమమ్తియైతే వారు హతము చేయబడునటుల్ను, నేను ఆ పనిచేయువారికి 

ఇరువదివేల మణుగుల వెండిని రాజుయొకక్ ఖజానాలో ఉంచుటకు తూచి అపప్గించునటుల్ను, చటట్ము 

పుటిట్ంచుమనగా 

ఎసేత్రు 3:10 => రాజు తనచేతి ఉంగరము తీసి దానిని హమెమ్దాతా కుమారుడైన అగాగీయుడగు 

హామానున కిచిచ్ 

మతత్యి 2:16 => ఆ జాఞ్నులు తనున్ అపహసించిరని హేరోదు గర్హించి బహు ఆగర్హము 

తెచుచ్కొని, తాను జాఞ్నులవలన వివరముగా తెలిసికొనిన కాలమునుబటిట్, బేతెల్హేములోను దాని సకల 
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పార్ంతములలోను, రెండు సంవతస్రములు మొదలుకొని తకుక్వ వయసుస్ గల మగపిలల్లనందరిని 

వధించెను. 

1 సమూయేలు 22:16 => రాజు అహీమెలెకూ, నీకును నీ తండిర్ ఇంటివారికందరికిని మరణము 

నిశచ్యము అని చెపిప్ 

1 సమూయేలు 23:10 => అపుప్డు దావీదు ఇశార్యేలీయుల దేవా యెహోవా, సౌలు కెయీలాకు 

వచిచ్ ననున్బటిట్ పటట్ణమును పాడుచేయ నుదేద్శించుచునాన్డని నీ దాసుడనైన నాకు రూఢిగా 

తెలియబడియునన్ది. 

2 సమూయేలు 17:8 => నీ తండిర్యు అతని పక్షమున నునన్వారును మహా బలాఢుయ్లనియు, 

అడవిలో పిలల్లను పోగొటుట్కొనిన యెలుగుబంటల్ వంటివారై రేగిన మనసుస్తో ఉనాన్రనియు నీకు 

తెలియును. మరియు నీ తండిర్ యుదధ్మునందు పర్వీణుడు, అతడు జనులతో కూడ బసచేయడు. 

కీరత్నలు 10:9 => గుహలోని సింహమువలె వారు చాటైన సథ్లములలో పొంచియుందురు 

బాధపడువారిని పటుట్కొన పొంచియుందురు బాధపడువారిని తమ వలలోనికి లాగి పటుట్కొందురు. 

కీరత్నలు 57:4 => నా పార్ణము సింహములమధయ్ నునన్ది కోపోదేర్కుల మధయ్ను నేను 

పండుకొనుచునాన్ను వారి దంతములు శూలములు అవి అంబులువారి నాలుక వాడిగల కతిత్.  

సామెతలు 19:12 => రాజు కోపము సింహగరజ్న వంటిది అతని కటాక్షము గడిడ్మీద కురియు 

మంచువంటిది. 

పర్సంగి 4:1 => పిమమ్ట సూరుయ్నికిర్ంద జరుగు వివిధమైన అనాయ్య కిర్యలను గురించి నేను 

యోచించితిని. బాధింపబడువారు ఆదరించు దికుక్లేక కనీన్ళుల్ విడుచుదురు; వారిని బాధపెటుట్వారు 

బలవంతులు గనుక ఆదరించువాడెవడును లేకపోయెను. 

పర్సంగి 4:13 => మూఢతవ్ముచేత బుదిధ్ మాటలకిక చెవియొగగ్లేని ముసలి రాజుకంటె బీదవాడైన 

జాఞ్నవంతుడగు చినన్వాడే శేర్షుఠ్డు. 

యెషయా 33:6 => నీకాలములో నియమింపబడినది సిథ్రముగా నుండును రక్షణ బాహుళయ్మును 

బుదిధ్జాఞ్నముల సమృదిధ్యు కలుగును యెహోవా భయము వారికి ఐశవ్రయ్ము. 
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యెహెజేక్లు 19:7 => వారి నగరులను అవమానపరచి వారి పటట్ణములను పాడుచేసెను; దాని 

గరజ్నధవ్నికి దేశమును అందులోనునన్ సమసత్మును పాడాయెను. 

యెహెజేక్లు 32:2 => నరపుతుర్డా, ఐగుపుత్ రాజైన ఫరోనుగూరిచ్ అంగలారుప్ వచనమెతిత్ అతనికి ఈ 

మాట పర్కటింపుము జనములలో కొదమసింహమువంటి వాడవని నీవు ఎంచబడితివి, జలములలో 

మొసలివంటివాడవై నీ నదులలో రేగుచు నీ కాళల్తో నీళుల్ కలియబెటిట్తివి, వాటి వాగులను బురదగా 

చేసితివి. 

దానియేలు 2:13 => ఇటిట్ శాసనము బయలుదేరుటవలన జాఞ్నులు చంపబడవలసి యుండగా, వారు 

దానియేలును ఆతని సేన్హితులను చంపజూచిరి. 

జెఫనాయ్ 3:3 => దాని మధయ్ దాని అధిపతులు గరజ్నచేయు సింహములు, దాని నాయ్యాధిపతులు 

రాతిర్యందు తిరుగులాడుచు తెలల్వారువరకు ఎరలో ఏమియు మిగులకుండ భకిష్ంచు తోడేళుల్.  

2 తిమోతి 4:17 => అయితే నా దావ్రా సువారత్ పూరణ్ముగా పర్కటింపబడు నిమితత్మును, 

అనయ్జనులందరును దాని విను నిమితత్మును, పర్భువు నా పర్కక్ నిలిచి ననున్ బలపరచెను గనుక నేను 

సింహము నోటనుండి తపిప్ంపబడితిని 

పర్కటన 13:2 => నేను చూచిన ఆ మృగము చిరుతపులిని పోలియుండెను. దాని పాదములు 

ఎలుగుబంటి పాదముల వంటివి, దాని నోరు సింహపు నోరువంటిది, దానికి ఆ ఘటసరప్ము తన 

బలమును తన సింహాసనమును గొపప్ అధికారమును ఇచెచ్ను.  

వచనము 19 

తన పొలము సేదయ్ము చేసికొనువానికి కడుపునిండనన్ము దొరకును వయ్రథ్మైనవాటిని 

అనుసరించువారికి కలుగు పేదరికము ఇంతంతకాదు. 

1 రాజులు 12:10 => అపుప్డు అతనితో కూడ ఎదిగిన ఆ యౌవనసుథ్లు ఈ ఆలోచన చెపిప్రి నీ 

తండిర్ మా కాడిని బరువైనదిగా చేసెను గాని నీవు దానిని చులకనగా చేయవలెనని నీతో చెపుప్కొనిన 

యీ జనులకు ఈలాగు ఆజఞ్ ఇముమ్ నా తండిర్ నడుముకంటె నా చిటికెన వేర్లు పెదద్దిగా ఉండును. 
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1 రాజులు 12:14 => నా తండిర్ మీ కాడిని బరువుగా చేసెను గాని నేను మీ కాడిని మరి బరువుగా 

చేయుదును, నా తండిర్ చబుకులతో మిముమ్ను శికిష్ంచెను గాని నేను కొరడాలతో మిముమ్ను 

శికిష్ంచుదును. 

నెహెమాయ్ 5:15 => అయితే నాకు ముందుగా నుండిన అధికారులు జనులయొదద్నుండి ఆహారమును 

దార్కాష్రసమును నలువది తులముల వెండిని తీసికొనుచు వచిచ్రి; వారి పనివారు సహా జనుల మీద 

భారము మోపుచు వచిచ్రి, అయితే దేవుని భయముచేత నేనాలాగున చేయలేదు. 

పర్సంగి 4:1 => పిమమ్ట సూరుయ్నికిర్ంద జరుగు వివిధమైన అనాయ్య కిర్యలను గురించి నేను 

యోచించితిని. బాధింపబడువారు ఆదరించు దికుక్లేక కనీన్ళుల్ విడుచుదురు; వారిని బాధపెటుట్వారు 

బలవంతులు గనుక ఆదరించువాడెవడును లేకపోయెను. 

యెషయా 3:12 => నా పర్జలవిషయమై నేనేమందును? బాలురు వారిని బాధపెటుట్చునాన్రు సతరీలు 

వారిని ఏలుచునాన్రు. నా పర్జలారా, మీ నాయకులు తోర్వను తపిప్ంచువారు 

ఆమోసు 4:1 => షోమోర్ను పరవ్తముననునన్ బాషాను ఆవులారా, దరిదుర్లను బాధపెటుట్చు బీదలను 

నలుగగొటుట్ వారలారా మాకు పానము తెచిచ్ ఇయుయ్డని మీ యజమానులతో చెపుప్వారలారా, యీ 

మాట ఆలకించుడి. పర్భువైన యెహోవా తన పరిశుదధ్త తోడని చేసిన పర్మాణమేదనగా 

నిరగ్మకాండము 18:21 => మరియు నీవు పర్జలందరిలో సామరథ్య్ము దైవభకిత్ సతాయ్సకిత్ కలిగి, 

లంచగొండులుకాని మనుషుయ్లను ఏరప్రచుకొని, వేయిమందికి ఒకనిగాను, నూరుమందికి 

ఒకనిగాను, ఏబదిమందికి ఒకనిగాను, పదిమందికి ఒకనిగాను, వారిమీద నాయ్యాధిపతులను 

నియమింపవలెను. 

యెషయా 33:15 => నీతిని అనుసరించి నడచుచు యథారథ్ముగా మాటలాడుచు నిరబ్ంధనవలన 

వచుచ్ లాభమును ఉపేకిష్ంచుచు లంచము పుచుచ్కొనకుండ తనచేతులను మలుపుకొని హతయ్యను 

మాట వినకుండ చెవులు మూసికొని చెడుతనము చూడకుండ కనున్లు మూసికొనువాడు 

ఉనన్తసథ్లమున నివసించును.  

యెషయా 33:16 => పరవ్తములలోని శిలలు అతనికి కోటయగును తపప్క అతనికి ఆహారము 

దొరకును అతని నీళుల్ అతనికి శాశవ్తముగా ఉండును. 
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యిరిమ్యా 22:15 => నీవు అతిశయపడి దేవదారు పలకల గృహమును కటిట్ంచుకొనుటచేత 

రాజవగుదువా? నీ తండిర్ అనన్ పానములు కలిగి నీతినాయ్యముల ననుసరించుచు కేష్మముగా 

ఉండలేదా? 

యిరిమ్యా 22:16 => అతడు దీనులకును దరిదుర్లకును నాయ్యము తీరుచ్చు సుఖముగా బర్దికెను, 

ఆలాగున చేయుటే ననున్ తెలిసికొనుట కాదా? యిదే యెహోవా వాకుక్. 

యిరిమ్యా 22:17 => అయితే నీ దృషిట్యు నీ కోరికయు అనాయ్యముగా లాభము 

సంపాదించుకొనుటయందే, నిరపదాధుల రకత్ము ఒలికించుటయందే నిలిచియునన్వి. అందుకొరకే 

నీవు జనులను బాధించుచునాన్వు, అందుకొరకే బలాతాక్రము చేయుచునాన్వు. 

లేవీయకాండము 25:14 => నీవు నీ పొరుగువానికి వెలకు ఇచిచ్న దేని విషయములోకాని నీ 

పొరుగువాని దగగ్ర నీవు కొనిన దేని విషయములో కాని మీరు ఒకరినొకరు బాధింపకూడదు. 

సామెతలు 15:27 => లోభి తన యింటివారిని బాధపెటుట్ను లంచము నసహియ్ంచుకొనువాడు 

బర్దుకును. 

సామెతలు 26:1 => ఎండకాలమునకు మంచు గిటట్దు కోతకాలమునకు వరష్ము గిటట్దు అటువలె 

బుదిధ్హీనునికి ఘనత గిటట్దు. 

సామెతలు 29:14 => ఏ రాజు దరిదుర్లకు సతయ్ముగా నాయ్యము తీరుచ్నో ఆ రాజు సింహాసనము 

నితయ్ముగా సిథ్రపరచబడును. 

పర్సంగి 4:13 => మూఢతవ్ముచేత బుదిధ్ మాటలకిక చెవియొగగ్లేని ముసలి రాజుకంటె బీదవాడైన 

జాఞ్నవంతుడగు చినన్వాడే శేర్షుఠ్డు. 

యెషయా 33:6 => నీకాలములో నియమింపబడినది సిథ్రముగా నుండును రక్షణ బాహుళయ్మును 

బుదిధ్జాఞ్నముల సమృదిధ్యు కలుగును యెహోవా భయము వారికి ఐశవ్రయ్ము. 

యిరిమ్యా 17:11 => నాయ్యవిరోధముగా ఆసిత్ సంపాదించుకొనువాడు తాను పెటట్ని గుడల్ను 

పొదుగు కౌజుపిటట్వలె నునాన్డు; సగము పార్యములో వాడు దానిని విడువవలసి వచుచ్ను; అటిట్వాడు 

కడపట వాటిని విడుచుచు అవివేకిగా కనబడును. 
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యెహెజేక్లు 19:7 => వారి నగరులను అవమానపరచి వారి పటట్ణములను పాడుచేసెను; దాని 

గరజ్నధవ్నికి దేశమును అందులోనునన్ సమసత్మును పాడాయెను. 

యెహెజేక్లు 45:8 => అది ఇశార్యేలీయులలో అతనికి భూసావ్సథ్య్ముగా ఉండును. 

లూకా 12:15 => మరియు ఆయన వారితో మీరు ఏవిధమైన లోభమునకు ఎడమియయ్క 

జాగర్తత్పడుడి; ఒకని కలిమి విసత్రించుట వాని జీవమునకు మూలము కాదనెను. 

ఎఫెసీయులకు 5:3 => మీలో జారతవ్మే గాని, యే విధమైన అపవితర్తయే గాని, లోభతవ్మేగాని, 

వీటి పేరైనను ఎతత్కూడదు, ఇదే పరిశుదుధ్లకు తగినది. 

వచనము 20 

నమమ్కమైనవానికి దీవెనలు మెండుగా కలుగును. ధనవంతుడగుటకు ఆతురపడువాడు 

శిక్షనొందకపోడు. 

ఆదికాండము 9:6 => నరుని రకత్మును చిందించువాని రకత్ము నరునివలననే చిందింపబడును; 

ఏలయనగా దేవుడు తన సవ్రూపమందు నరుని చేసెను. 

నిరగ్మకాండము 21:14 => అయితే ఒకడు తన పొరుగువానిమీద దౌరజ్నయ్ముగా వచిచ్ కపటముగా 

చంప లేచినయెడల వాడు నా బలిపీఠము నాశర్యించినను వాని లాగివేసి చంపవలెను. 

సంఖాయ్కాండము 35:14 => వాటిలో యొరాద్ను ఇవతల మూడు పురములను ఇయయ్వలెను, కనాను 

దేశములో మూడు పురములను ఇయయ్వలెను. అవి మీకు ఆశర్యపురములుగా ఉండును. 

సంఖాయ్కాండము 35:15 => పొరబాటున ఒకని చంపిన యెవడైనను వాటిలోనికి పారిపోవునటుల్ ఆ 

ఆరు పురములు ఇశార్యేలీయులకును పరదేశులకును మీ మధయ్ నివసించువారికిని 

ఆశర్యమైయుండును. 

సంఖాయ్కాండము 35:16 => ఒకడు చచుచ్నటుల్ వానిని ఇనుప ఆయుధముతో కొటుట్వాడు 

నరహంతకుడు ఆ నరహంతకునికి నిశచ్యముగా మరణశిక్ష విధింపవలెను. 
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సంఖాయ్కాండము 35:17 => ఒకడు చచుచ్నటుల్ మరియొకడు రాతితో వాని కొటట్గా దెబబ్తినినవాడు 

చనిపోయినయెడల కొటిట్నవాడు నరహంతకుడగును. ఆ నరహంతకుడు నిశచ్యముగా మరణశిక్ష 

నొందును. 

సంఖాయ్కాండము 35:18 => మరియు ఒకడు చచుచ్నటుల్ మరియొకడు చేతికఱఱ్తో కొటట్గా 

దెబబ్తినినవాడు చనిపోయినయెడల కొటిట్నవాడు నరహంతకుడగును. ఆ నరహంతకుడు 

నిశచ్యముగా మరణశిక్ష నొందును. 

సంఖాయ్కాండము 35:19 => హతయ్ విషయములో పర్తిహతయ్ చేయువాడు తానే నరహంతకుని 

చంపవలెను. 

సంఖాయ్కాండము 35:20 => వాని కనుగొనినపుప్డు వాని చంపవలెను. ఒకడు చచుచ్నటుల్ వాని 

పగపటిట్ పొడిచినను, లేక పొంచియుండి వానిమీద దేనినైనను వేసినను, లేక ఒకడు చచుచ్నటుల్ 

వైరమువలన చేతితో వాని కొటిట్నను, కొటిట్నవాడు నరహంతకుడు, నిశచ్యముగా వాని చంపవలెను. 

సంఖాయ్కాండము 35:21 => నరహతయ్ విషయములో పర్తిహతయ్ చేయువాడు ఆ నరహంతకుని 

కనుగొనినపుప్డు వాని చంపవలెను. 

సంఖాయ్కాండము 35:22 => అయితే పగపటట్క హఠాతుత్గా వానిని పొడిచినను, పొంచియుండక 

వానిమీద ఏ ఆయుధమునైన వేసినను, వాని చూడక ఒకడు చచుచ్నటుల్ వానిమీద రాయి పడవేసినను, 

సంఖాయ్కాండము 35:23 => దెబబ్తినినవాడు చనిపోయినయెడల కొటిట్నవాడు వానిమీద 

పగపటట్లేదు, వానికి హాని చేయగోరలేదు. 

సంఖాయ్కాండము 35:24 => కాబటిట్ సమాజము ఈ విధులనుబటిట్ కొటిట్నవానికిని హతయ్ 

విషయములో పర్తిహతయ్ చేయువానికిని తీరుప్ తీరచ్వలెను. 

సంఖాయ్కాండము 35:25 => అటుల్ సమాజము నరహతయ్ విషయములో పర్తిహతయ్ చేయువాని 

చేతిలోనుండి ఆ నరహంతకుని విడిపింపవలెను. అపుప్డు సమాజము వాడు పారిపోయిన 

ఆశర్యపురమునకు వాని మరల పంపవలెను. వాడు పరిశుదధ్తైలముతో అభిషేకింపబడిన 

పర్ధానయాజకుడు మృతినొందువరకు అకక్డనే నివసింపవలెను.  
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సంఖాయ్కాండము 35:26 => అయితే ఆ నరహంతకుడు ఎపుప్డైనను తాను పారిపోయి చొచిచ్న 

ఆశర్యపురముయొకక్ సరిహదుద్ను దాటి వెళుల్నపుప్డు 

సంఖాయ్కాండము 35:27 => నరహతయ్ విషయములో పర్తిహతయ్ చేయువాడు ఆశర్యపురముయొకక్ 

సరిహదుద్ వెలుపల వాని కనుగొనినయెడల, ఆ పర్తిహంతకుడు ఆ నరహంతకుని చంపినను వానిమీద 

పార్ణముతీసిన దోషము ఉండదు. 

సంఖాయ్కాండము 35:28 => ఏలయనగా పర్ధానయాజకుడు మృతినొందువరకు అతడు 

ఆశర్యపురములోనే నివసింపవలెను. పర్ధానయాజకుడు మృతినొందిన తరువాత ఆ నరహంతకుడు 

తన సావ్సథ్య్మునన్ దేశమునకు తిరిగి వెళల్వచుచ్ను. 

సంఖాయ్కాండము 35:29 => ఇవి మీ సమసత్ నివాససథ్లములలో మీ తరతరములకు మీకు 

విధింపబడిన కటట్డ. 

సంఖాయ్కాండము 35:30 => ఎవడైనను ఒకని చావగొటిట్నయెడల సాకుష్ల నోటిమాటవలన ఆ 

నరహంతకునికి మరణశిక్ష విధింపవలెను. ఒక సాకిష్మాటమీదనే యెవనికిని మరణశిక్ష 

విధింపకూడదు. 

సంఖాయ్కాండము 35:31 => చావతగిన నరహంతకుని పార్ణముకొరకు మీరు విమోచన ధనమును 

అంగీకరింపక నిశచ్యముగా వానికి మరణశిక్ష విధింపవలెను. 

సంఖాయ్కాండము 35:32 => మరియు ఆశర్యపురమునకు పారిపోయినవాడు యాజకుడు 

మృతినొందక మునుపు సవ్దేశమందు నివసించునటుల్ వానిచేత విమోచన ధనమును 

అంగీకరింపకూడదు. 

సంఖాయ్కాండము 35:33 => మీరుండు దేశమును అపవితర్పరచకూడదు; నరహతయ్ దేశమును 

అపవితర్పరచును గదా. దేశములో చిందిన రకత్ము నిమితత్ము చిందించిన వాని రకత్మువలననే 

పార్యశిచ్తత్ము కలుగునుగాని మరి దేనివలనను కలుగదు. 

సంఖాయ్కాండము 35:34 => మీరు నివసించు దేశమును అపవితర్పరచకూడదు. అందులో నేను మీ 

మధయ్ను నివసించుచునాన్ను . నిజముగా యెహోవా అను నేను ఇశార్యేలీయులమధయ్ 

నివసించుచునాన్ను. 
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1 రాజులు 21:19 => నీవు అతని చూచి యీలాగు పర్కటించుము యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా 

దీని సావ్ధీనపరచుకొనవలెనని నీవు నాబోతును చంపితివి గదా. యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా ఏ 

సథ్లమందు కుకక్లు నాబోతు రకత్మును నాకెనో ఆ సథ్లమందే కుకక్లు నీ రకత్మును నిజముగా 

నాకునని అతనితో చెపెప్ను. 

1 రాజులు 21:23 => మరియు యెజెబెలునుగూరిచ్ యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా యెజెర్యేలు 

పార్కారమునొదద్ కుకక్లు యెజెబెలును తినివేయును. 

2 రాజులు 9:26 => అపుప్డు యెహోవా సెలవిచిచ్నదేమనగా నిశచ్యముగా నాబోతు రకత్మును 

వాని కుమారుల రకత్మును నినన్టి దినమున నేను చూచితిని గనుక ఈ భూభాగమందు నేను దానికి 

పర్తికారము చేయుదును; ఇదే యెహోవా వాకుక్. కాబటిట్ నీవు యెహోవా మాటచొపుప్న అతని ఎతిత్ 

యీ భూభాగమందు పడవేయుము అనెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 24:21 => అందుకు వారతనిమీద కుటర్చేసి, రాజు మాటనుబటిట్ యెహోవా 

మందిరపు ఆవరణములోపల రాళుల్ రువివ్ అతని చావగొటిట్రి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 24:22 => ఈ పర్కారము రాజైన యోవాషు జెకరాయ్ తండిర్యైన 

యెహోయాదా తనకు చేసిన ఉప కారమును మరచినవాడై అతని కుమారుని చంపించెను; అతడు 

చనిపోవునపుప్డు యెహోవా దీని దృషిట్ంచి దీనిని విచారణలోనికి తెచుచ్నుగాక యనెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 24:23 => ఆ సంవతస్రాంతమందు సిరియా సైనయ్ము యోవాషు మీదికి 

వచెచ్ను; వారు యూదాదేశముమీదికిని యెరూషలేముమీదికిని వచిచ్, శేషములేకుండ జనుల 

అధిపతులనందరిని హతముచేసి, తాము పటుట్కొనిన కొలల్సొమమ్ంతయు దమసుక్ రాజునొదద్కు 

పంపిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 24:24 => సిరియనులు చినన్దండుతో వచిచ్నను యూదావారు తమ పితరుల 

దేవుడైన యెహోవాను విసరిజ్ంచినందుకై యెహోవా వారిచేతికి అతివిసాత్రమైన ఆ సైనయ్మును 

అపప్గింపగా యోవాషుకు శిక్ష కలిగెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 24:25 => వారు యోవాషును విడచిపోయినపుప్డు అతడు మికిక్లి 

రోగియైయుండెను. అపుప్డు యాజకుడైన యెహోయాదా కుమారుల పార్ణహతయ్ దోషము నిమితత్ము 
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అతని సేవకులు అతనిమీద కుటర్చేసి, అతడు పడకమీద ఉండగా అతని చంపిరి. అతడు చనిపోయిన 

తరువాత జనులు దావీదు పటట్ణమందు అతని పాతిపెటిట్రి గాని రాజుల సమాధులలో అతని 

పాతిపెటట్లేదు. 

మతత్యి 27:4 => నేను నిరపరాధ రకత్మును అపప్గించి పాపము చేసితినని చెపెప్ను. వారు దానితో 

మాకేమి? నీవే చూచుకొనుమని చెపప్గా 

మతత్యి 27:5 => అతడు ఆ వెండి నాణములు దేవాలయములో పారవేసి, పోయి ఉరిపెటుట్కొనెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 28:4 => ఆ దీవ్పవాసులు ఆ జంతువతని చేతిని వేర్లాడుట చూచినపుప్డు 

నిశచ్యముగా ఈ మనుషుయ్డు నరహంతకుడు; ఇతడు సముదర్మునుండి తపిప్ంచుకొనినను 

నాయ్యమాతనిని బర్దుకనియయ్దని తమలో తాము చెపుప్కొనిరి. 

ఆదికాండము 42:21 => అపుప్డు వారు నిశచ్యముగా మన సహోదరునియెడల మనము చేసిన 

అపరాధమునకు శిక్ష పొందుచునాన్ము. అతడు మనలను బతిమాలుకొనినపుప్డు మనము అతని వేదన 

చూచియు వినకపోతిమి; అందువలన ఈ వేదన మనకు వచెచ్నని ఒకనితో ఒకడు మాటలాడుకొనిరి 

ఆదికాండము 44:16 => యూదా యిటల్నెను ఏలిన వారితో ఏమి చెపప్గలము? ఏమందుము? 

మేము నిరోద్షులమని యెటుల్ కనుపరచగలము? దేవుడే నీ దాసుల నేరము కనుగొనెను. ఇదిగో 

మేమును ఎవనియొదద్ ఆ గినెన్ దొరికెనో వాడును ఏలిన వారికి దాసులమగుదుమనెను. 

సంఖాయ్కాండము 35:20 => వాని కనుగొనినపుప్డు వాని చంపవలెను. ఒకడు చచుచ్నటుల్ వాని 

పగపటిట్ పొడిచినను, లేక పొంచియుండి వానిమీద దేనినైనను వేసినను, లేక ఒకడు చచుచ్నటుల్ 

వైరమువలన చేతితో వాని కొటిట్నను, కొటిట్నవాడు నరహంతకుడు, నిశచ్యముగా వాని చంపవలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 19:11 => ఒకడు తన పొరుగువానియందు పగపటిట్ వానికొరకు 

పొంచియుండి వానిమీదపడి వాడు చచుచ్నటుల్ కొటిట్ 

దివ్తీయోపదేశకాండము 21:1 => నీ దేవుడైన యెహోవా నీకిచుచ్చునన్ దేశములో ఒకడు చంపబడి 

పొలములో పడియుండుట కనబడునపుప్డు, వాని చంపినవాడెవడో అది తెలియక యుండినయెడల 

2 సమూయేలు 3:30 => ఆలాగున యోవాబును అతని సహోదరుడైన అబీషైయును, అబేన్రు 

గిబియోను యుదధ్మందు తమ సహోదరుడైన అశాహేలును చంపిన దానినిబటిట్ అతని చంపిరి. 
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2 సమూయేలు 13:34 => అబాష్లోము ఇంతకు ముందు పారిపోయియుండెను. కావలియునన్ 

పనివాడు ఎదురుచూచుచునన్పుప్డు తన వెనుక కొండ పర్కక్నునన్ మారగ్మున వచుచ్చునన్ అనేక 

జనులు కనబడిరి. 

1 రాజులు 2:6 => నీకు తోచినటుల్ అతనికి చేయవచుచ్ను గాని అతని నెరసిన తలవెండుర్కలను 

సమాధికి నెమమ్దిగా దిగనియయ్వదుద్. 

1 రాజులు 2:31 => అందుకు రాజు ఇటల్నెను అతడు నీతో చెపిప్నటుల్గా చేయుము; అతడు 

ధారపోసిన నిరపరాధుల రకత్మును నామటుట్కును నా తండిర్ కుటుంబికుల మటుట్కును పరిహారము 

చేయుటకై అతని చంపి పాతిపెటుట్ము.  

2 రాజులు 15:13 => యూదారాజైన ఉజిజ్యా యేలుబడిలో ముపప్ది తొమిమ్దవ సంవతస్రమందు 

యాబేషు కుమారుడైన షలూల్ము ఏలనారంభించి షోమోర్నులో నెల దినములు ఏలెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 18:34 => ఆ దినమున యుదధ్ము పర్బలమాయెను; అయినను ఇశార్యేలు 

రాజు అసత్మయమువరకు సిరియనులకెదురుగా తన రథమునందు నిలిచెను, పొర్దుద్గుర్ంకువేళ అతడు 

చనిపోయెను. 

కీరత్నలు 140:10 => కణకణలాడు నిపుప్లు వారిమీద వేయబడును గాక వారు తిరిగి 

లేవకుండునటుల్ అగిన్గుండములో వారు కూలచ్బడుదురుగాక అగాధ జలములలోనికి తోర్యబడుదురు 

గాక  

సామెతలు 1:18 => వారు సవ్నాశనమునకే పొంచియుందురు తముమ్ను తామే పటుట్కొనుటకై 

దాగియుందురు. 

యిరిమ్యా 41:15 => అయినను, నెతనాయ్ కుమారుడైన ఇషామ్యేలును ఎనమండుగురు 

మనుషుయ్లును యోహానాను చేతిలోనుండి తపిప్ంచుకొని అమోమ్నీయులయొదద్కు పారిపోయిరి. 

యెహెజేక్లు 28:8 => నినున్ పాతాళములో పడవేతురు, సముదర్ములో మునిగి చచిచ్నవారివలెనే 

నీవు చతుత్వు. 
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హబకూక్కు 2:17 => లెబానోనునకు నీవు చేసిన బలాతాక్రము నీమీదికే వచుచ్ను, పశువులను 

బెదరించిన బెదరు నీమీదనే పడును. దేశములకును పటట్ణములకును వాటిలోని నివాసులకును నీవు 

చేసిన నరహతయ్ను బటిట్యు జరిగిన బలాతాక్రమును బటిట్యు ఇది సంభవించును.  

మతత్యి 2:16 => ఆ జాఞ్నులు తనున్ అపహసించిరని హేరోదు గర్హించి బహు ఆగర్హము 

తెచుచ్కొని, తాను జాఞ్నులవలన వివరముగా తెలిసికొనిన కాలమునుబటిట్, బేతెల్హేములోను దాని సకల 

పార్ంతములలోను, రెండు సంవతస్రములు మొదలుకొని తకుక్వ వయసుస్ గల మగపిలల్లనందరిని 

వధించెను. 

1 తిమోతి 1:9 => ధరమ్శాసత్రము ధరమ్విరోధులకును అవిధేయులకును భకిత్హీనులకును 

పాపిషు ట్లకును అపవితుర్లకును మతదూషకులకును పితృహంతకులకును మాతృహంతకులకును 

నరహంతకులకును వయ్భిచారులకును పురుషసంయోగులకును మనుషయ్చోరులకును అబదిధ్కులకును 

అపర్మాణికులకును,  

వచనము 21 

పక్షపాతము చూపుట మంచిది కాదు రొటెట్ముకక్ కొరకు ఒకడు దోషము చేయును. 

సామెతలు 10:9 => యథారథ్ముగా పర్వరిత్ంచువాడు నిరభ్యముగా పర్వరిత్ంచును. కుటిలవరత్నుడు 

బయలుపడును. 

సామెతలు 10:25 => సుడిగాలి వీచగా భకిత్హీనుడు లేకపోవును. నీతిమంతుడు నితయ్ము నిలుచు 

కటట్డమువలె ఉనాన్డు. 

సామెతలు 11:3 => యథారథ్వంతుల యథారథ్త వారికి తోర్వ చూపించును దోర్హుల 

మూరఖ్సవ్భావము వారిని పాడుచేయును. 

సామెతలు 11:4 => ఉగర్తదినమందు ఆసిత్ అకక్రకు రాదు నీతి మరణమునుండి రకిష్ంచును. 

సామెతలు 11:5 => యథారథ్వంతుల నీతి వారి మారగ్మును సరాళము చేయును భకిత్హీనుడు తన 

భకిత్హీనత చేతనే పడిపోవును. 
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సామెతలు 11:6 => యథారథ్వంతుల నీతి వారిని విమోచించును విశావ్సఘాతకులు తమ దురాశ 

వలననే పటట్బడుదురు.  

కీరత్నలు 25:21 => నీకొరకు నేను కనిపెటుట్చునాన్ను యథారథ్తయు నిరోద్షతవ్మును ననున్ 

సంరకిష్ంచును గాక. 

కీరత్నలు 26:11 => నేను యథారథ్వంతుడనై నడుచుకొనుచునాన్ను ననున్ విమోచింపుము, ననున్ 

కరుణింపుము. 

కీరత్నలు 84:11 => దేవుడైన యెహోవా సూరుయ్డును కేడెమునైయునాన్డు యెహోవా కృపయు 

ఘనతయు అనుగర్హించును యథారథ్ముగా పర్వరిత్ంచువారికి ఆయన యే మేలును చేయక మానడు.  

గలతీయులకు 2:14 => వారు సువారత్ సతయ్ము చొపుప్న కర్మముగా నడుచుకొనకపోవుట నేను 

చూచినపుప్డు అందరి యెదుట కేఫాతో నేను చెపిప్నదేమనగా నీవు యూదుడవైయుండియు 

యూదులవలె కాక అనయ్జనులవలెనే పర్వరిత్ంచుచుండగా, అనయ్జనులు యూదులవలె పర్వరిత్ంపవలెనని 

యెందుకు బలవంతము చేయుచునాన్వు? 

సామెతలు 28:6 => వంచకుడై ధనము సంపాదించిన వానికంటె యథారథ్ముగా పర్వరిత్ంచు 

దరిదుర్డు వాసి. 

సంఖాయ్కాండము 22:32 => యెహోవా దూత యీ ముమామ్రు నీ గాడిదను నీవేల కొటిట్తివి? ఇదిగో 

నా యెదుట నీ నడత విపరీతమైనది గనుక నేను నీకు విరోధినై బయలుదేరి వచిచ్తిని. 

కీరత్నలు 73:18 => నిశచ్యముగా నీవు వారిని కాలుజారు చోటనే ఉంచియునాన్వు వారు 

నశించునటుల్ వారిని పడవేయుచునాన్వు  

కీరత్నలు 73:19 => క్షణమాతర్ములోనే వారు పాడైపోవుదురు మహాభయముచేత వారు కడముటట్ 

నశించుదురు.  

కీరత్నలు 73:20 => మేలుకొనినవాడు తాను కనన్ కల మరచిపోవునటుల్ పర్భువా, నీవు మేలుకొని 

వారి బర్దుకును తృణీకరింతువు. 

కీరత్నలు 125:5 => తమ వంకర తోర్వలకు తొలగిపోవువారిని పాపము చేయువారితో కూడ 

యెహోవా కొనిపోవును ఇశార్యేలుమీద సమాధానముండును గాక. 
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1 దెసస్లోనీకయులకు 5 :3 => లోకులు నెమమ్దిగా ఉనన్ది , భయమేమియులేదని 

చెపుప్కొనుచుండగా, గరిభ్ణి సతరీకి పర్సవవేదన వచుచ్నటుల్ వారికి ఆకసిమ్కముగా నాశనము తటసిథ్ంచును 

గనుక వారెంత మాతర్మును తపిప్ంచుకొనలేరు 

2 పేతురు 2:1 => మరియు అబదధ్ పర్వకత్లు పర్జలలో ఉండిరి. అటువలెనే మీలోను అబదద్ 

బోధకులుందురు; వీరు తముమ్ను కొనిన పర్భువును కూడ విసరిజ్ంచుచు, తమకు తామే శీఘర్ముగా 

నాశనము కలుగజేసికొనుచు, నాశనకరమగు భినాన్భిపార్యములను రహసయ్ముగా బోధించుదురు. 

2 పేతురు 2:2 => మరియు అనేకులు వారి పోకిరి చేషట్లను అనుసరించి నడుతురు; వీరినిబటిట్ 

సతయ్మారగ్ము దూషింపబడును. 

2 పేతురు 2:3 => వారు అధిక లోభులై, కలప్నా వాకయ్ములు చెపుప్చు, మీవలన లాభము 

సంపాదించుకొందురు; వారికి పూరవ్మునుండి విధింపబడిన తీరుప్ ఆలసయ్ము చేయదు, వారి 

నాశనము కునికి నిదర్పోదు. 

పర్కటన 3:3 => నీవేలాగు ఉపదేశము పొందితివో యేలాగు వింటివో జాఞ్పకము చేసికొని దానిని 

గైకొనుచు మారుమనసుస్ పొందుము. నీవు జాగరూకుడవై యుండనియెడల నేను దొంగవలె వచెచ్దను; 

ఏ గడియను నీ మీదికి వచెచ్దనో నీకు తెలియనే తెలియదు. 

1 రాజులు 9:4 => నీ తండిర్యైన దావీదు నడిచినటుల్ నీవును యథారథ్హృదయుడవై నీతినిబటిట్ 

నడుచుకొని , నేను నీకు సెలవిచిచ్నదంతటిపర్కారము చేసి నా కటట్డలను విధులను 

అనుసరించినయెడల 

ఎసేత్రు 6:13 => హామాను తనకు సంభవించినదంతయు తన భారయ్యైన జెరెషుకును తన 

సేన్హితులకందరికిని తెలుపగా, అతనియొదద్నునన్ జాఞ్నులును అతని భారయ్యైన జెరెషును ఎవనిచేత 

నీకు అధికారనషట్ము కలుగుచునన్దో ఆ మొరెద్కై యూదుల వంశపువాడైనయెడల అతనిమీద నీకు 

జయము కలుగదు, అతనిచేత అవశయ్ముగా చెడిపోదువని ఆతనితో అనిరి. 

కీరత్నలు 7:10 => దుషు ట్ల చెడుతనము మానుప్ము నీతిగలవారిని సిథ్రపరచుము యథారథ్ 

హృదయులను రకిష్ంచు దేవుడే నా కేడెమును మోయువాడైయునాన్డు. 
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కీరత్నలు 15:2 => యథారథ్మైన పర్వరత్న గలిగి నీతిననుసరించుచు హృదయపూరవ్కముగా నిజము 

పలుకువాడే. 

సామెతలు 2:7 => ఆయన యథారథ్వంతులను వరిధ్లల్జేయును యుకత్మారగ్ము తపప్క 

నడుచుకొనువారికి ఆయన కేడెముగా నునాన్డు. 

సామెతలు 29:1 => ఎనిన్సారులు గదిద్ంచినను లోబడనివాడు మరి తిరుగులేకుండ హఠాతుత్గా 

నాశనమగును. 

యెషయా 59:8 => శాంతవరత్నమును వారెరుగరు వారి నడవడులలో నాయ్యము కనబడదు వారు 

తమకొరకు వంకరతోర్వలు కలిప్ంచుకొనుచునాన్రు వాటిలో నడచువాడెవడును శాంతినొందడు.  

మీకా 2:7 => యాకోబు సంతతివారని పేరు పెటట్బడిన వారలారా, యెహోవా దీరఘ్శాంతము 

తగిగ్పోయెనా? యీ కిర్యలు ఆయనచేత జరిగెనా? యథారథ్ముగా పర్వరిత్ంచువానికి నా మాటలు 

కేష్మసాధనములు కావా? 

లూకా 6:49 => అయితే నా మాటలు వినియు చేయనివాడు పునాది వేయక నేలమీద ఇలుల్ కటిట్న 

వానిని పోలియుండును. పర్వాహము దానిమీద వడిగా కొటట్గానే అది కూలి పడెను; ఆ యింటిపాటు 

గొపప్దని చెపెప్ను 

వచనము 22 

చెడు దృషిట్గలవాడు ఆసిత్ సంపాదింప ఆతురపడును తనకు దరిదర్త వచుచ్నని వానికి తెలియదు. 

సామెతలు 12:11 => తన భూమిని సేదయ్పరచుకొనువానికి ఆహారము సమృదిధ్గా కలుగును 

వయ్రథ్మైనవాటిని అనుసరించువాడు బుదిధ్లేనివాడు. 

సామెతలు 14:4 => ఎదుద్లు లేనిచోట గాదెయందు ధానయ్ముండదు ఎదుద్ల బలముచేత విసాత్రము 

వచుచ్బడి కలుగును 

సామెతలు 27:23 => నీ పశువుల సిథ్తి జాగర్తత్గా తెలిసికొనుము నీ మందలయందు మనసుస్ 

ఉంచుము. 

సామెతలు 27:24 => ధనము శాశవ్తము కాదు కిరీటము తరతరములు ఉండునా? 
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సామెతలు 27:25 => ఎండిన గడిడ్ వామి వేయబడెను పచిచ్క కనబడుచునన్ది కొండగడిడ్ 

యేరబడియునన్ది 

సామెతలు 27:26 => నీ వసత్రములకొరకు గొఱఱ్పిలల్లునన్వి ఒక చేని కర్యధనమునకు పొటే ట్ళుల్ 

సరిపోవును 

సామెతలు 27:27 => నీ ఆహారమునకు నీ యింటివారి ఆహారమునకు నీ పనికతెత్ల జీవనమునకు 

మేకపాలు సమృదిధ్యగును. 

సామెతలు 13:20 => జాఞ్నుల సహవాసము చేయువాడు జాఞ్నము గలవాడగును. మూరు ఖ్ల 

సహవాసము చేయువాడు చెడిపోవును. 

సామెతలు 23:20 => దార్కాష్రసము తార్గువారితోనైనను మాంసము హెచుచ్గా తినువారితోనైనను 

సహవాసము చేయకుము. 

సామెతలు 23:21 => తార్గుబోతులును తిండిపోతులును దరిదుర్లగుదురు. నిదర్మతుత్ చింపిగుడ డ్లు 

ధరించుటకు కారణమగును. 

నాయ్యాధిపతులు 9:4 => అపుప్డు వారు బయలెబ్రీతు గుడిలోనుండి డెబబ్ది తులముల వెండి తెచిచ్ 

అతనికియయ్గా వాటితో అబీమెలెకు అలల్రిజనమును కూలికి పెటుట్కొనెను, వారు అతని వశమున 

నుండిరి. 

లూకా 15:12 => వారిలో చినన్వాడు తండీర్, ఆసిత్లో నాకువచుచ్ భాగమిమమ్ని తన తండిర్ నడుగగా, 

అతడు వారికి తన ఆసిత్ని పంచిపెటెట్ను. 

లూకా 15:13 => కొనిన్దినములైన తరువాత ఆ చినన్ కుమారుడు సమసత్మును కూరుచ్కొని దూర 

దేశమునకు పర్యాణమైపోయి, అచచ్ట తన ఆసిత్ని దురావ్య్పారమువలన పాడుచేసెను. 

లూకా 15:14 => అదంతయు ఖరుచ్ చేసిన తరువాత ఆ దేశమందు గొపప్ కరవు రాగా వాడు 

ఇబబ్ంది పడసాగి, 

లూకా 15:15 => వెళి ల్ ఆ దేశసుథ్లలో ఒకనిచెంత జేరెను. అతడు పందులను మేపుటకు తన 

పొలములలోనికి వానిని పంపెను. 
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లూకా 15:16 => వాడు పందులు తిను పొటుట్తో తన కడుపు నింపుకొన అశపడెను గాని యెవడును 

వానికేమియు ఇయయ్లేదు. 

లూకా 15:17 => అయితే బుదిధ్ వచిచ్నపుప్డు వాడు నా తండిర్యొదద్ ఎంతోమంది కూలివాండర్కు 

అనన్ము సమృదిధ్గా ఉనన్ది, నేనైతే ఇకక్డ ఆకలికి చచిచ్పోవుచునాన్ను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 13:7 => సొలొమోను కుమారుడైన రెహబాము ఇంకను బాలయ్దశలోనుండి 

ధైరయ్ము లేనివాడై వారిని ఎదిరించుటకు తగిన శకిత్లేకునన్పుప్డు వారు అతనితో యుదధ్ము చేయుటకు 

సిదధ్మైరి. 

సామెతలు 13:23 => బీదలు సేదయ్పరచు కొర్తత్ భూమి విసాత్రముగా పండును అనాయ్యమువలన 

నశించువారు కలరు. 

సామెతలు 14:23 => ఏ కషట్ము చేసినను లాభమే కలుగును వటిట్ మాటలు లేమిడికి కారణములు. 

సామెతలు 29:3 => జాఞ్నమును పేర్మించువాడు తన తండిర్ని సంతోషపరచును వేశయ్లతో 

సాంగతయ్ము చేయువాడు అతని ఆసిత్ని పాడుచేయును. 

పర్సంగి 5:9 => ఏ దేశములో రాజు భూమి విషయమై శర్దధ్ పుచుచ్కొనునో ఆ దేశమునకు సరవ్ 

విషయములయందు మేలు కలుగును. 

వచనము 23 

నాలుకతో ఇచచ్కములాడు వానికంటె నరులను గదిద్ంచువాడు తుదకు ఎకుక్వ దయపొందును. 

సామెతలు 20 :6 => దయచూపు వానిని కలిసికొనుట అనేకులకు తటసిథ్ంచును 

నముమ్కొనదగినవాడు ఎవరికి కనబడును? 

1 సమూయేలు 22:14 => అహీమెలెకు రాజా, రాజునకు అలుల్డై నమమ్కసుథ్డై, ఆలోచనకరత్యై నీ 

నగరిలో ఘనతవహించిన దావీదు వంటివాడు నీ సేవకులందరిలో ఎవడునాన్డు? 

నెహెమాయ్ 7:2 => నా సహోదరుడైన హనానీకిని, కోటకు అధిపతియైన హననాయ్కును 

యెరూషలేముపైన అధికారము ఇచిచ్తిని. హననాయ్ నమమ్కమైన మనుషుయ్డు, అందరికంటె ఎకుక్వగా 

దేవుని యెదుట భయభకుత్లు గలవాడు. 
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కీరత్నలు 101:6 => నాయొదద్ నివసించునటుల్ దేశములో నమమ్కసుథ్లైన వారిని నేను 

కనిపెటుట్చునాన్ను నిరోద్షమారగ్మందు నడచువారు నాకు పరిచారకులగుదురు. 

కీరత్నలు 112:4 => యథారథ్వంతులకు చీకటిలో వెలుగుపుటుట్ను వారు కటాక్షమును వాతస్లయ్తయు 

నీతియు గలవారు. 

కీరత్నలు 112:5 => దయాళులును అపిప్చుచ్వారును భాగయ్వంతులు నాయ్యవిమరశ్లో వారి 

వాయ్జెయ్ము గెలుచును 

కీరత్నలు 112:6 => అటిట్వారు ఎపుప్డును కదలింపబడరు నీతిమంతులు నితయ్ము జాఞ్పకములో 

నుందురు. 

కీరత్నలు 112:7 => వాని హృదయము యెహోవాను ఆశర్యించి సిథ్రముగా నుండును వాడు 

దురావ్రత్కు జడియడు. 

కీరత్నలు 112:8 => వాని మనసుస్ సిథ్రముగా నుండును తన శతుర్వుల విషయమైన తన కోరిక 

నెరవేరువరకు వాడు భయపడడు. 

కీరత్నలు 112:9 => వాడు దాతృతవ్ము కలిగి బీదలకిచుచ్ను వాని నీతి నితయ్ము నిలుచును వాని 

కొముమ్ ఘనతనొంది హెచిచ్ంపబడును.  

లూకా 12:42 => పర్భువు ఇటల్నెను తగిన కాలమున పర్తివానికి ఆహారము పెటుట్టకు, 

యజమానుడు తన యింటివారిమీద నియమించునటిట్ నమమ్కమైన బుదిధ్గల గృహనిరావ్హకుడెవడు? 

లూకా 16:1 => మరియు ఆయన తన శిషుయ్లతో ఇటల్నెను ఒక ధనవంతునియొదద్ ఒక 

గృహనిరావ్హకుడుండెను. వాడతని ఆసిత్ని పాడుచేయుచునాన్డని అతనియొదద్ వాని మీద నేరము 

మోపబడగా 

లూకా 16:10 => మికిక్లి కొంచెములో నమమ్కముగా ఉండువాడు ఎకుక్వలోను నమమ్కముగా 

ఉండును; మికిక్లి కొంచెములో అనాయ్యముగా ఉండువాడు ఎకుక్వలోను అనాయ్యముగా ఉండును. 

లూకా 16:11 => కాబటిట్ మీరు అనాయ్యపు సిరి విషయములో నమమ్కముగా ఉండనియెడల 

సతయ్మైన ధనమును ఎవరు మీ వశము చేయును? 
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లూకా 16:12 => మీరు పరుల సొముమ్ విషయములో నమమ్కముగా ఉండనియెడల మీ సొంతమైనది 

మీకు ఎవడిచుచ్ను? 

1 కొరిందీయులకు 4:2 => మరియు గృహనిరావ్హకులలో పర్తివాడును నమమ్కమైనవాడైయుండుట 

అవశయ్ము. 

1 కొరిందీయులకు 4:3 => మీచేతనైనను, ఏ మనుషుయ్నిచేతనైనను నేను విమరిశ్ంపబడుట నాకు 

మికిక్లి అలప్మైన సంగతి; ననున్ నేనే విమరిశ్ంచుకొనను. 

1 కొరిందీయులకు 4:4 => నాయందు నాకు ఏ దోషమును కానరాదు; అయినను ఇందువలన 

నీతిమంతుడనుగా ఎంచబడను, ననున్ విమరిశ్ంచువాడు పర్భువే. 

1 కొరిందీయులకు 4:5 => కాబటిట్ సమయము రాకమునుపు, అనగా పర్భువు వచుచ్వరకు, 

దేనినిగూరిచ్యు తీరుప్ తీరచ్కుడి. ఆయన అంధకారమందలి రహసయ్ములను వెలుగులోనికి తెచిచ్ 

హృదయములలోని ఆలోచనలను బయలుపరచునపుప్డు, పర్తివానికిని తగిన మెపుప్ దేవుని వలన 

కలుగును. 

పర్కటన 2:10 => ఇదిగో మీరు శోధింపబడునటుల్ అపవాది మీలో కొందరిని చెరలో 

వేయింపబోవుచునాన్డు; పది దినములు శర్మ కలుగును; మరణము వరకు నమమ్కముగా ఉండుము. 

నేను నీకు జీవకిరీటమిచెచ్దను. 

పర్కటన 2:13 => సాతాను సింహాసనమునన్ సథ్లములో నీవు కాపురమునాన్వని నేనెరుగుదును. 

మరియు సాతాను కాపురమునన్ ఆ సథ్లములో, నాయందు విశావ్సియైయుండి ననున్గూరిచ్ సాకిష్యైన 

అంతిపయనువాడు మీ మధయ్ను చంపబడిన దినములలో నీవు నా నామము గటిట్గా చేపటిట్ నాయందలి 

విశావ్సమును విసరిజ్ంపలేదని నేనెరుగుదును 

సామెతలు 28:22 => చెడు దృషిట్గలవాడు ఆసిత్ సంపాదింప ఆతురపడును తనకు దరిదర్త వచుచ్నని 

వానికి తెలియదు. 

సామెతలు 13:11 => మోసముచేత సంపాదించిన ధనము కీష్ణించిపోవును కషట్ము చేసి 

కూరుచ్కొనువాడు తన ఆసిత్ని వృదిధ్ చేసికొనును. 

Page  of 2258 2507



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   !"త$

సామెతలు 20:21 => మొదట బహు తవ్రితముగా దొరికిన సావ్సథ్య్ము తుదకు దీవెన 

నొందకపోవును. 

సామెతలు 23:4 => ఐశవ్రయ్ము పొంద పర్యాసపడకుము నీకు అటిట్ అభిపార్యము కలిగినను దాని 

విడిచిపెటుట్ము. 

2 రాజులు 5:20 => అంతట దైవజనుడైన ఎలీషాకు సేవకుడగు గేహజీ సిరియనుడైన యీ 

నయమాను తీసికొనివచిచ్న వాటిని అంగీకరించుటకు నా యజమానునికి మనసుస్ లేకపోయెను గాని, 

యెహోవా జీవముతోడు నేను పరుగెతిత్కొనిపోయి అతని కలిసికొని అతనియొదద్ ఏదైనను 

తీసికొందుననుకొని 

2 రాజులు 5:21 => నయమానును కలిసికొనుటకై పోవుచుండగా, నయమాను తన వెనుకనుండి 

పరుగున వచుచ్చునన్ వానిని చూచి తన రథముమీదనుండి దిగి వానిని ఎదురొక్ని కేష్మమా అని 

అడిగెను. అతడు కేష్మమే అని చెపిప్ 

2 రాజులు 5:22 => నా యజమానుడు నాచేత వరత్మానము పంపి పర్వకత్ల శిషుయ్లలో ఇదద్రు 

యౌవనులు ఎఫార్యిము మనయ్మునుండి నాయొదద్కు ఇపుప్డే వచిచ్రిగనుక నీవు వారికొరకు రెండు 

మణుగుల వెండియు రెండు దుసుత్ల బటట్లును దయచేయుమని సెలవిచుచ్చునాన్డనెను. 

2 రాజులు 5:23 => అందుకు నయమాను నీకు అనుకూలమైతే రెటిట్ంపు వెండి తీసికొనుమని 

బతిమాలి, రెండు సంచులలో నాలుగు మణుగుల వెండి కటిట్ రెండు దుసుత్ల బటట్లనిచిచ్, తన 

పనివారిలో ఇదద్రిమీద వాటిని వేయగా వారు గేహజీ ముందర వాటిని మోసికొనిపోయిరి. 

2 రాజులు 5:24 => మెటల్దగగ్రకు వారు రాగానే వారియొదద్నుండి గేహజీ వాటిని తీసికొని యింటిలో 

దాచి వారికి సెలవియయ్గా వారు వెళి ల్పోయిరి. 

2 రాజులు 5:25 => అతడు లోపలికి పోయి తన యజమానుని ముందర నిలువగా ఎలీషా వానిని 

చూచి గేహజీ, నీవెచచ్టనుండి వచిచ్తివని అడిగినందుకు వాడు నీ దాసుడనైన నేను ఎచచ్టికిని 

పోలేదనెను. 
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2 రాజులు 5:26 => అంతట ఎలీషా వానితో ఆ మనుషుయ్డు తన రథము దిగి నినున్ ఎదురొక్నుటకు 

తిరిగి వచిచ్నపుప్డు నా మనసు నీతోకూడ రాలేదా? దర్వయ్మును వసత్రములను ఒలీవచెటల్ తోటలను 

దార్క్షతోటలను గొఱఱ్లను ఎడల్ను దాసదాసీలను సంపాదించుకొనుటకు ఇది సమయమా? 

2 రాజులు 5:27 => కాబటిట్ నయమానునకు కలిగిన కుషుఠ్ నీకును నీ సంతతికిని సరవ్కాలము 

అంటియుండును అని చెపప్గా వాడు మంచువలె తెలల్నైన కుషఠ్ము గలిగి ఎలీషా ఎదుటనుండి బయటికి 

వెళె ల్ను. 

1 తిమోతి 6:9 => ధనవంతులగుటకు అపేకిష్ంచువారు శోధనలోను, ఉరిలోను, అవివేక 

యుకత్ములును హానికరములునైన అనేక దురాశలలోను పడుదురు. అటిట్వి మనుషుయ్లను నషట్ములోను 

నాశనములోను ముంచివేయును. 

1 తిమోతి 6:10 => ఎందుకనగా ధనాపేక్ష సమసత్మైన కీడులకు మూలము; కొందరు దానిని 

ఆశించి విశావ్సము నుండి తొలగిపోయి నానాబాధలతో తముమ్ను తామే పొడుచుకొనిరి. 

సామెతలు 17:5 => బీదలను వెకిక్రించువాడు వారి సృషిట్కరత్ను నిందించువాడు. ఆపదను చూచి 

సంతోషించువాడు నిరోద్షిగా ఎంచబడడు. 

ఆదికాండము 34:23 => వారి మందలు వారి ఆసిత్ వారి పశువులనిన్యు మనవగును గదా; 

ఎటల్యినను మనము వారి మాటకు ఒపుప్కొందము, అపుప్డు వారు మనలో నివసించెదరనగా 

యెహోషువ 8:2 => నీవు యెరికోకును దాని రాజునకును ఏమి చేసితివో అదే హాయికిని దాని 

రాజునకును చేసెదవు; అయితే దాని సొముమ్ను పశువులను మీరు కొలల్గా దోచుకొనవలెను. పటట్ణపు 

పడమటి వైపున మాటుగాండల్నుంచుము. 

2 రాజులు 22:7 => ఆ అధికారులు నమమ్కసుథ్లని వారిచేతికి అపప్గించిన దర్వయ్మునుగూరిచ్ 

వారియొదద్ లెకక్ పుచుచ్కొనకుండిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 34:12 => ఆ మనుషుయ్లు ఆ పనిని నమమ్కముగా చేసిరి. వారి మీది పై 

విచారణకరత్లు ఎవరనగా, మెరారీయులైన లేవీయులగు యహతు ఓబదాయ్ అనువారును, పని 

నడిపించుటకు ఏరప్డిన కహాతీయులగు జెకరాయ్ మెషులాల్ము అనువారును, లేవీయులలో వాదయ్ 

పర్వీణులైన వారు వారితోకూడ ఉండిరి. 
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సామెతలు 10:6 => నీతిమంతుని తలమీదికి ఆశీరావ్దములు వచుచ్ను బలాతాక్రము భకిత్హీనుని 

నోరు మూసివేయును. 

యిరిమ్యా 17:11 => నాయ్యవిరోధముగా ఆసిత్ సంపాదించుకొనువాడు తాను పెటట్ని గుడల్ను 

పొదుగు కౌజుపిటట్వలె నునాన్డు; సగము పార్యములో వాడు దానిని విడువవలసి వచుచ్ను; అటిట్వాడు 

కడపట వాటిని విడుచుచు అవివేకిగా కనబడును. 

వచనము 24 

తన తలిదండుర్ల సొముమ్ దోచుకొని అది దోర్హము కాదనుకొనువాడు నశింపజేయువానికి జతకాడు. 

సామెతలు 18:5 => తీరుప్ తీరుచ్టలో భకిత్హీనులయెడల పక్షపాతము చూపుటయు నీతిమంతులకు 

నాయ్యము తపిప్ంచుటయు కర్మము కాదు. 

సామెతలు 24:23 => ఇవియు జాఞ్నులు చెపిప్న సామెతలే నాయ్యము తీరుచ్టలో పక్షపాతము 

చూపుట ధరమ్ము కాదు 

నిరగ్మకాండము 23:2 => దుషాక్రయ్ము జరిగించుటకై సమూహమును వెంబడించవదుద్, 

నాయ్యమును తిర్పిప్వేయుటకు సమూహముతో చేరి వాయ్జెయ్ములో సాక్షయ్ము పలుకకూడదు; 

నిరగ్మకాండము 23:8 => లంచము తీసికొనకూడదు; లంచము దృషిట్గలవానికి గుర్డిడ్తనము 

కలుగజేసి, నీతిమంతుల మాటలకు అపారథ్ము చేయించును. 

యెహెజేక్లు 13:19 => అబదధ్పు మాటలనంగీకరించు నా జనులతో అబదధ్ఫు మాటలు చెపుప్చు, 

చేరెడు యవలకును రొటెట్ముకక్లకును ఆశపడి మరణమునకు పాతుర్లు కానివారిని చంపుచు, 

బర్దుకుటకు అపాతుర్లైన వారిని బర్దికించుచు నా జనులలో మీరు ననున్ దూషించెదరు. 

హోషేయ 4:18 => వారికి దార్కాష్రసము చేదాయెను, ఒళుల్ తెలియనివారు; మానక వయ్భిచారము 

చేయువారు; వారి అధికారులు సిగుగ్మాలినవారై అవమానకరమైన దానిని పేర్మింతురు. 

మీకా 3:5 => ఆహారము నమలుచు, సమాధానమని పర్కటించువారును, ఒకడు తమ నోట 

ఆహారము పెటట్నియెడల అతనిమీద యుదధ్ము పర్కటించువారునై నా జనులను పొరపెటుట్ 

పర్వకత్లనుగూరిచ్ యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా 

Page  of 2261 2507



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   !"త$

మీకా 7:3 => రెండుచేతులతోను కీడు చేయ పూనుకొందురు, అధిపతులు బహుమానము 

కోరుదురు, నాయ్యాధిపతులు లంచము పుచుచ్కొందురు, గొపప్వారు తమ మోసపు కోరికను 

తెలియజేయుదురు. ఆలాగున వారు ఏకపటుట్గానుండి దాని ముగింతురు. 

రోమీయులకు 16:18 => అటిట్వారు మన పర్భువైన కీర్సుత్కు కాక తమ కడుపునకే దాసులు; వారు 

ఇంపైన మాటలవలనను ఇచచ్కములవలనను నిషక్పటుల మనసుస్లను మోసపుచుచ్దురు. 

2 పేతురు 2:3 => వారు అధిక లోభులై, కలప్నా వాకయ్ములు చెపుప్చు, మీవలన లాభము 

సంపాదించుకొందురు; వారికి పూరవ్మునుండి విధింపబడిన తీరుప్ ఆలసయ్ము చేయదు, వారి 

నాశనము కునికి నిదర్పోదు. 

నాయ్యాధిపతులు 18:4 => అతడు మీకా తనకు చేసిన విధము చెపిప్ మీకా నాకు 

జీతమిచుచ్చునాన్డు, నేను అతనికి యాజకుడనై యునాన్నని వారితో చెపెప్ను. 

యెషయా 29:21 => కీడుచేయ యతిన్ంచుచు ఒకక్ వాయ్జెయ్మునుబటిట్ యితరులను పాపులనుగా 

చేయుచు గుమమ్ములో తముమ్ను గదిద్ంచువానిని పటుట్కొనవలెనని ఉరినొడుడ్చు మాయమాటలచేత 

నీతిమంతుని పడదోర్యువారు నరకబడుదురు.  

ఆమోసు 2:7 => దరిదుర్ల నోటిలో మనున్ వేయుటకు బహు ఆశపడుదురు; దీనుల తోర్వకు అడ డ్ము 

వచెచ్దరు; తండిర్యు కుమారుడును ఒకదానినే కూడి నా పరిశుదధ్నామమును అవమానపరచుదురు; 

మారుక్ 14:11 => వారు విని, సంతోషించి వానికి దర్వయ్మితుత్మని వాగాద్నము చేసిరి గనుక వాడు 

ఆయనను అపప్గించుటకు తగిన సమయము కనిపెటుట్చుండెను. 

యాకోబు 2:1 => నా సహోదరులారా, మహిమాసవ్రూపియగు మన పర్భువైన యేసుకీర్సుత్నుగూరిచ్న 

విశావ్స విషయములో మోమాటము గలవారై యుండకుడి. 

వచనము 25 

పేరాస గలవాడు కలహమును రేపును యెహోవాయందు నమమ్కముంచువాడు వరిధ్లుల్ను. 

సామెతలు 28:20 => నమమ్కమైనవానికి దీవెనలు మెండుగా కలుగును. ధనవంతుడగుటకు 

ఆతురపడువాడు శిక్షనొందకపోడు. 
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1 తిమోతి 6:9 => ధనవంతులగుటకు అపేకిష్ంచువారు శోధనలోను, ఉరిలోను, అవివేక 

యుకత్ములును హానికరములునైన అనేక దురాశలలోను పడుదురు. అటిట్వి మనుషుయ్లను నషట్ములోను 

నాశనములోను ముంచివేయును. 

సామెతలు 23:6 => ఎదుటివాని మేలు ఓరచ్లేనివానితో కలిసి భోజనము చేయకుము వాని రుచిగల 

పదారథ్ముల నాశింపకుము. 

మతత్యి 20:15 => నాకిషట్ము వచిచ్నటుట్ నా సొంత సొముమ్తో చేయుట నాయ్యము కాదా? నేను 

మంచివాడనైనందున నీకు కడుపుమంటగా ఉనన్దా అని చెపెప్ను. 

మారుక్ 7:22 => నరహతయ్లును వయ్భిచారములును లోభములును చెడుతనములును కృతిర్మమును 

కామవికారమును మతస్రమును దేవదూషణయు అహంభావమును అవివేకమును వచుచ్ను. 

ఆదికాండము 13:10 => లోతు తన కనున్లెతిత్ యొరాద్ను పార్ంతమంతటిని చూచెను. యెహోవా 

సొదొమ గొమొఱాఱ్ అను పటట్ణములను నాశనము చేయకమునుపు సోయరుకు వచుచ్వరకు 

అదంతయు యెహోవా తోటవలెను ఐగుపుత్ దేశమువలెను నీళుల్ పారు దేశమై యుండెను. 

ఆదికాండము 13:11 => కాబటిట్ లోతు తనకు యొరాద్ను పార్ంతమంతటిని ఏరప్రచుకొని తూరుప్గా 

పర్యాణము చేసెను. అటుల్ వారు ఒకరికొకరు వేరై పోయిరి. 

ఆదికాండము 13:12 => అబార్ము కనానులో నివసించెను. లోతు ఆ మైదానమందునన్ పటట్ణముల 

పర్దేశములలో కాపురముండి సొదొమ దగగ్ర తన గుడారము వేసికొనెను.  

ఆదికాండము 13:13 => సొదొమ మనుషుయ్లు దుషు ట్లును, యెహోవా దృషిట్కి బహు పాపులునై 

యుండిరి. 

ఆదికాండము 19:17 => ఆ దూతలు వారిని వెలుపలికి తీసికొని వచిచ్న తరువాత ఆయన నీ 

పార్ణమును దకిక్ంచుకొనునటుల్ పారిపొముమ్, నీ వెనుక చూడకుము, ఈ మైదానములో ఎకక్డను 

నిలువక నీవు నశించిపోకుండ ఆ పరవ్తమునకు పారిపొమమ్ని చెపప్గా  

యోబు 20:18 => దేనికొరకు వారు పర్యాసపడి సంపాదించియుండిరో దానిని వారు అనుభవింపక 

మరల అపప్గించెదరు వారు సంపాదించిన ఆసిత్కొలది వారికి సంతోషముండదు 
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యోబు 20:19 => వారు బీదలను ముంచి విడిచిపెటిట్నవారు వారు బలాతాక్రముచేత ఒక యింటిని 

ఆకర్మించుకొనినను దానిని కటిట్ పూరిత్చేయరు. 

యోబు 20:20 => వారు ఎడతెగక ఆశించినవారు తమ యిషట్వసుత్వులలో ఒకదానిచేతనైనను 

తముమ్ను తాము రకిష్ంచుకొనజాలరు. 

యోబు 20:21 => వారు మింగివేయనిది ఒకటియు లేదు గనుక వారి కేష్మసిథ్తి నిలువదు. 

యోబు 20:22 => వారికి సంపాదయ్ము పూరణ్ముగా కలిగిన సమయమున వారు ఇబబ్ంది పడుదురు 

దురవసథ్లోనుండు వారందరి చెయియ్ వారిమీదికి వచుచ్ను. 

యోబు 27:16 => ధూళి అంత విసాత్రముగా వారు వెండిని పోగుచేసినను జిగటమనన్ంత 

విసాత్రముగా వసత్రములను సిదధ్పరచుకొనినను 

యోబు 27:17 => వారు దాని సిదధ్పరచుకొనుటయే గాని నీతిమంతులు దాని కటుట్కొనెదరు 

నిరపరాధులు ఆ వెండిని పంచుకొనెదరు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 15:9 => విడుదల సంవతస్రమైన యేడవ సంవతస్రము సమీపమైనదని 

చెడ డ్తలంపు నీ మనసుస్లో పుటట్క యుండునటుల్ జాగర్తత్పడుము. బీదవాడైన నీ సహోదరునియెడల 

కటాక్షము చూపక నీవు వానికేమియు ఇయయ్కపోయినయెడల వాడొకవేళ నినున్గూరిచ్ యెహోవాకు 

మొఱఱ్పెటుట్ను; అది నీకు పాపమగును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28 :54 => మీలో బహు మృదువైన సవ్భావమును అతి 

సుకుమారమునుగల మనుషుయ్ని కనున్ తన సహోదరునియెడలను తన కౌగిటి భారయ్యెడలను తాను 

చంపక విడుచు తన కడమ పిలల్లయెడలను చెడ డ్దైనందున 

యెహోషువ 7:21 => దోపుడు సొముమ్లో ఒక మంచి షీనారు పైవసత్రమును రెండువందల తులముల 

వెండిని ఏబది తులముల యెతుత్గల ఒక బంగారు కమిమ్ని నేను చూచి వాటిని ఆశించి తీసికొంటిని; 

అదిగో నా డేరామధయ్ అవి భూమిలో దాచబడియునన్వి, ఆ వెండి దాని కిర్ంద ఉనన్దని ఉతత్రమిచిచ్ 

తాను చేసినదంతయు ఒపుప్కొనెను. 

సామెతలు 10:22 => యెహోవా ఆశీరావ్దము ఐశవ్రయ్మిచుచ్ను నరుల కషట్ముచేత ఆ 

యాశీరావ్దము ఎకుక్వ కాదు. 
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సామెతలు 19:2 => ఒకడు తెలివి లేకుండుట మంచిదికాదు తొందరపడి నడచువాడు దారి 

తపిప్పోవును. ఒకని మూరఖ్త వాని పర్వరత్నను తారుమారు చేయును 

సామెతలు 20:21 => మొదట బహు తవ్రితముగా దొరికిన సావ్సథ్య్ము తుదకు దీవెన 

నొందకపోవును. 

సామెతలు 21:5 => శర్దధ్గలవారి యోచనలు లాభకరములు తాలిమి లేక పనిచేయువానికి నషట్మే 

పార్పిత్ంచును 

యిరిమ్యా 17:11 => నాయ్యవిరోధముగా ఆసిత్ సంపాదించుకొనువాడు తాను పెటట్ని గుడల్ను 

పొదుగు కౌజుపిటట్వలె నునాన్డు; సగము పార్యములో వాడు దానిని విడువవలసి వచుచ్ను; అటిట్వాడు 

కడపట వాటిని విడుచుచు అవివేకిగా కనబడును. 

మారుక్ 14:11 => వారు విని, సంతోషించి వానికి దర్వయ్మితుత్మని వాగాద్నము చేసిరి గనుక వాడు 

ఆయనను అపప్గించుటకు తగిన సమయము కనిపెటుట్చుండెను. 

లూకా 11:34 => నీ దేహమునకు దీపము నీ కనేన్ గనుక, నీ కనున్ తేటగానుంటె నీ దేహమంతయు 

వెలుగుమయమై యుండును; అది చెడినదైతే నీ దేహమును చీకటిమయమై యుండును. 

వచనము 26 

తన మనసుస్ను నముమ్కొనువాడు బుదిధ్హీనుడు జాఞ్నముగా పర్వరిత్ంచువాడు తపిప్ంచుకొనును. 

సామెతలు 27:5 => లోలోపల పేర్మించుటకంటె బహిరంగముగా గదిద్ంచుట మేలు 

సామెతలు 27:6 => మేలును కోరి సేన్హితుడు గాయములు చేయును పగవాడు లెకక్లేని 

ముదుద్లుపెటుట్ను. 

2 సమూయేలు 12:7 => నాతాను దావీదును చూచి ఆ మనుషుయ్డవు నీవే. ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన 

యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా ఇశార్యేలీయులమీద నేను నినున్ రాజుగా పటాట్భిషేకముచేసి 

సౌలుచేతిలోనుండి నినున్ విడిపించి నీ యజమానుని నగరిని నీకనుగర్హించి 

1 రాజులు 1:23 => అతడు రాజు సనిన్ధికి వచిచ్ నమసాక్రము చేసి సాషాట్ంగపడి 
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1 రాజులు 1:32 => అపుప్డు రాజైన దావీదు యాజకుడైన సాదోకును పర్వకత్యైన నాతానును 

యెహోయాదా కుమారుడైన బెనాయాను నాయొదద్కు పిలువుమని సెలవియయ్గా వారు రాజు సనిన్ధికి 

వచిచ్రి. 

1 రాజులు 1:33 => అంతట రాజు మీరు మీ యేలినవాడనైన నా సేవకులను పిలుచుకొని పోయి నా 

కుమారుడైన సొలొమోనును నా కంచర గాడిదమీద ఎకిక్ంచి గిహోనునకు తీసికొనిపోయి 

1 రాజులు 1:34 => యాజకుడైన సాదోకును పర్వకత్యైన నాతానును అకక్డ ఇశార్యేలీయులమీద 

రాజుగా అతనికి పటాట్భిషేకము చేసిన తరువాత మీరు బాకానాదము చేసి రాజైన సొలొమోను 

చిరంజీవియగునుగాక అని పర్కటన చేయవలెను. 

1 రాజులు 1:35 => ఇశార్యేలు వారిమీదను యూదావారి మీదను నేనతనిని అధికారిగా 

నియమించియునాన్ను గనుక పిమమ్ట మీరు యెరూషలేమునకు అతని వెంటరాగా అతడు నా 

సింహాసనముమీద ఆసీనుడై నాకు పర్తిగా రాజగును అని సెలవిచెచ్ను. 

1 రాజులు 1:36 => అందుకు యెహోయాదా కుమారుడైన బెనాయా రాజునకు పర్తుయ్తత్రముగా 

ఇటల్నెను ఆలాగు జరుగును గాక, నా యేలినవాడవును రాజవునగు నీ దేవుడైన యెహోవా ఆ మాటను 

సిథ్రపరచును గాక. 

1 రాజులు 1:37 => యెహోవా నా యేలినవాడవును రాజవునగు నీకు తోడుగా నుండినటుల్ ఆయన 

సొలొమోనునకు తోడుగానుండి, నా యేలినవాడైన రాజగు దావీదుయొకక్ రాజయ్ముకంటె అతని 

రాజయ్ము ఘనముగా చేయునుగాక అనెను; 

1 రాజులు 1:38 => కాబటిట్ యాజకుడైన సాదోకును పర్వకత్యైన నాతానును యెహోయాదా 

కుమారుడైన బెనాయాయును కెరేతీయులును పెలేతీయులును రాజైన దావీదు కంచర గాడిదమీద 

సొలొమోనును ఎకిక్ంచి గిహోనునకు తీసికొనిరాగా 

1 రాజులు 1:39 => యాజకుడైన సాదోకు గుడారములోనుండి తైలపు కొముమ్ను తెచిచ్ 

సొలొమోనునకు పటాట్భిషేకము చేసెను. అపుప్డు వారు బాకా ఊదగా కూడిన జనులందరును రాజైన 

సొలొమోను చిరంజీవియగునుగాక అని కేకలువేసిరి 
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1 రాజులు 1:40 => మరియు ఆ జనులందరును అతని వెంబడివచిచ్ పిలల్నగోర్వులను ఊదుచు, 

వాటి నాదముచేత నేల బదద్లగునటుల్ అతయ్ధికముగా సంతోషించిరి. 

కీరత్నలు 141:5 => నీతిమంతులు ననున్ కొటుట్ట నాకు ఉపకారము వారు ననున్ గదిద్ంచుట నాకు 

తైలాభిషేకము నేను అటిట్ అభిషేకమును తోర్సివేయకుందును గాక. వారి దుషట్కిర్యలను చూచియు 

నేను తపప్క పార్రథ్న చేయుచునాన్ను. 

మతత్యి 18:15 => మరియు నీ సహోదరుడు నీయెడల తపిప్దము చేసినయెడల నీవు పోయి, నీవును 

అతడును ఒంటరిగా నునన్పుప్డు అతనిని గదిద్ంచుము; అతడు నీ మాట వినినయెడల నీ సహోదరుని 

సంపాదించుకొంటివి. 

గలతీయులకు 2:11 => అయితే కేఫా అంతియొకయకు వచిచ్నపుప్డు అతడు అపరాధిగా తీరచ్బడెను 

గనుక నేను ముఖాముఖిగా అతనిని ఎదిరించితిని; 

2 పేతురు 3:15 => మరియు మన పర్భువు యొకక్ దీరఘ్శాంతము రక్షణారథ్మైనదని యెంచుకొనుడి. 

ఆలాగు మన పిర్య సహోదరుడైన పౌలు కూడ తనకు అనుగర్హింపబడిన జాఞ్నము చొపుప్న మీకు 

వార్సియునాన్డు. 

2 పేతురు 3:16 => వీటినిగూరిచ్ తన పతిర్కలనిన్టిలోను బోధించుచునాన్డు; అయితే వాటిలో 

కొనిన్సంగతులు గర్హించుటకు కషట్మైనవి. వీటిని విదాయ్విహీనులును, అసిథ్రులైనవారును, తకిక్న 

లేఖనములను అపారథ్ము చేసినటుల్, తమ సవ్కీయ నాశనమునకు అపారథ్ము చేయుదురు. 

1 సమూయేలు 25:33 => నేను పగ తీరుచ్కొనకుండను ఈ దినమున పార్ణము తీయకుండను ననున్ 

ఆపినందుకై నీవు ఆశీరావ్దము నొందుదువు గాక. నీవు చూపిన బుదిధ్ విషయమై నీకు ఆశీరావ్దము 

కలుగును గాక. 

సామెతలు 9:8 => అపహాసకుని గదిద్ంపకుము గదిద్ంచినయెడల వాడు నినున్ దేవ్షించును. జాఞ్నము 

గలవానిని గదిద్ంపగా వాడు నినున్ పేర్మించును. 

సామెతలు 24:25 => నాయ్యముగా తీరుప్ తీరుచ్వారికి మేలు కలుగును కేష్మకరమైన దీవెన 

అటిట్వారిమీదికి వచుచ్ను. 
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పర్సంగి 9:17 => బుదిధ్హీనులలో ఏలువాని కేకలకంటె మెలల్గా వినబడిన జాఞ్నుల మాటలు 

శేర్షఠ్ములు. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 2:5 => మీరెరిగియునన్టుట్ మేము ఇచచ్కపు మాటలనైనను, ధనాపేక్షను 

కపిప్పెటుట్ వేషమునైనను ఎనన్డును వినియోగింపలేదు; ఇందుకు దేవుడే సాకిష్. 

వచనము 27 

బీదలకిచుచ్వానికి లేమి కలుగదు కనున్లు మూసికొనువానికి బహు శాపములు కలుగును. 

సామెతలు 19:26 => తండిర్కి కీడుచేసి తలిల్ని తరిమివేయువాడు అవమానమును అపకీరిత్ని 

కలుగజేయువాడు. 

నాయ్యాధిపతులు 17:2 => అతడు తన తలిల్ని చూచి నీయొదద్ నుండి తీసికొనిన రూకలు, అనగా 

నీవు పర్మాణముచేసి నా వినికిడిలో మాటలాడిన ఆ వెయియ్నిన్ నూరు వెండిరూకలు నాయొదద్నునన్వి. 

ఇదిగో నేను వాటిని తీసికొంటినని ఆమెతో చెపప్గా అతని తలిల్ నా కుమారుడు యెహోవా చేత 

ఆశీరవ్దింపబడును గాక అనెను.  

మతత్యి 15:4 => తలిదండుర్లను ఘనపరచుమనియు, తండిర్నైనను తలిల్నైనను దూషించువాడు 

తపప్క మరణము పొందవలెననియు దేవుడు సెలచిచెచ్ను. 

మతత్యి 15:5 => మీరైతే ఒకడు తన తండిర్నైనను తలిల్నైనను చూచి నావలన నీకేది 

పర్యోజనమగునో అది దేవారిప్తమని చెపిప్నయెడల అతడు తన తండిర్నైనను తలిల్నైనను 

ఘనపరచనకక్రలేదని చెపుప్చునాన్రు. 

మతత్యి 15:6 => మీరు మీ పారంపరాయ్చారము నిమితత్మై దేవుని వాకయ్మును నిరరథ్కము 

చేయుచునాన్రు. 

సామెతలు 28:7 => ఉపదేశము నంగీకరించు కుమారుడు బుదిధ్గలవాడు తుంటరుల సహవాసము 

చేయువాడు తన తండిర్కి అపకీరిత్ తెచుచ్ను. 

సామెతలు 13:20 => జాఞ్నుల సహవాసము చేయువాడు జాఞ్నము గలవాడగును. మూరు ఖ్ల 

సహవాసము చేయువాడు చెడిపోవును. 
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సామెతలు 18:9 => పనిలో జాగు చేయువాడు నషట్ము చేయువానికి సోదరుడు. 

నిరగ్మకాండము 20:12 => నీ దేవుడైన యెహోవా నీకనుగర్హించు దేశములో నీవు 

దీరాఘ్యుషమ్ంతుడవగునటుల్ నీ తండిర్ని నీ తలిల్ని సనామ్నించుము. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 21:18 => ఒకని కుమారుడు మొండివాడై తిరుగబడి తండిర్మాట గాని 

తలిల్మాటగాని వినకయుండి, వారు అతని శికిష్ంచిన తరువాతయును అతడు వారికి విధేయుడు 

కాకపోయినయెడల 

1 దెసస్లోనీకయులకు 4:6 => ఈ విషయమందెవడును అతికర్మించి తన సహోదరునికి మోసము 

చేయకుండవలెను; ఎందుకనగా మేము పూరవ్ము మీతో చెపిప్ సాక్షయ్మిచిచ్న పర్కారము పర్భువు 

వీటనిన్టి విషయమై పర్తిదండన చేయువాడు. 

1 తిమోతి 1:9 => ధరమ్శాసత్రము ధరమ్విరోధులకును అవిధేయులకును భకిత్హీనులకును 

పాపిషు ట్లకును అపవితుర్లకును మతదూషకులకును పితృహంతకులకును మాతృహంతకులకును 

నరహంతకులకును వయ్భిచారులకును పురుషసంయోగులకును మనుషయ్చోరులకును అబదిధ్కులకును 

అపర్మాణికులకును,  

హెబీర్యులకు 12:28 => అందువలన మనము నిశచ్లమైన రాజయ్మును పొంది, దైవ కృప 

కలిగియుందము. ఆ కృప కలిగి వినయ భయభకుత్లతో దేవునికి పీర్తికరమైన సేవచేయుదము, 

వచనము 28 

దుషు ట్లు గొపప్వారగునపుప్డు జనులు దాగుకొందురు వారు నశించునపుప్డు నీతిమంతులు 

ఎకుక్వగుదురు. 

సామెతలు 10:12 => పగ కలహమును రేపును పేర్మ దోషములనిన్టిని కపుప్ను. 

సామెతలు 13:10 => గరవ్మువలన జగడమే పుటుట్ను ఆలోచన వినువానికి జాఞ్నము కలుగును. 

సామెతలు 15:18 => కోపోదేర్కి యగువాడు కలహము రేపును దీరఘ్శాంతుడు వివాదము 

నణచివేయును. 
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సామెతలు 21:24 => అహంకారియైన గరివ్షుఠ్నికి అపహాసకుడని పేరు అటిట్వాడు అమిత 

గరవ్ముతో పర్వరిత్ంచును. 

సామెతలు 22:10 => తిరసాక్రబుదిధ్ గలవాని తోలివేసినయెడల కలహములు మానును పోరు తీరి 

అవమానము మానిపోవును. 

సామెతలు 29:22 => కోపిషుఠ్డు కలహము రేపును ముంగోపి అధికమైన దుషిర్క్యలు చేయును. 

కీరత్నలు 84:12 => సైనయ్ములకధిపతివగు యెహోవా, నీయందు నమిమ్కయుంచువారు ధనుయ్లు. 

యిరిమ్యా 17:7 => యెహోవాను నముమ్కొనువాడు ధనుయ్డు, యెహోవా వానికి ఆశర్యముగా 

ఉండును. 

యిరిమ్యా 17:8 => వాడు జలములయొదద్ నాటబడిన చెటుట్వలె నుండును; అది కాలువల ఓరను 

దాని వేళుల్ తనున్ను; వెటట్ కలిగినను దానికి భయపడదు, దాని ఆకు పచచ్గానుండును, వరష్ములేని 

సంవతస్రమున చింతనొందదు కాపు మానదు. 

1 తిమోతి 6:6 => సంతుషిట్ సహితమైన దైవభకిత్ గొపప్ లాభసాధనమైయునన్ది. 

సామెతలు 11:25 => ఔదారయ్ము గలవారు పుషిట్ నొందుదురు. నీళుల్ పోయువారికి నీళుల్ 

పోయబడును 

సామెతలు 13:4 => సోమరి ఆశపడును గాని వాని పార్ణమునకేమియు దొరకదు శర్దధ్గలవారి 

పార్ణము పుషిట్గా నుండును. 

సామెతలు 15:30 => కనున్ల పర్కాశము చూచుట హృదయమునకు సంతోషకరము మంచి 

సమాచారము ఎముకలకు పుషిట్ ఇచుచ్ను. 

యెషయా 58:11 => యెహోవా నినున్ నితయ్ము నడిపించును కాష్మకాలమున ఆయన నినున్ 

తృపిత్పరచి నీ యెముకలను బలపరచును నీవు నీరుకటిట్న తోటవలెను ఎపుప్డును ఉబుకుచుండు నీటి 

ఊటవలెను ఉండెదవు.  

1 రాజులు 12:10 => అపుప్డు అతనితో కూడ ఎదిగిన ఆ యౌవనసుథ్లు ఈ ఆలోచన చెపిప్రి నీ 

తండిర్ మా కాడిని బరువైనదిగా చేసెను గాని నీవు దానిని చులకనగా చేయవలెనని నీతో చెపుప్కొనిన 

యీ జనులకు ఈలాగు ఆజఞ్ ఇముమ్ నా తండిర్ నడుముకంటె నా చిటికెన వేర్లు పెదద్దిగా ఉండును. 
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2 దినవృతాత్ంతములు 10:10 => అతనితో కూడ పెరిగిన యీ యౌవనసుథ్లు అతనితో ఇటల్నిరి నీ 

తండిర్ మా కాడిని బరువుచేసెను, నీవు దానిని చులుకన చేయుమని నీతో పలికిన యీ జనులతో నీవు 

చెపప్వలసినదేమనగా నా చిటికెనవేర్లు నా తండిర్యొకక్ నడుముకంటె బరువుగా ఉండును; 

2 దినవృతాత్ంతములు 25:19 => నేను ఎదోమీయులను ఓడించితిని గదా యని 

నీవనుకొనుచునాన్వు; నీ హృదయము నీవు గరివ్ంచి పర్గలభ్ములాడునటుల్ చేయుచునన్ది; యింటియొదద్ 

నిలిచియుండుము; నీవు నా జోలికి వచిచ్ కీడు తెచుచ్కొనుట యెందుకు? నీవును నీతోకూడ 

యూదావారును అపజయమొందుట యెందుకు? 

సామెతలు 14:3 => మూఢుల నోట బెతత్మువంటి గరవ్మునన్ది. జాఞ్నుల పెదవులు వారిని 

కాపాడును. 

సామెతలు 30:33 => పాలు తరచగా వెనన్ పుటుట్ను, ముకుక్ పిండగా రకత్ము వచుచ్ను, కోపము 

రేపగా కలహము పుటుట్ను 

పర్సంగి 7:8 => కారాయ్రంభముకంటె కారాయ్ంతము మేలు; అహంకారము గలవానికంటె శాంతము 

గలవాడు శేర్షుఠ్డు 

యెషయా 57:13 => నీవు మొఱఱ్పెటుట్నపుప్డు నీ విగర్హముల గుంపు నినున్ తపిప్ంచునేమో గాలి 

వాటిననిన్టిని ఎగరగొటుట్ను గదా? ఒకడు ఊపిరి విడిచినమాతర్మున అవియనిన్యు 

కొటుట్కొనిపోవును ననున్ నముమ్కొనువారు దేశమును సవ్తంతిర్ంచుకొందురు నా పరిశుదధ్ పరవ్తమును 

సావ్ధీనపరచుకొందురు.  

దానియేలు 11:25 => అతడు గొపప్ సైనయ్మును సమకూరుచ్కొని, దకిష్ణ దేశపు రాజుతో యుదధ్ము 

చేయుటకు తన బలమును సిదధ్పరచి, తన మనసుస్ను రేపుకొనును గనుక దకిష్ణ దేశపు రాజు గొపప్ 

సైనయ్మును సమకూరుచ్కొని మహా బలము గలవాడై యుదధ్మునకు సిదధ్పడును. అతడు దకిష్ణ దేశపు 

రాజునకు విరోధమైన ఉపాయములు చేయనుదేద్శించినందున ఆ రాజు నిలువలేకపోవును.  

మతత్యి 26:33 => అందుకు పేతురు నీ విషయమై అందరు అభయ్ంతరపడినను నేను ఎపుప్డును 

అభయ్ంతరపడనని ఆయనతో చెపప్గా 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 17:13 => అయితే బెరయలోకూడ పౌలు దేవుని వాకయ్ము 

పర్చురించుచునాన్డని థెసస్లొనీకలో ఉండు యూదులు తెలిసికొని అకక్డికిని వచిచ్ 

జనసమూహములను రేపి కలవరపరచిరి. 
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వచనము 1 

ఎనిన్సారులు గదిద్ంచినను లోబడనివాడు మరి తిరుగులేకుండ హఠాతుత్గా నాశనమగును. 

సామెతలు 3:5 => నీ సవ్బుదిధ్ని ఆధారము చేసికొనక నీ పూరణ్హృదయముతో యెహోవాయందు 

నమమ్కముంచుము 

2 రాజులు 8:13 => అందుకు హజాయేలు కుకక్వంటివాడనగు నీ దాసుడనైన నేను ఇంత కారయ్ము 

చేయుటకు ఎంతటివాడను అని అతనితో అనగా, ఎలీషా నీవు సిరియామీద రాజవగుదువని యెహోవా 

నాకు బయలుపరచి యునాన్డనెను. 

యిరిమ్యా 17:9 => హృదయము అనిన్టికంటె మోసకరమైనది, అది ఘోరమైన వాయ్ధికలది, దాని 

గర్హింపగలవాడెవడు? 

మారుక్ 7:21 => లోపలినుండి, అనగా మనుషుయ్ల హృదయములోనుండి దురాలోచనలును 

జారతవ్ములును దొంగతనములును 

మారుక్ 7:22 => నరహతయ్లును వయ్భిచారములును లోభములును చెడుతనములును కృతిర్మమును 

కామవికారమును మతస్రమును దేవదూషణయు అహంభావమును అవివేకమును వచుచ్ను. 

మారుక్ 7:23 => ఈ చెడ డ్వనిన్యు లోపలినుండియే బయలువెళి ల్, మనుషుయ్ని అపవితర్ పరచునని 

ఆయన చెపెప్ను.  

మారుక్ 14:27 => అపుప్డు యేసు వారిని చూచి మీరందరు అభయ్ంతరపడెదరు; గొఱఱ్ల కాపరిని 

కొటుట్దును; గొఱఱ్లు చెదరిపోవును అని వార్యబడియునన్ది గదా. 

మారుక్ 14:28 => అయితే నేను లేచిన తరువాత మీకంటె ముందుగా గలిలయలోనికి వెళె ల్దననెను. 

మారుక్ 14:29 => అందుకు పేతురు అందరు అభయ్ంతరపడినను నేను అభయ్ంతరపడనని ఆయనతో 

చెపప్గా 

మారుక్ 14:30 => యేసు అతని చూచి నేటి రాతిర్ కోడి రెండుమారులు కూయకమునుపే నీవు ననున్ 

ఎరుగనని ముమామ్రు చెపెప్దవని నీతో నిశచ్యముగా చెపుప్చునాన్ననెను. 
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మారుక్ 14:31 => అతడు మరి ఖండితముగా నేను నీతోకూడ చావవలసి వచిచ్నను నినున్ ఎరుగనని 

చెపప్నే చెపప్ననెను. అటుల్ వారందరు ననిరి. 

రోమీయులకు 8:7 => ఏలయనగా శరీరానుసారమైన మనసుస్ దేవునికి విరోధమైయునన్ది; అది 

దేవుని ధరమ్ శాసత్రమునకు లోబడదు, ఏమాతర్మును లోబడనేరదు. 

యోబు 28:28 => మరియు యెహోవా యందలి భయభకుత్లే జాఞ్నమనియు దుషట్తవ్ము విడచుటయే 

వివేకమనియు ఆయన నరులకు సెలవిచెచ్ను. 

2 తిమోతి 3:15 => నీవు నేరుచ్కొని రూఢియని తెలిసికొనన్వి యెవరివలన నేరుచ్కొంటివో ఆ సంగతి 

తెలిసికొని, వాటియందు నిలుకడగా ఉండుము. 

యాకోబు 1:5 => మీలో ఎవనికైనను జాఞ్నము కొదువగా ఉనన్యెడల అతడు దేవుని అడుగవలెను, 

అపుప్డది అతనికి అనుగర్హింపబడును. ఆయన ఎవనిని గదిద్ంపక అందరికిని ధారాళముగ 

దయచేయువాడు.  

యాకోబు 3:13 => మీలో జాఞ్నవివేకములు గలవాడెవడు? వాడు జాఞ్నముతో కూడిన సాతివ్కము 

గలవాడై, తన యోగయ్ పర్వరత్నవలన తన కిర్యలను కనుపరచవలెను. 

యాకోబు 3:14 => అయితే మీ హృదయములలో సహింపనలవికాని మతస్రమును వివాదమును 

ఉంచుకొనినవారైతే అతిశయపడవదుద్, సతయ్మునకు విరోధముగా అబదధ్మాడవదుద్. 

యాకోబు 3:15 => ఈ జాఞ్నము పైనుండి దిగివచుచ్నది కాక భూసంబంధమైనదియు పర్కృతి 

సంబంధమైనదియు దయయ్ముల జాఞ్నమువంటిదియునైయునన్ది. 

యాకోబు 3:16 => ఏలయనగా, మతస్రమును వివాదమును ఎకక్డ ఉండునో అకక్డ అలల్రియు 

పర్తి నీచకారయ్మును ఉండును. 

యాకోబు 3:17 => అయితే పైనుండి వచుచ్ జాఞ్నము మొటట్మొదట పవితర్మైనది, తరువాత 

సమాధానకరమైనది, మృదువైనది, సులభముగా లోబడునది, కనికరముతోను మంచి ఫలములతోను 

నిండుకొనినది, పక్షపాతమైనను వేషధారణయైనను లేనిదియునైయునన్ది 

యాకోబు 3:18 => నీతిఫలము సమాధానము చేయువారికి సమాధానమందు వితత్బడును. 
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సంఖాయ్కాండము 15:39 => మీరు నా ఆజఞ్లనిన్టిని జాఞ్పకము చేసికొని మీ దేవునికి పర్తిషిఠ్తులై 

యుండునటుల్ మునుపటివలె కోరినవాటినిబటిట్యు చూచినవాటినిబటిట్యు వయ్భిచరింపక, 

యోబు 9:21 => నేను యథారథ్వంతుడనైనను నాయందు నాకిషట్ములేదు నేను నా పార్ణము 

తృణీకరించుచునాన్ను. ఏమి చేసినను ఒకక్టే. 

కీరత్నలు 139:24 => నీకాయాసకరమైన మారగ్ము నాయందునన్దేమో చూడుము నితయ్మారగ్మున 

ననున్ నడిపింపుము. 

సామెతలు 4:23 => నీ హృదయములోనుండి జీవధారలు బయలుదేరును కాబటిట్ అనిన్టికంటె 

ముఖయ్ముగా నీ హృదయమును భదర్ముగా కాపాడుకొనుము 

మతత్యి 26:33 => అందుకు పేతురు నీ విషయమై అందరు అభయ్ంతరపడినను నేను ఎపుప్డును 

అభయ్ంతరపడనని ఆయనతో చెపప్గా 

మతత్యి 26:70 => అందుకతడు నేనుండలేదు; నీవు చెపుప్సంగతి నాకు తెలియదని అందరియెదుట 

అనెను. 

లూకా 22:33 => అయితే అతడు పర్భువా, నీతోకూడ చెరలోనికిని మరణమునకును వెళుల్టకు 

సిదధ్ముగా ఉనాన్నని ఆయనతో అనగా 

యోహాను 13:38 => యేసు నాకొరకు నీ పార్ణము పెటుట్దువా? ఆయనను ఎరుగనని నీవు 

ముమామ్రు చెపప్కముందు కోడి కూయదని నీతో నిశచ్యముగా చెపుప్చునాన్ననెను. 

రోమీయులకు 11:20 => మంచిది; వారు అవిశావ్సమునుబటిట్ విరిచివేయబడిరి, నీవైతే 

విశావ్సమునుబటిట్ నిలిచియునాన్వు; గరివ్ంపక భయపడుము; 

2 కొరిందీయులకు 1:9 => మరియు మృతులను లేపు దేవునియందేగాని, మాయందే మేము 

నమిమ్కయుంచకుండునటుల్ మరణమగుదుమను నిశచ్యము మామటుట్కు మాకు కలిగియుండెను. 

హెబీర్యులకు 3:13 => నేడు మీరాయన శబద్మును వినినయెడల, కోపము పుటిట్ంచినపప్టివలె మీ 

హృదయములను కఠినపరచుకొనకుడని ఆయన చెపెప్ను గనుక, 

వచనము 2 
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నీతిమంతులు పర్బలినపుప్డు పర్జలు సంతోషింతురు దుషు ట్డు ఏలునపుప్డు పర్జలు నిటూ ట్రుప్లు 

విడుతురు. 

సామెతలు 19:17 => బీదలను కనికరించువాడు యెహోవాకు అపిప్చుచ్వాడు వాని ఉపకారమునకు 

ఆయన పర్తుయ్పకారము చేయును. 

సామెతలు 22:9 => దయాదృషిట్ గలవాడు తన ఆహారములో కొంత దరిదుర్నికిచుచ్ను అటిట్వాడు 

దీవెననొందును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 15:7 => నీ దేవుడైన యెహోవా నీకిచుచ్చునన్ దేశమందు నీ పురములలో 

ఎకక్డనైనను నీ సహోదరులలో ఒక బీదవాడు ఉండినయెడల బీదవాడైన నీ సహోదరుని 

కరుణింపకుండ నీ హృదయమును కఠినపరచుకొనకూడదు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 15:10 => నీవు నిశచ్యముగా వానికియయ్వలెను. వానికిచిచ్నందుకు 

మనసుస్లో విచారపడకూడదు. ఇందువలన నీ దేవుడైన యెహోవా నీ కారయ్ములనిన్టిలోను నీవు చేయు 

పర్యతన్ములనిన్టిలోను నినున్ ఆశీరవ్దించును. 

కీరత్నలు 41:1 => బీదలను కటాకిష్ంచువాడు ధనుయ్డు ఆపతాక్లమందు యెహోవా వానిని 

తపిప్ంచును. 

కీరత్నలు 41:2 => యెహోవా వానిని కాపాడి బర్దికించును భూమిమీద వాడు ధనుయ్డగును వాని 

శతుర్వుల యిచఛ్కు నీవు వానిని అపప్గింపవు.  

కీరత్నలు 41:3 => రోగశయయ్మీద యెహోవా వానిని ఆదరించును రోగము కలుగగా నీవే వానిని 

సవ్సథ్పరచుదువు. 

కీరత్నలు 112:5 => దయాళులును అపిప్చుచ్వారును భాగయ్వంతులు నాయ్యవిమరశ్లో వారి 

వాయ్జెయ్ము గెలుచును 

కీరత్నలు 112:6 => అటిట్వారు ఎపుప్డును కదలింపబడరు నీతిమంతులు నితయ్ము జాఞ్పకములో 

నుందురు. 
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కీరత్నలు 112:7 => వాని హృదయము యెహోవాను ఆశర్యించి సిథ్రముగా నుండును వాడు 

దురావ్రత్కు జడియడు. 

కీరత్నలు 112:8 => వాని మనసుస్ సిథ్రముగా నుండును తన శతుర్వుల విషయమైన తన కోరిక 

నెరవేరువరకు వాడు భయపడడు. 

కీరత్నలు 112:9 => వాడు దాతృతవ్ము కలిగి బీదలకిచుచ్ను వాని నీతి నితయ్ము నిలుచును వాని 

కొముమ్ ఘనతనొంది హెచిచ్ంపబడును.  

2 కొరిందీయులకు 9:6 => కొంచెముగా వితుత్వాడు కొంచెముగా పంటకోయును, సమృదిధ్గా 

వితుత్వాడు సమృదిధ్గా పంటకోయును అని యీ విషయమై చెపప్వచుచ్ను. 

2 కొరిందీయులకు 9:7 => సణుగుకొనకయు బలవంతముగా కాకయు పర్తివాడును తన 

హృదయములో నిశచ్యించుకొనిన పర్కారము ఇయయ్వలెను; దేవుడు ఉతాస్హముగా ఇచుచ్వానిని 

పేర్మించును. 

2 కొరిందీయులకు 9:8 => మరియు అనిన్టియందు ఎలల్పుప్డును మీలో మీరు సరవ్సమృదిధ్ గలవారై 

ఉతత్మమైన పర్తికారయ్ము చేయుటకు దేవుడు మీయెడల సమసత్ విధములైన కృపను 

విసత్రింపచేయగలడు. 

2 కొరిందీయులకు 9:9 => ఇందువిషయమై అతడు వెదజలిల్ దరిదుర్లకిచెచ్ను అతని నీతి 

నిరంతరము నిలుచును అని వార్యబడియునన్ది. 

2 కొరిందీయులకు 9:10 => వితుత్వానికి వితత్నమును తినుటకు ఆహారమును దయచేయు దేవుడు 

మీకు వితత్నము దయచేసి విసత్రింపచేసి, మీరు పర్తి విషయములో పూరౌణ్దారయ్భాగయ్ము 

గలవారగునటుల్, మీ నీతిఫలములు వృదిధ్పొందించును. 

2 కొరిందీయులకు 9:11 => ఇటిట్, ఔదారయ్మువలన మాదావ్రా దేవునికి కృతజఞ్తాసుత్తులు 

చెలిల్ంపబడును. 

హెబీర్యులకు 13:16 => ఉపకారమును ధరమ్మును చేయ మరచిపోకుడి, అటిట్ యాగములు 

దేవునికిషట్మైనవి. 
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యెషయా 1:15 => మీరు మీచేతులు చాపునపుప్డు మిముమ్ను చూడక నా కనున్లు కపుప్కొందును 

మీరు బహుగా పార్రథ్నచేసినను నేను వినను మీచేతులు రకత్ముతో నిండియునన్వి. 

సామెతలు 11:26 => ధానయ్ము బిగబటుట్వానిని జనులు శపించెదరు దానిని అముమ్వాని తలమీదికి 

దీవెన వచుచ్ను. 

సామెతలు 24:24 => నీయందు దోషము లేదని దుషు ట్నితో చెపుప్వానిని పర్జలు శపించుదురు 

జనులు అటిట్వానియందు అసహయ్పడుదురు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 15:4 => నీవు సావ్ధీనపరచుకొనునటుల్ నీ దేవుడైన యెహోవా నీకు 

సావ్సథ్య్ముగా ఇచుచ్చునన్ దేశములో యెహోవా నినున్ నిశచ్యముగా ఆశీరవ్దించును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 22:1 => నీ సహోదరుని యెదుద్గాని గొఱఱ్గాని తోర్వ తపిప్పోవుట 

చూచినయెడల నీవు వాటిని చూడనటుల్ కనున్లు మూసికొనక అగతయ్ముగా వాటిని నీ 

సహోదరునియొదద్కు మళి ల్ంపవలెను.  

సామెతలు 11:25 => ఔదారయ్ము గలవారు పుషిట్ నొందుదురు. నీళుల్ పోయువారికి నీళుల్ 

పోయబడును 

సామెతలు 14:21 => తన పొరుగువాని తిరసక్రించువాడు పాపము చేయువాడు బీదలను 

కటాకిష్ంచువాడు ధనుయ్డు. 

సామెతలు 21:13 => దరిదుర్ల మొఱఱ్ వినక చెవి మూసికొనువాడు తాను మొఱఱ్ పెటుట్నపుప్డు 

అంగీకరింపబడడు. 

సామెతలు 30:10 => దాసునిగూరిచ్ వాని యజమానునితో కొండెములు చెపప్కుము వాడు నినున్ 

శపించును ఒకవేళ నీవు శికాష్రు హ్డవగుదువు. 

యెషయా 58:7 => నీ ఆహారము ఆకలిగొనినవారికి పెటుట్టయు నీ రకత్సంబంధికి ముఖము 

తపిప్ంపకుండుటయు దికుక్మాలిన బీదలను నీ యింట చేరుచ్కొనుటయు  

యెషయా 58:10 => ఆశించినదానిని ఆకలిగొనిన వానికిచిచ్ శర్మపడినవానిని తృపిత్పరచినయెడల 

చీకటిలో నీ వెలుగు పర్కాశించును అంధకారము నీకు మధాయ్హన్మువలె నుండును.  
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యెహెజేక్లు 18:7 => ఎవనినైనను భాదపెటట్కయు, ఋణసుథ్నికి అతని తాకటుట్ను చెలిల్ంచి 

బలాతాక్రముచేత ఎవనికైనను నషట్ము కలుగజేయకయు నుండువాడై, ఆకలి గలవానికి ఆహారమిచిచ్ 

దిగంబరికి బటట్యిచిచ్ 

2 కొరిందీయులకు 9:8 => మరియు అనిన్టియందు ఎలల్పుప్డును మీలో మీరు సరవ్సమృదిధ్ గలవారై 

ఉతత్మమైన పర్తికారయ్ము చేయుటకు దేవుడు మీయెడల సమసత్ విధములైన కృపను 

విసత్రింపచేయగలడు. 

వచనము 3 

జాఞ్నమును పేర్మించువాడు తన తండిర్ని సంతోషపరచును వేశయ్లతో సాంగతయ్ము చేయువాడు అతని 

ఆసిత్ని పాడుచేయును. 

సామెతలు 28:12 => నీతిమంతులకు జయము కలుగుట మహాఘనతకు కారణము దుషు ట్లు 

గొపప్వారగునపుప్డు జనులు దాగియుందురు. 

సామెతలు 29:2 => నీతిమంతులు పర్బలినపుప్డు పర్జలు సంతోషింతురు దుషు ట్డు ఏలునపుప్డు 

పర్జలు నిటూ ట్రుప్లు విడుతురు. 

యోబు 24:4 => వారు మారగ్ములోనుండి దరిదుర్లను తొలగించివేయుదురు దేశములోని బీదలు 

ఎవరికిని తెలియకుండ దాగవలసి వచెచ్ను. 

ఎసేత్రు 8:17 => రాజు చేసిన తీరామ్నమును అతని చటట్మును వచిచ్న పర్తి సంసాథ్నమందును పర్తి 

పటట్ణమందును యూదులకు ఆనందమును సంతోషమును కలిగెను, అది శుభదినమని విందు 

చేసికొనిరి. మరియు దేశజనులలో యూదులయెడల భయము కలిగెను కనుక అనేకులు యూదుల 

మతము అవలంబించిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 12:23 => అతడు దేవుని మహిమపరచనందున వెంటనే పర్భువు దూత 

అతని మొతెత్ను గనుక పురుగులు పడి పార్ణము విడిచెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 12:24 => దేవుని వాకయ్ము పర్బలమై వాయ్పించుచుండెను. 
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కీరత్నలు 101:6 => నాయొదద్ నివసించునటుల్ దేశములో నమమ్కసుథ్లైన వారిని నేను 

కనిపెటుట్చునాన్ను నిరోద్షమారగ్మందు నడచువారు నాకు పరిచారకులగుదురు. 

సామెతలు 11:10 => నీతిమంతులు వరిథ్లుల్ట పటట్ణమునకు సంతోషకరము భకిత్హీనులు 

నశించునపుప్డు ఉతాస్హధవ్ని పుటుట్ను. 

పర్సంగి 10:6 => ఏమనగా బుదిధ్హీనులు గొపప్ ఉదోయ్గములలో ఉంచబడుటయు ఘనులు కిర్ంద 

కూరుచ్ండుటయు 

వచనము 4 

నాయ్యము జరిగించుటవలన రాజు దేశమునకు కేష్మము కలుగజేయును లంచములు 

పుచుచ్కొనువాడు దేశమును పాడుచేయును. 

సామెతలు 1:24 => నేను పిలువగా మీరు వినకపోతిరి. నా చేయి చాపగా ఎవరును 

లక్షయ్పెటట్కపోయిరి 

సామెతలు 1:25 => నేను చెపిప్న బోధ యేమియు మీరు వినక తోర్సివేసితిరి నేను గదిద్ంపగా 

లోబడకపోతిరి. 

సామెతలు 1:26 => కాబటిట్ మీకు అపాయము కలుగునపుప్డు నేను నవెవ్దను మీకు భయము 

వచుచ్నపుప్డు నేను అపహాసయ్ము చేసెదను 

సామెతలు 1:27 => భయము మీమీదికి తుపానువలె వచుచ్నపుప్డు సుడిగాలి వచుచ్నటుల్ మీకు 

అపాయము కలుగునపుప్డు మీకు కషట్మును దుఃఖమును పార్పిత్ంచునపుప్డు నేను అపహాసయ్ము 

చేసెదను. 

సామెతలు 1:28 => అపుప్డు వారు ననున్గూరిచ్ మొఱఱ్పెటెట్దరు గాని నేను పర్తుయ్తత్రమియయ్కుందును 

ననున్ శర్దధ్గా వెదకెదరు గాని వారికి నేను కనబడకుందును.  

సామెతలు 1:29 => జాఞ్నము వారికి అసహయ్మాయెను యెహోవాయందు భయభకుత్లు 

కలిగియుండుట వారికిషట్ము లేకపోయెను. 

సామెతలు 1:30 => నా ఆలోచన విననొలల్కపోయిరి నా గదిద్ంపును వారు కేవలము తృణీకరించిరి. 
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సామెతలు 1:31 => కాబటిట్ వారు తమ పర్వరత్నకు తగిన ఫలము ననుభవించెదరు తమకు 

వెకక్సమగువరకు తమ ఆలోచనలను అనుసరించెదరు 

1 సమూయేలు 2:25 => నరునికి నరుడు తపుప్చేసిన యెడల దేవుడు విమరశ్చేయును గాని యెవరైన 

యెహోవా విషయములో పాపము చేసినయెడల వానికొరకు ఎవడు విజాఞ్పనము చేయును? అనెను. 

అయితే యెహోవా వారిని చంపదలచి యుండెను గనుక వారు తమ తండిర్యొకక్ మొఱఱ్ను 

వినకపోయిరి. 

1 సమూయేలు 2:34 => నీ యిదద్రు కుమారులైన హొఫీన్కిని ఫీనెహాసునకును సంభవించునని నేను 

చెపిప్నదానికి నీకు సూచనగా నుండును.ఒకక్ నాటియందే వారిదద్రు మరణమవుదురు. 

1 రాజులు 17:1 => అంతట గిలాదు కాపురసుథ్ల సంబంధియును తిషీబ్యుడునైన ఏలీయా 

అహాబునొదద్కు వచిచ్ ఎవని సనిన్ధిని నేను నిలువబడియునాన్నో, ఇశార్యేలు దేవుడైన ఆ యెహోవా 

జీవముతోడు నా మాట పర్కారము గాక, యీ సంవతస్రములలో మంచైనను వరష్మైనను పడదని 

పర్కటించెను. 

1 రాజులు 18:18 => అతడు నేను కాను, యెహోవా ఆజఞ్లను గైకొనక బయలుదేవత ననుసరించు 

నీవును, నీ తండిర్ యింటివారును ఇశార్యేలువారిని శర్మపెటుట్వారై యునాన్రు. 

1 రాజులు 20:42 => అపుప్డు అతడు యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా నేను శపించిన మనుషుయ్ని 

నీవు నీచేతిలోనుండి తపిప్ంచుకొని పోనిచిచ్తివి గనుక వాని పార్ణమునకు మారుగా నీ పార్ణమును, 

వాని జనులకు మారుగా నీ జనులును అపప్గింపబడుదురని రాజుతో అనగా 

1 రాజులు 21:20 => అంతట అహాబు ఏలీయాను చూచి నా పగవాడా, నీచేతిలో నేను 

చికుక్బడితినా? అని పలుకగా ఏలీయా ఇటల్నెను యెహోవా దృషిట్కి కీడుచేయుటకు నినున్ నీవే 

అముమ్కొనియునాన్వు గనుక నాచేతిలో నీవు చికిక్తివి. 

1 రాజులు 21:21 => అందుకు యెహోవా ఈలాగు సెలవిచెచ్ను నేను నీమీదికి అపాయము 

రపిప్ంచెదను; నీ సంతతివారిని నాశము చేతును; అలుప్లేమి ఘనులేమి ఇశార్యేలువారిలో అహాబు 

పక్షమున ఎవరును లేకుండ పురుషులనందరిని నిరూమ్లము చేతును. 
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1 రాజులు 21:22 => ఇశార్యేలువారు పాపము చేయుటకు నీవు కారకుడవై నాకు కోపము 

పుటిట్ంచితివి గనుక నెబాతు కుమారుడైన యరొబాము కుటుంబమునకును అహీయా కుమారుడైన 

బయెషా కుటుంబమునకును నేను చేసినటుల్ నీ కుటుంబమునకు చేయుదునని యెహోవా 

సెలవిచుచ్చునాన్డు. 

1 రాజులు 21:23 => మరియు యెజెబెలునుగూరిచ్ యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా యెజెర్యేలు 

పార్కారమునొదద్ కుకక్లు యెజెబెలును తినివేయును. 

1 రాజులు 22:20 => అహాబు రామోతిగ్లాదుమీదికి పోయి అకక్డ ఓడిపోవునటుల్గా ఎవడు అతనిని 

పేర్రేపించునని యెహోవా సెలవియయ్గా, ఒకడు ఈ విధముగాను మరియొకడు ఆ విధముగాను 

యోచన చెపుప్చుండిరి. 

1 రాజులు 22:21 => అంతలో ఒక ఆతమ్ యెదుటికి వచిచ్ యెహోవా సనిన్ధిని నిలువబడి నేను 

అతనిని పేర్రేపించెదననగా యెహోవా ఏ పర్కారము నీవతని పేర్రేపించుదువని అతని నడిగెను. 

1 రాజులు 22:22 => అందుకతడు నేను బయలుదేరి అతని పర్వకత్ల నోట అబదధ్మాడు ఆతమ్గా 

ఉందునని చెపప్గా ఆయన నీవు అతని పేర్రేపించి జయము నొందుదువు; పోయి ఆ పర్కారము 

చేయుమని అతనికి సెలవిచెచ్ను. 

1 రాజులు 22:23 => యెహోవా నినున్గూరిచ్ కీడు యోచించి నీ పర్వకత్ల నోట అబదధ్మాడు ఆతమ్ను 

ఉంచియునాన్డు. 

1 రాజులు 22:28 => అపుప్డు మీకాయా ఈలాగు చెపెప్ను సకలజనులారా, నా మాట 

ఆలకించుడని చెపెప్ను రాజవైన నీవు ఏమాతర్మైనను కేష్మముగా తిరిగి వచిచ్నయెడల యెహోవా 

నాచేత పలుకలేదు. 

1 రాజులు 22:34 => పిమమ్ట ఒకడు తన విలుల్ తీసి గురి చూడకయే విడువగా అది ఇశార్యేలు 

రాజుకు కవచపుకీలు మధయ్ను తగిలెను గనుక అతడునాకు గాయమైనది, రథము తిర్పిప్ సైనయ్ములో 

నుండి ననున్ అవతలకు తీసికొని పొమమ్ని తన సారధితో చెపెప్ను. 
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1 రాజులు 22:35 => నాడు యుదధ్ము బలముగా జరుగుచునన్పుప్డు రాజును సిరియనుల యెదుట 

అతని రథముమీద నిలువబెటిట్రి ; అసత్మయమందు అతడు మరణమాయెను ; తగిలిన 

గాయములోనుండి అతని రకత్ము కారి రథములో మడుగుగటెట్ను. 

1 రాజులు 22:36 => సూరాయ్సత్మయ సమయమందు దండువారందరు తమ తమ పటట్ణములకును 

దేశములకును వెళి ల్పోవచుచ్నని పర్చురమాయెను. 

1 రాజులు 22:37 => ఈ పర్కారము రాజు మరణమై షోమోర్నునకు కొనిపోబడి షోమోర్నులో 

పాతిపెటట్బడెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 25:16 => అతడు అమజాయ్తో మాటలాడుచుండగా రాజు అతని చూచి నీవు 

రాజుయొకక్ ఆలోచనకరత్లలో ఒకడవైతివా? ఊరకొనుము; నేను నినున్ చంపనేల అని చెపప్గా ఆ 

పర్వకత్ నీవు ఈలాగున చేసి నా ఆలోచనను అంగీకరింపకపోవుట చూచి దేవుడు నినున్ 

నశింపజేయనుదేద్శించి యునాన్డని నాకు తెలియునని చెపిప్ యూరకొనెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 33:10 => యెహోవా మనషేష్కును అతని జనులకును వరత్మానములు 

పంపినను వారు చెవియొగగ్కపోయిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 36:15 => వారి పితరుల దేవుడైన యెహోవా తన జనులయందును తన 

నివాససథ్లమందును కటాక్షము గలవాడై వారియొదద్కు తన దూతలదావ్రా వరత్మానము పంపుచు 

వచెచ్ను. ఆయన 

2 దినవృతాత్ంతములు 36:16 => పెందలకడ లేచి పంపుచువచిచ్నను వారు దేవుని దూతలను 

ఎగతాళిచేయుచు, ఆయన వాకయ్ములను తృణీకరించుచు, ఆయన పర్వకత్లను హింసించుచు రాగా, 

నివారింప శకయ్ముకాకుండ యెహోవా కోపము ఆయన జనులమీదికి వచెచ్ను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 36:17 => ఆయన వారిమీదికి కలీద్యుల రాజును రపిప్ంపగా అతడు వారికి 

పరిశుదధ్ సథ్లముగానునన్ మందిరములోనే వారి యౌవనులను ఖడగ్ముచేత సంహరించెను. అతడు 

యౌవనులయందైనను, యువతులయందైనను, ముసలివారియందైనను, నెరసిన వెండుర్కలుగల 

వారియందైనను కనికరింపలేదు. దేవుడు వారినందరిని అతని చేతికపప్గించెను. 
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యిరిమ్యా 25:3 => ఆమోను కుమారుడును యూదా రాజునైన యోషీయా పదుమూడవ 

సంవతస్రము మొదలుకొని నేటివరకు ఈ యిరువది మూడు సంవతస్రములు యెహోవా వాకుక్ నాకు 

పర్తయ్క్షమగుచు వచెచ్ను; నేను పెందలకడ లేచి మీకు ఆ మాటలు పర్కటించుచు వచిచ్నను మీరు 

వినకపోతిరి. 

యిరిమ్యా 25:4 => మీచేతి పనులవలన నాకు కోపము పుటిట్ంచకుండునటుల్ను, నేను మీకు ఏ 

బాధయు కలుగజేయకుండునటుల్ను, అనయ్దేవతలను అనుసరించుటయు, వాటిని పూజించుటయు, 

వాటికి నమసాక్రము చేయుటయు మాని,  

యిరిమ్యా 25:5 => మీరందరు మీ చెడ డ్మారగ్మును మీ దుషట్ కిర్యలను విడిచిపెటిట్ తిరిగినయెడల, 

యెహోవా మీకును మీ పితరులకును నితయ్నివాసముగా దయచేసిన దేశములో మీరు నివసింతురని 

చెపుప్టకై,  

యిరిమ్యా 26:3 => వారి దురామ్రగ్మునుబటిట్ వారికి చేయదలచిన కీడును చేయక నేను 

సంతాపపడునటుల్గా వారు ఆలకించి తన దురామ్రగ్ము విడుచుదురేమో. 

యిరిమ్యా 26:4 => నీవు వారితో ఈ మాట చెపప్వలెను. యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా 

యిరిమ్యా 26:5 => మీరు నా మాటలు విని నేను మీకు నియమించిన ధరమ్శాసత్రము ననుసరించి 

నడుచుకొనుడనియు, నేను పెందలకడ లేచి పంపుచునన్ నా సేవకులగు పర్వకత్ల మాటలను 

అంగీకరించుడనియు నేను మీకు ఆజఞ్ ఇయయ్గా మీరు వినకపోతిరి. 

యిరిమ్యా 35:13 => నీవు వెళి ల్ యూదావారికిని యెరూషలేము నివాసులకును ఈ మాట 

పర్కటింపుము యెహోవా వాకుక్ ఇదే మీరు శిక్షకు లోబడి నా మాటలను ఆలంకిపరా? యిదే యెహోవా 

వాకుక్. 

యిరిమ్యా 35:14 => దార్కాష్రసము తార్గవదద్ని రేకాబు కుమారుడైన యెహోనాదాబు తన కుమారుల 

కాజాఞ్పించిన మాటలు సిథ్రముగా ఉనన్వి, నేటివరకు తమ పితరుని ఆజఞ్కు విధేయులై వారు 

దార్కాష్రసము తార్గకునాన్రు; అయితే నేను పెందలకడ లేచి మీతో బహుశర్దధ్గా మాటలాడినను మీరు 

నా మాట వినకునాన్రు. 
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యిరిమ్యా 35:15 => మరియు పెందలకడ లేచి పర్వకత్లైన నా సేవకులనందరిని మీయొదద్కు 

పంపుచు పర్తివాడును తన దురామ్రగ్తను విడిచి మీ కిర్యలను చకక్పరచుకొనినయెడలను, 

అనయ్దేవతలను అనుసరింపకయు వాటిని పూజింపకయు నుండినయెడలను, నేను మీకును మీ 

పితరులకును ఇచిచ్న దేశములో మీరు నివసింతురని నేను పర్కటించితిని గాని మీరు చెవియొగగ్క నా 

మాట వినకపోతిరి 

యిరిమ్యా 35:16 => రేకాబు కుమారుడైన యెహోనాదాబు కుమారులు తమ తండిర్ తమకిచిచ్న 

ఆజఞ్ను నెరవేరిచ్రి గాని యీ పర్జలు నా మాట వినకయునాన్రు. 

జెకరాయ్ 1:3 => కాబటిట్ నీవు వారితో ఇటల్నుము సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా 

సెలవిచుచ్నదేమనగా మీరు నాతటుట్ తిరిగినయెడల నేను మీతటుట్ తిరుగుదునని సైనయ్ములకు 

అధిపతియగు యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డు; ఇదే సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా వాకుక్.  

జెకరాయ్ 1:4 => మీరు మీ పితరులవంటివారై యుండవదుద్; పూరివ్కులైన పర్వకత్లు సైనయ్ములకు 

అధిపతియగు యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా మీ దురామ్రగ్తను మీ దుష కిర్యలను మాని తిరుగుడని 

వారికి పర్కటించినను వారు వినకపోయిరి, నా మాట ఆలకించకపోయిరి; ఇదే యెహోవా వాకుక్. 

జెకరాయ్ 1:5 => మీ పితరులేమైరి? పర్వకత్లు నితయ్ము బర్దుకుదురా? 

జెకరాయ్ 1:6 => అయినను నా సేవకులైన పర్వకత్లకు నేను సెలవిచిచ్న మాటలును కటట్డలును మీ 

పితరుల విషయములో నెరవేరలేదా? నెరవేరగా వారు తిరిగి మన పర్వరత్నను బటిట్యు కిర్యలను 

బటిట్యు యెహోవా మనకు చేయదలచిన పర్కారముగా ఆయన అంతయు మనకు చేసియునాన్డని 

చెపుప్కొనిరి. 

మతత్యి 26:21 => వారు భోజనము చేయుచుండగా ఆయన మీలో ఒకడు ననున్ అపప్గించునని 

మీతో నిశచ్యముగా చెపుప్చునాన్ననెను. 

మతత్యి 26:22 => అందుకు వారు బహు దుఃఖపడి పర్తి వాడును పర్భువా, నేనా? అని 

ఆయననడుగగా 

మతత్యి 26:23 => ఆయన నాతోకూడ పాతర్లో చెయియ్ ముంచినవాడెవడో వాడే ననున్ 

అపప్గించువాడు. 
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మతత్యి 26:24 => మనుషయ్కుమారునిగూరిచ్ వార్యబడిన పర్కారము ఆయన పోవుచునాన్డు గాని 

యెవనిచేత మనుషయ్కుమారుడు అపప్గింపబడుచునాన్డో ఆ మనుషుయ్నికి శర్మ; ఆ మనుషుయ్డు 

పుటిట్యుండనియెడల వానికి మేలని చెపెప్ను. 

మతత్యి 26:25 => ఆయనను అపప్గించిన యూదా బోధకుడా, నేనా? అని అడుగగా ఆయన 

నీవనన్టే ట్ అనెను. 

యోహాను 6:70 => అందుకు యేసు నేను మిముమ్ను పండెర్ండుగురిని ఏరప్రచుకొనలేదా? మీలో 

ఒకడు సాతాను అని వారితో చెపెప్ను. 

యోహాను 6:71 => సీమోను ఇసక్రియోతు కుమారుడైన యూదా పండెర్ండుమందిలో ఒకడైయుండి 

ఆయననపప్గింపబోవుచుండెను గనుక వాని గూరిచ్యే ఆయన ఈ మాట చెపెప్ను. 

యోహాను 13:10 => యేసు అతని చూచి సాన్నము చేసినవాడు పాదములు తపప్ మరేమియు 

కడుగుకొననకక్రలేదు, అతడు కేవలము పవితుర్డయెయ్ను. మీరును పవితుర్లు కాని మీలో అందరు 

పవితుర్లు కారనెను. 

యోహాను 13:11 => తనున్ అపప్గించువానిని ఎరిగెను గనుక మీలో అందరు పవితుర్లు కారని 

ఆయన చెపెప్ను. 

యోహాను 13:18 => మిముమ్నందరినిగూరిచ్ నేను చెపప్లేదు; నేను ఏరప్రచుకొనినవారిని 

ఎరుగుదును గాని నాతో కూడ భోజనము చేయువాడు నాకు విరోధముగా తన మడమ యెతెత్ను అను 

లేఖనము నెరవేరుటకై యీలాగు జరుగును. 

యోహాను 13:26 => అందుకు యేసు నేనొక ముకక్ ముంచి యెవనికిచెచ్దనో వాడే అని చెపిప్, ఒక 

ముకక్ ముంచి సీమోను కుమారుడగు ఇసక్రియోతు యూదాకిచెచ్ను; 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 1:18 => ఈ యూదా దోర్హమువలన సంపాదించిన రూకలనిచిచ్ యొక 

పొలము కొనెను. అతడు తలకిర్ందుగా పడి నడిమికి బదద్లైనందున అతని పేగులనిన్యు బయటికి 

వచెచ్ను. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 1:25 => తన చోటికి పోవుటకు యూదా తపిప్పోయి పోగొటుట్కొనిన యీ 

పరిచరయ్లోను అపొసత్లతవ్ములోను పాలుపొందుటకు వీరిదద్రిలో నీవు ఏరప్రచుకొనినవానిని 

కనబరచుమనిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 36:13 => మరియు దేవుని నామమునుబటిట్ తనచేత పర్మాణముచేయించిన 

నెబుకదెన్జరు రాజుమీద అతడు తిరుగుబాటు చేసెను. అతడు మొండితనము వహించి 

ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన యెహోవా వైపు తిరుగక తన మనసుస్ను కఠినపరచుకొనెను. 

నెహెమాయ్ 9:29 => నీ ఆజఞ్లను విధులను ఒకడు ఆచరించినయెడల వాటివలన వాడు 

బర్దుకునుగదా. వారు మరల నీ ధరమ్శాసత్రము ననుసరించి నడుచునటుల్ నీవు వారిమీద సాక్షయ్ము 

పలికినను, వారు గరివ్ంచి నీ ఆజఞ్లకు లోబడక నీ విధుల విషయములో పాపులై నినున్ తిరసక్రించి 

తమ మనసుస్ను కఠినపరచుకొని నీ మాట వినకపోయిరి. 

యెషయా 48:4 => నీవు మూరు ఖ్డవనియు నీ మెడ యినుప నరమనియు నీ నుదురు ఇతత్డిదనియు 

నేనెరిగియుండి  

యిరిమ్యా 17:23 => అయితే వారు వినకపోయిరి, చెవినిబెటట్క పోయిరి, వినకుండను 

బోధనొందకుండను మొండికి తిరిగిరి. 

సామెతలు 6:15 => కాబటిట్ ఆపద వానిమీదికి హఠాతుత్గా వచుచ్ను వాడు తిరుగలేకుండ ఆ 

క్షణమందే నలుగగొటట్బడును. 

సామెతలు 28:18 => యథారథ్ముగా పర్వరిత్ంచువాడు రకిష్ంపబడును మూరఖ్పర్వరత్న గలవాడు 

హఠాతుత్గా పడిపోవును. 

యెషయా 30:13 => ఈ దోషము మీకు ఎతత్యిన గోడనుండి జోగిపడబోవుచునన్ గోడ అండవలె 

అగును అది ఒకక్ క్షణములోనే హఠాతుత్గా పడిపోవును. 

యెషయా 30:14 => కుమమ్రి కుండ పగులగొటట్బడునటుల్ ఆయన ఏమియు విడిచిపెటట్క దాని 

పగులగొటుట్ను పొయిలోనుండి నిపుప్ తీయుటకు గాని గుంటలోనుండి నీళుల్ తీయుటకు గాని దానిలో 

ఒకక్ పెంకైనను దొరకదు.  

జెకరాయ్ 7:11 => అయితే వారు ఆలకింపనొలల్క మూరు ఖ్లై వినకుండ చెవులు మూసికొనిరి. 
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జెకరాయ్ 7:12 => ధరమ్శాసత్రమును, పూరివ్కులైన పర్వకత్ల దావ్రా సైనయ్ములకు అధిపతియగు 

యెహోవా తన ఆతమ్ పేర్రేపణచేత తెలియజేసిన మాటలను, తాము వినకుండునటుల్ హృదయములను 

కురువిందమువలె కఠినపరచుకొనిరి గనుక సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవాయొదద్నుండి 

మహోగర్త వారిమీదికి వచెచ్ను. 

జెకరాయ్ 7:13 => కావున సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా నేను 

పిలిచినపుప్డు వారు ఆలకింపకపోయిరి గనుక వారు పిలిచినపుప్డు నేను ఆలకింపను. 

జెకరాయ్ 7:14 => మరియు వారెరుగని అనయ్జనులలో నేను వారిని చెదరగొటుట్దును. వారు తమ 

దేశమును విడిచినమీదట అందులో ఎవరును సంచరింపకుండ అది పాడగును; ఈలాగున వారు 

మనోహరమైన తమ దేశమునకు నాశనము కలుగజేసియునాన్రు. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 5 :3 => లోకులు నెమమ్దిగా ఉనన్ది , భయమేమియులేదని 

చెపుప్కొనుచుండగా, గరిభ్ణి సతరీకి పర్సవవేదన వచుచ్నటుల్ వారికి ఆకసిమ్కముగా నాశనము తటసిథ్ంచును 

గనుక వారెంత మాతర్మును తపిప్ంచుకొనలేరు 

ఆదికాండము 19:14 => లోతు బయటికి వెళి ల్ తన కుమారెత్లను పెండాల్డనైయునన్ తన అలుల్ళల్తో 

మాటలాడి లెండి, ఈ చోటు విడిచిపెటిట్ రండి; యెహోవా ఈ పటట్ణమును నాశనము 

చేయబోవుచునాన్డని చెపెప్ను. అయితే అతడు తన అలుల్ళల్ దృషిట్కి ఎగతాళి చేయువానివలె నుండెను. 

నిరగ్మకాండము 7:23 => జరిగిన దానిని మనసుస్న పెటట్క ఫరో తిరిగి తన యింటికి వెళె ల్ను. 

నిరగ్మకాండము 8:15 => ఫరో ఉపశమనము కలుగుట చూచి యెహోవా సెలవిచిచ్నటుట్ తన 

హృదయమును కఠినపరచుకొని వారి మాట వినకపోయెను. 

నిరగ్మకాండము 9:7 => ఫరో ఆ సంగతి తెలిసికొన పంపినపుప్డు ఇశార్యేలు పశువులలో ఒకటియు 

చావలేదు; అయినను అపప్టికిని ఫరో హృదయము కఠినమైనందున జనులను పంపకపోయెను. 

నిరగ్మకాండము 32:9 => మరియు యెహోవా ఇటల్నెను నేను ఈ పర్జలను చూచియునాన్ను; ఇదిగో 

వారు లోబడనొలల్ని పర్జలు. 
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దివ్తీయోపదేశకాండము 29:19 => అటిట్ పనులను చేయువాడు ఈ శాప వాకయ్ములను 

వినునపుప్డు, మదయ్ముచేత దపిప్ తీరుచ్కొనవలెనని నేను నా హృదయ కాఠినయ్మున నడుచుచుండినను 

నాకు కేష్మము కలుగునని, నేను ఆశీరావ్దము నొందెదనని అనుకొనును. 

నాయ్యాధిపతులు 20:13 => గిబియాలోనునన్ ఆ దుషు ట్లను అపప్గించుడి; వారిని చంపి 

ఇశార్యేలీయులలోనుండి దోషమును పరిహరింప చేయుదమని పలికింపగా, బెనాయ్మీనీయులు తమ 

సహోదరులగు ఇశార్యేలీయుల మాట విననొలల్క 

2 సమూయేలు 2:22 => అబేన్రు ననున్ తరుముట మాని తొలగిపొముమ్, నేను నినున్ నేలకు కొటిట్ 

చంపినయెడల నీ సహోదరుడగు యోవాబు ముందు నేనెటుల్ తలనెతుత్కొనగలననెను. 

1 రాజులు 22:18 => అపుప్డు ఇశార్యేలు రాజు యెహోషాపాతును చూచి ఇతడు ననున్గూరిచ్ 

మేలు పలుకక కీడే పర్వచించునని నేను నీతో చెపప్లేదా అనగా 

2 రాజులు 17:14 => వారు విననివారై తమ దేవుడైన యెహోవా దృషిట్కి విశావ్సఘాతుకులైన తమ 

పితరులు ముషక్రులైనటుల్ తామును ముషక్రులైరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 18:17 => ఇశార్యేలురాజు ఇది విని యెహోషాపాతుతో ఇటల్నెను ఇతడు 

కీడునేగాని నా విషయమై మేలును పర్వచింపడని నేను నీతో చెపప్లేదా అని యనగా 

2 దినవృతాత్ంతములు 36:16 => పెందలకడ లేచి పంపుచువచిచ్నను వారు దేవుని దూతలను 

ఎగతాళిచేయుచు, ఆయన వాకయ్ములను తృణీకరించుచు, ఆయన పర్వకత్లను హింసించుచు రాగా, 

నివారింప శకయ్ముకాకుండ యెహోవా కోపము ఆయన జనులమీదికి వచెచ్ను. 

నెహెమాయ్ 9:16 => అయితే వారును మా పితరులును గరివ్ంచి, లోబడనొలల్క నీ ఆజఞ్లకు 

చెవియొగగ్కపోయిరి. 

యోబు 9:4 => ఆయన మహా వివేకి, అధిక బలసంపనున్డు ఆయనతో పోరాడ తెగించి హాని 

నొందనివాడెవడు? 

కీరత్నలు 6:10 => నా శతుర్వులందరు సిగుగ్పడి బహుగా అదరుచునాన్రు వారు ఆకసిమ్కముగా 

సిగుగ్పడి వెనుకకు మళుల్దురు. 
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కీరత్నలు 35:8 => వానికి తెలియకుండ చేటు వానిమీదికి వచుచ్నుగాక తాను ఒడిడ్న వలలో తానే 

చికుక్బడునుగాక వాడు ఆ చేటులోనే పడునుగాక.  

కీరత్నలు 50:21 => ఇటిట్ పనులు నీవు చేసినను నేను మౌనినైయుంటిని అందుకు నేను కేవలము 

నీవంటివాడనని నీవనుకొంటివి అయితే నీ కనున్లయెదుట ఈ సంగతులను నేను వరుసగా ఉంచి 

నినున్ గదిద్ంచెదను  

కీరత్నలు 64:7 => దేవుడు బాణముతో వారిని కొటుట్ను వారు ఆకసిమ్కముగా గాయపరచబడెదరు. 

సామెతలు 1:23 => నా గదిద్ంపు విని తిరుగుడి ఆలకించుడి నా ఆతమ్ను మీమీద కుమమ్రించుదును 

నా ఉపదేశమును మీకు తెలిపెదను. 

సామెతలు 9:8 => అపహాసకుని గదిద్ంపకుము గదిద్ంచినయెడల వాడు నినున్ దేవ్షించును. జాఞ్నము 

గలవానిని గదిద్ంపగా వాడు నినున్ పేర్మించును. 

సామెతలు 10:17 => ఉపదేశము నంగీకరించువాడు జీవమారగ్ములో ఉనాన్డు గదిద్ంపునకు 

లోబడనివాడు తోర్వ తపుప్ను. 

సామెతలు 15:32 => శిక్షనొంద నొలల్నివాడు తన పార్ణమును తృణీకరించును గదిద్ంపును 

వినువాడు వివేకియగును. 

సామెతలు 21:29 => భకిత్హీనుడు తన ముఖమును మాడుచ్కొనును యథారథ్వంతుడు తన 

పర్వరత్నను చకక్ పరచుకొనును. 

సామెతలు 22:3 => బుదిధ్మంతుడు అపాయము వచుచ్ట చూచి దాగును జాఞ్నము లేనివారు 

యోచింపక ఆపదలో పడుదురు. 

సామెతలు 28:14 => నితయ్ము భయము గలిగి పర్వరిత్ంచువాడు ధనుయ్డు హృదయమును 

కఠినపరచుకొనువాడు కీడులో పడును. 

పర్సంగి 8:7 => సంభవింపబోవునది నరులకు తెలియదు; అది ఏలాగు సంభవించునో వారికి 

తెలియజేయువారెవరు? 

యెషయా 1:28 => అతికర్మము చేయువారును పాపులును నిశేశ్షముగా నాశనమగుదురు 

యెహోవాను విసరిజ్ంచువారు లయమగుదురు. 
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యిరిమ్యా 6:15 => వారు తాము హేయకిర్యలు చేయుచునన్ందున సిగుగ్పడవలసి వచెచ్ను గాని 

వారు ఏమాతర్మును సిగుగ్పడరు; అవమానము నొందితిమని వారికి తోచనేలేదు గనుక 

పడిపోవువారితో వారు పడిపోవుదురు, నేను వారిని విమరిశ్ంచు కాలమున వారు తొటిర్లుల్దురని 

యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డు. 

యిరిమ్యా 7:26 => వారు నా మాట వినకయునాన్రు చెవియొగగ్కయునాన్రు తమ మెడను వంచక 

మనసుస్ను కఠినపరచుకొనుచునాన్రు; వారు తమ పితరులకంటె మరి దుషు ట్లైరి. 

యిరిమ్యా 11:11 => కాబటిట్ యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు తాము తపిప్ంచుకొనజాలని 

కీడు వారిమీదికి రపిప్ంపబోవుచునాన్ను, వారు నాకు మొఱఱ్పెటిట్నను నేను వారి మొఱఱ్ను వినకుందును.  

యిరిమ్యా 31:18 => నీవు ననున్ శికిష్ంచితివి, కాడికి అలవాటుకాని కోడె దెబబ్లకు లోబడునటుల్గా 

నేను శిక్షకు లోబడుచునాన్ను, నీవు నా దేవుడవైన యెహోవావు, నీవు నా మనసుస్ను తిర్పిప్నయెడల 

నేను తిరుగుదును అని ఎఫార్యిము అంగలారుచ్చుండగా నేను ఇపుప్డే వినుచునాన్ను.  

యిరిమ్యా 36:23 => యెహూది మూడు నాలుగు పుటలు చదివిన తరువాత రాజు చాకుతో దాని 

కోసి కుంపటిలో వేయగా ఆ కుంపటిలో నునన్ అగిన్చేత అది బొతిత్గా కాలిపోయెను గాని 

యిరిమ్యా 36:31 => నేను వారి దోషమునుబటిట్ అతనిని అతని సంతతిని అతని సేవకులను 

శికిష్ంచుచునాన్ను . నేను వారినిగూరిచ్ చెపిప్న కీడంతయు వారిమీదికిని యెరూషలేము 

నివాసులమీదికిని యూదా జనులమీదికిని రపిప్ంచుచునాన్ను; అయినను వారు వినినవారుకారు. 

యెహెజేక్లు 3:19 => అయితే నీవు దురామ్రుగ్ని హెచచ్రిక చేయగా అతడు తన దురామ్రగ్తనుండి 

దుష కిర్యలనుండియు మరలనియెడల అతడు తన దోషమునుబటిట్ మరణమవును గాని నీవు (ఆతమ్ను) 

తపిప్ంచుకొందువు. 

యెహెజేక్లు 33:4 => ఎవడైనను బాకానాదము వినియును జాగర్తత్పడనందున ఖడగ్మువచిచ్ వాని 

పార్ణము తీసినయెడల వాడు తన పార్ణమునకు తానే ఉతత్రవాది 

యెహెజేక్లు 33:9 => అయితే ఆ దురామ్రుగ్డు తన దురామ్రగ్తను విడువవలెనని నీవు అతనిని 

హెచచ్రిక చేయగా అతడు తన దురామ్రగ్తను విడువనియెడల అతడు తన దోషమునుబటిట్ మరణము 

నొందును గాని నీవు నీ పార్ణము దకిక్ంచుకొందువు. 
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దానియేలు 5:5 => ఆ గడియలోనే మానవ హసత్పు వేర్ళుల్ కనబడి, దీపము దగగ్ర రాజుయొకక్ నగరు 

గోడ పూతమీద ఏదో యొక వార్త వార్యుచునన్టుట్ండెను. రాజు ఆ హసత్ము వార్యుట చూడగా  

హోషేయ 9:17 => వారు నా దేవుని మాటల నాలకించలేదు గనుక ఆయన వారిని విసరిజ్ంచెను. 

వారు దేశము విడిచి అనయ్జనులలో తిరుగుదురు. 

ఆమోసు 8:14 => షోమోర్ను యొకక్ దోషమునకు కారణమగు దాని తోడనియు, దానూ, నీ దేవుని 

జీవము తోడనియు, బెయేరె ష్బా మారగ్ జీవము తోడనియు పర్మాణము చేయువారు ఇకను లేవకుండ 

కూలుదురు. 

హబకూక్కు 2:7 => వడిడ్కిచుచ్వారు హఠాతుత్గా నీమీద పడుదురు, నినున్ హింస పెటట్బోవువారు 

జాగర్తత్గా వతుత్రు, నీవు వారికి దోపుడుసొముమ్గా ఉందువు. 

మతత్యి 24:50 => ఆ దాసుడు కనిపెటట్ని దినములోను వాడనుకొనని గడియలోను వాని 

యజమానుడు వచిచ్, వానిని నరికించి వేషధారులతో కూడ వానికి పాలు నియమించును. 

మతత్యి 27:19 => అతడు నాయ్యపీఠముమీద కూరుచ్ండియునన్పుప్డు అతని భారయ్ నీవు ఆ 

నీతిమంతుని జోలికి పోవదుద్; ఈ పొర్దుద్ ఆయననుగూరిచ్ నేను కలలో మికిక్లి బాధపడితినని 

అతనియొదద్కు వరత్మానము పంపెను 

యోహాను 9:34 => అందుకు వారు నీవు కేవలము పాపివై పుటిట్నవాడవు, నీవు మాకు బోధింప 

వచిచ్తివా అని వానితో చెపిప్ వాని వెలివేసిరి. 

రోమీయులకు 2:5 => నీ కాఠినయ్మును, మారుప్పొందని నీ హృదయమును అనుసరించి, ఉగర్త 

దినమందు, అనగా దేవుని నాయ్యమైన తీరుప్ బయలుపరచబడు దినమందు నీకు నీవే ఉగర్తను 

సమకూరుచ్కొనుచునాన్వు. 

ఎఫెసీయులకు 5:11 => నిషఫ్లమైన అంధకార కిర్యలలో పాలివారై యుండక వాటిని ఖండించుడి. 

హెబీర్యులకు 3:8 => నేడు మీరాయన శబద్మును వినినయెడల, అరణయ్ములో శోధన దినమందు 

కోపము పుటిట్ంచినపప్టివలె మీ హృదయములను కఠినపరచుకొనకుడి. 

వచనము 5 
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తన పొరుగువానితో ఇచచ్కములాడువాడు వాని పటుట్కొనుటకు వలవేయువాడు. 

సామెతలు 11:10 => నీతిమంతులు వరిథ్లుల్ట పటట్ణమునకు సంతోషకరము భకిత్హీనులు 

నశించునపుప్డు ఉతాస్హధవ్ని పుటుట్ను. 

సామెతలు 28:12 => నీతిమంతులకు జయము కలుగుట మహాఘనతకు కారణము దుషు ట్లు 

గొపప్వారగునపుప్డు జనులు దాగియుందురు. 

సామెతలు 28:28 => దుషు ట్లు గొపప్వారగునపుప్డు జనులు దాగుకొందురు వారు నశించునపుప్డు 

నీతిమంతులు ఎకుక్వగుదురు. 

ఎసేత్రు 8:15 => అపుప్డు మొరెద్కై ఊదావరణ్మును తెలుపువరణ్మును గల రాజవసత్రమును బంగారపు 

పెదద్కిరీటమును అవిసెనారతో చేయబడిన ధూమర్వరణ్ముగల వసత్రములను ధరించుకొనినవాడై రాజు 

సముఖమునుండి బయలుదేరెను; అందునిమితత్ము షూషను పటట్ణము ఆనందించి సంతోషమొందెను. 

కీరత్నలు 72:1 => దేవా, రాజునకు నీ నాయ్యవిధులను రాజకుమారునికి నీ నీతిని తెలియజేయుము. 

కీరత్నలు 72:2 => నీతినిబటిట్ నీ పర్జలకును నాయ్యవిధులనుబటిట్ శర్మనొందిన నీ వారికిని అతడు 

నాయ్యము తీరుచ్ను. 

కీరత్నలు 72:3 => నీతినిబటిట్ పరవ్తములును చినన్కొండలును పర్జలకు నెమమ్ది పుటిట్ంచును. 

కీరత్నలు 72:4 => పర్జలలో శర్మనొందువారికి అతడు నాయ్యము తీరుచ్ను బీదల పిలల్లను రకిష్ంచి 

బాధపెటుట్వారిని నలగగొటుట్ను.  

కీరత్నలు 72:5 => సూరుయ్డు నిలుచునంతకాలము చందుర్డు నిలుచునంతకాలము తరములనిన్టను 

జనులు నీయందు భయభకుత్లు కలిగియుందురు.  

కీరత్నలు 72:6 => గడిడ్కోసిన బీటిమీద కురియు వానవలెను భూమిని తడుపు మంచి వరష్మువలెను 

అతడు విజయము చేయును. 

కీరత్నలు 72:7 => అతని దినములలో నీతిమంతులు వరిధ్లుల్దురు చందుర్డు లేకపోవువరకు 

కేష్మాభివృదిధ్ కలుగును. 
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యెషయా 32:1 => ఆలకించుడి, రాజు నీతినిబటిట్ రాజయ్పరిపాలన చేయును అధికారులు 

నాయ్యమునుబటిట్ యేలుదురు. 

యెషయా 32:2 => మనుషుయ్డు గాలికి మరుగైన చోటువలెను గాలివానకు చాటైన చోటువలెను 

ఉండును ఎండినచోట నీళల్ కాలువలవలెను అలసట పుటిట్ంచు దేశమున గొపప్బండ నీడవలెను 

ఉండును. 

యిరిమ్యా 23:5 => యెహోవా ఈలాగు ఆజఞ్ ఇచుచ్చునాన్డు రాబోవు దినములలో నేను దావీదునకు 

నీతి చిగురును పుటిట్ంచెదను; అతడు రాజై పరిపాలన చేయును, అతడు వివేకముగా నడుచుకొనుచు 

కారయ్ము జరిగించును, భూమిమీద నీతి నాయ్యములను జరిగించును. 

యిరిమ్యా 23:6 => అతని దినములలో యూదా రక్షణనొందును, ఇశార్యేలు నిరభ్యముగా 

నివసించును, యెహోవా మనకు నీతియని అతనికి పేరు పెటుట్దురు. 

పర్కటన 11:15 => ఏడవ దూత బూర ఊదినపుప్డు పరలోకములో గొపప్ శబద్ములు పుటెట్ను. ఆ 

శబద్ములు ఈ లోకరాజయ్ము మన పర్భువు రాజయ్మును ఆయన కీర్సుత్ రాజయ్మునాయెను; ఆయన 

యుగయుగముల వరకు ఏలుననెను. 

ఎసేత్రు 3:15 => అంచెవారు రాజాజఞ్చేత తవ్రపెటట్బడి బయలువెళి ల్రి. ఆ యాజఞ్ షూషను కోటలో 

ఇయయ్బడెను, దాని విని షూషను పటట్ణము కలతపడెను. అంతట రాజును హామానును విందుకు 

కూరుచ్ండిరి. 

పర్సంగి 10:5 => పొరపాటున అధిపతిచేత జరుగు దుషాక్రయ్మొకటి నేను చూచితిని 

మతత్యి 2:3 => హేరోదు రాజు ఈ సంగతి వినన్పుప్డు అతడును అతనితో కూడ యెరూషలేము 

వారందరును కలవరపడిరి. 

మతత్యి 2:16 => ఆ జాఞ్నులు తనున్ అపహసించిరని హేరోదు గర్హించి బహు ఆగర్హము 

తెచుచ్కొని, తాను జాఞ్నులవలన వివరముగా తెలిసికొనిన కాలమునుబటిట్, బేతెల్హేములోను దాని సకల 

పార్ంతములలోను, రెండు సంవతస్రములు మొదలుకొని తకుక్వ వయసుస్ గల మగపిలల్లనందరిని 

వధించెను. 
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2 రాజులు 11:14 => రాజు ఎపప్టి మరాయ్దచొపుప్న ఒక సత్ంభము దగగ్ర నిలుచుటయు, 

అధిపతులును బాకా ఊదువారును రాజునొదద్ నిలువబడుటయు, దేశపు వారందరును సంతోషించుచు 

శృంగధవ్ని చేయుటయు చూచి తన వసత్రములను చింపుకొని దోర్హము దోర్హము అని కేక వేయగా 

2 రాజులు 11:20 => మరియు వారు రాజనగరు దగగ్ర అతలాయ్ను ఖడగ్ముచేత చంపిన తరువాత 

దేశపు జనులందరును సంతోషించిరి, పటట్ణమును నిమమ్ళముగా ఉండెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 12:40 => ఇశార్యేలీయులకు సంతోషము కలిగియుండెను గనుక 

ఇశాశ్ఖారు జెబూలూను నఫాత్లి అనువారి పొలిమేరలవరకు వారికి సమీపమైనవారు గాడిదలమీదను 

ఒంటెలమీదను కంచరగాడిదల మీదను ఎదుద్ల మీదను ఆహారవసుత్వులైన పిండివంటకములను 

అంజూరపు అడలను ఎండిన దార్క్షపండల్ గెలలను దార్కాష్రసమును నూనెను గొఱఱ్లను పశువులను 

విసాత్రముగా తీసికొనివచిచ్రి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 23:13 => పర్వేశసథ్లము దగగ్రనునన్ అతనికి ఏరాప్టైన సత్ంభమునొదద్ రాజు 

నిలువబడి యుండుటయు, అధిపతులును బూరలు ఊదువారును రాజునొదద్ నుండుటయు, దేశపు 

జనులందరును సంతోషించుచు బూరలతో నాదములు చేయుచుండుటయు, గాయకులును 

వాదయ్ములతో సుత్తిపాటలు పాడుచుండుటయు చూచి వసత్రములు చింపుకొని దోర్హము దోర్హమని 

అరచెను. 

యోబు 29:11 => నా సంగతి చెవినిబడిన పర్తివాడు ననున్ అదృషట్ వంతునిగా ఎంచెను. నేను 

కంటబడిన పర్తివాడు ననున్గూరిచ్ సాక్షయ్మిచెచ్ను. 

కీరత్నలు 101:6 => నాయొదద్ నివసించునటుల్ దేశములో నమమ్కసుథ్లైన వారిని నేను 

కనిపెటుట్చునాన్ను నిరోద్షమారగ్మందు నడచువారు నాకు పరిచారకులగుదురు. 

సామెతలు 29:16 => దుషు ట్లు పర్బలినపుప్డు చెడుతనము పర్బలును వారు పడిపోవుటను 

నీతిమంతులు కనున్లార చూచెదరు. 

పర్కటన 19:7 => ఆయనను సుత్తించుడి, గొఱఱ్పిలల్ వివాహోతస్వ సమయము వచిచ్నది, ఆయన 

భారయ్ తనున్తాను సిదధ్పరచుకొనియునన్ది; గనుక మనము సంతోషపడి ఉతస్హించి ఆయనను 

మహిమపరచెదమని చెపప్గా వింటిని. 
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వచనము 6 

దుషు ట్ని మారగ్మున బోనులు ఉంచబడును నీతిమంతుడు సంతోషగానములు చేయును. 

సామెతలు 10:1 => జాఞ్నముగల కుమారుడు తండిర్ని సంతోషపరచును బుదిధ్లేని కుమారుడు తన 

తలిల్కి దుఃఖము పుటిట్ంచును. 

సామెతలు 15:20 => జాఞ్నముగల కుమారుడు తండిర్ని సంతోషపెటుట్ను బుదిధ్హీనుడు తన తలిల్ని 

తిరసక్రించును. 

సామెతలు 23:15 => నా కుమారుడా, నీ హృదయమునకు జాఞ్నము లభించినయెడల నా 

హృదయముకూడ సంతోషించును. 

సామెతలు 23:24 => నీతిమంతుని తండిర్కి అధిక సంతోషము కలుగును జాఞ్నము గలవానిని 

కనినవాడు వానివలన ఆనందము నొందును. 

సామెతలు 23:25 => నీ తలిదండుర్లను నీవు సంతోషపెటట్వలెను నినున్ కనిన తలిల్ని 

ఆనందపరచవలెను. 

సామెతలు 27:11 => నా కుమారుడా, జాఞ్నమును సంపాదించి నా హృదయమును 

సంతోషపరచుము. అపుప్డు ననున్ నిందించువారితో నేను ధైరయ్ముగా మాటలాడుదును.  

లూకా 1:13 => అపుప్డా దూత అతనితో జెకరాయ్ భయపడకుము; నీ పార్రథ్న వినబడినది, నీ 

భారయ్యైన ఎలీసబెతు నీకు కుమారుని కనును, అతనికి యోహాను అను పేరు పెటుట్దువు. 

లూకా 1:14 => అతడు పర్భువు దృషిట్కి గొపప్వాడై, దార్కాష్రసమైనను మదయ్మైనను తార్గక,  

లూకా 1:15 => తన తలిల్ గరభ్మున పుటిట్నది మొదలుకొని పరిశుదాధ్తమ్తో నిండుకొనినవాడై,  

లూకా 1:16 => ఇశార్యేలీయులలో అనేకులను పర్భువైన వారి దేవుని వైపునకు తిర్పుప్ను. 

లూకా 1:17 => మరియు అతడు తండుర్ల హృదయములను పిలల్ల తటుట్నకును, అవిధేయులను 

నీతిమంతుల జాఞ్నము ననుసరించుటకును తిర్పిప్, పర్భువు కొరకు ఆయతత్పడియునన్ పర్జలను 

సిదధ్పరచుటకై ఏలీయా యొకక్ ఆతమ్యు శకిత్యు గలవాడై ఆయనకు ముందుగా వెళుల్ను గనుక నీకు 

సంతోషమును మహా ఆనందమును కలుగును; అతడు పుటిట్నందున అనేకులు సంతోషింతురనెను. 
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సామెతలు 5:8 => జారసతరీ యుండు ఛాయకు పోక నీ మారగ్ము దానికి దూరముగా చేసికొనుము 

దాని యింటి వాకిటి దగగ్రకు వెళల్కుము. 

సామెతలు 5:9 => వెళి ల్నయెడల పరులకు నీ యౌవనబలమును కూర్రులకు నీ జీవితకాలమును 

ఇచిచ్వేతువు 

సామెతలు 5:10 => నీ ఆసిత్వలన పరులు తృపిత్పొందుదురు నీ కషాట్రిజ్తము అనుయ్ల యిలుల్ చేరును. 

సామెతలు 6:26 => వేశాయ్ సాంగతయ్ము చేయువానికి రొటెట్తునక మాతర్ము మిగిలియుండును. 

మగనాలు మికిక్లి విలువగల పార్ణమును వేటాడును. 

సామెతలు 21:17 => సుఖభోగములయందు వాంఛ గలవానికి లేమి కలుగును దార్కాష్రసమును 

నూనెయు వాంఛించువానికి ఐశవ్రయ్ము కలుగదు. 

సామెతలు 21:20 => విలువగల ధనమును నూనెయు జాఞ్నుల యింటనుండును బుదిధ్హీనుడు దాని 

వయ్యపరచును. 

సామెతలు 28:7 => ఉపదేశము నంగీకరించు కుమారుడు బుదిధ్గలవాడు తుంటరుల సహవాసము 

చేయువాడు తన తండిర్కి అపకీరిత్ తెచుచ్ను. 

సామెతలు 28:19 => తన పొలము సేదయ్ము చేసికొనువానికి కడుపునిండనన్ము దొరకును 

వయ్రథ్మైనవాటిని అనుసరించువారికి కలుగు పేదరికము ఇంతంతకాదు. 

లూకా 15:13 => కొనిన్దినములైన తరువాత ఆ చినన్ కుమారుడు సమసత్మును కూరుచ్కొని దూర 

దేశమునకు పర్యాణమైపోయి, అచచ్ట తన ఆసిత్ని దురావ్య్పారమువలన పాడుచేసెను. 

లూకా 15:30 => అయితే నీ ఆసిత్ని వేశయ్లతో తినివేసిన యీ నీ కుమారుడు రాగానే వీనికొరకు 

కొర్వివ్న దూడను వధించితివని చెపెప్ను. 

వచనము 7 

నీతిమంతుడు బీదలకొరకు నాయ్యము విచారించును దుషు ట్డు జాఞ్నము వివేచింపడు. 

సామెతలు 29:14 => ఏ రాజు దరిదుర్లకు సతయ్ముగా నాయ్యము తీరుచ్నో ఆ రాజు సింహాసనము 

నితయ్ముగా సిథ్రపరచబడును. 
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సామెతలు 16:12 => రాజులు దుషట్కిర్యలు చేయుట హేయమైనది నీతివలన సింహాసనము 

సిథ్రపరచబడును. 

సామెతలు 20:8 => నాయ్య సింహాసనాసీనుడైన రాజు తన కనున్లతో చెడుతనమంతయు 

చెదరగొటుట్ను. 

1 సమూయేలు 13:13 => అందుకు సమూయేలు ఇటల్నెను నీ దేవుడైన యెహోవా నీకిచిచ్న ఆజఞ్ను 

గైకొనక నీవు అవివేకపు పని చేసితివి; నీ రాజయ్మును ఇశార్యేలీయులమీద సదాకాలము 

సిథ్రపరచుటకు యెహోవా తలచియుండెను; అయితే నీ రాజయ్ము నిలువదు. 

2 సమూయేలు 8:15 => దావీదు ఇశార్యేలీయులందరిమీద రాజై తన జనులనందరిని నీతి 

నాయ్యములనుబటిట్ యేలుచుండెను. 

1 రాజులు 2:12 => అపుప్డు సొలొమోను తన తండిర్యైన దావీదు సింహాసనముమీద 

ఆసీనుడాయెను. అతని రాజయ్ము నిలుకడగా సిథ్రపరచబడెను. 

కీరత్నలు 89:14 => నీతినాయ్యములు నీ సింహాసనమునకు ఆధారములు కృపాసతయ్ములు నీ 

సనిన్ధానవరుత్లు. 

కీరత్నలు 99:4 => యథారథ్తనుబటిట్ నీవు నాయ్యమును పేర్మించు రాజును సిథ్రపరచియునాన్వు 

యాకోబు సంతతిమధయ్ నీవు నీతి నాయ్యములను జరిగించియునాన్వు. 

యెషయా 9:7 => ఇది మొదలుకొని మితిలేకుండ దానికి వృదిధ్యు కేష్మమును కలుగునటుల్ 

సరవ్కాలము దావీదు సింహాసనమును రాజయ్మును నియమించును నాయ్యమువలనను నీతివలనను 

రాజయ్మును సిథ్ ర ప రచుటకు అతడు సింహాసనాసీనుడై రాజయ్ ప రిపాలన చేయును . 

సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా ఆసకిత్కలిగి దీనిని నెరవేరుచ్ను.  

యెషయా 49:8 => యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు అనుకూలసమయమందు నేను నీ మొర 

నాలకించి నీకు ఉతత్రమిచిచ్తిని రక్షణదినమందు నినున్ ఆదుకొంటిని. బయలువెళుల్డి అని 

బంధింపబడినవారితోను బయటికి రండి అని చీకటిలో నునన్వారితోను చెపుప్చు దేశమును చకక్పరచి 

పాడైన సావ్సథ్య్ములను పంచిపెటుట్టకై నినున్ కాపాడి పర్జలకు నిబంధనగా నియమించితిని.  
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2 రాజులు 15:18 => ఇతడును తన దినములనిన్యు ఇశార్యేలువారు పాపము చేయుటకు 

కారకుడగు నెబాతు కుమారుడైన యరొబాము చేసిన పాపములను విడువక యనుసరించుచు 

యెహోవా దృషిట్కి చెడుతనము జరిగించెను. 

2 రాజులు 15:19 => అషూష్రు రాజైన పూలు దేశముమీదికి రాగా, మెనహేము తనకు రాజయ్ము 

సిథ్రపరచునటుల్గా పూలుచేత సంధి చేయించుకొనవలెనని రెండువేల మణుగుల వెండి పూలునకు 

ఇచెచ్ను. 

2 రాజులు 15:20 => మెనహేము ఇశార్యేలులో భాగయ్వంతులైన గొపప్వారిలో పర్తి మనిషియొదద్ను 

ఏబదేసి తులముల వెండి వసూలుచేసి యీ దర్వయ్మును అషూష్రు రాజునకిచెచ్ను గనుక అషూష్రు రాజు 

దేశమును విడిచి వెళి ల్పోయెను. 

యిరిమ్యా 22:13 => నీతి తపిప్ తన నగరును సాథ్పించువానికి శర్మ; నాయ్యము తపిప్ తన 

మేడగదులను కటిట్ంచుకొనుచు , జీతమియయ్క తన పొరుగువానిచేత ఊరకయే కొలువు 

చేయించుకొనువానికి శర్మ. 

యిరిమ్యా 22 :14 => వాడు విశాలమైన మేడ గదులుగల గొపప్ మందిరమును 

కటిట్ంచుకొందుననుకొని, విసాత్రమైన కిటికీలు చేసికొనుచు, దేవదారు పలకలను దానికి 

సరంబీవేయుచు, ఇంగిలీకముతో1 రంగువేయుచు నునాన్డే; 

యిరిమ్యా 22:15 => నీవు అతిశయపడి దేవదారు పలకల గృహమును కటిట్ంచుకొనుటచేత 

రాజవగుదువా? నీ తండిర్ అనన్ పానములు కలిగి నీతినాయ్యముల ననుసరించుచు కేష్మముగా 

ఉండలేదా? 

యిరిమ్యా 22:16 => అతడు దీనులకును దరిదుర్లకును నాయ్యము తీరుచ్చు సుఖముగా బర్దికెను, 

ఆలాగున చేయుటే ననున్ తెలిసికొనుట కాదా? యిదే యెహోవా వాకుక్. 

యిరిమ్యా 22:17 => అయితే నీ దృషిట్యు నీ కోరికయు అనాయ్యముగా లాభము 

సంపాదించుకొనుటయందే, నిరపదాధుల రకత్ము ఒలికించుటయందే నిలిచియునన్వి. అందుకొరకే 

నీవు జనులను బాధించుచునాన్వు, అందుకొరకే బలాతాక్రము చేయుచునాన్వు. 
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దానియేలు 11:20 => అతనికి మారుగా మరియొకడు లేచి ఘనమైన రాజయ్ము దావ్రా పనున్ 

పుచుచ్కొను వానిని లేపును; కొనిన్ దినములైన పిమమ్ట అతడు నాశనమగును గాని యీ నాశనము 

ఆగర్హమువలననైనను యుదధ్మువలననైనను కలుగదు. 

మీకా 7:3 => రెండుచేతులతోను కీడు చేయ పూనుకొందురు, అధిపతులు బహుమానము 

కోరుదురు, నాయ్యాధిపతులు లంచము పుచుచ్కొందురు, గొపప్వారు తమ మోసపు కోరికను 

తెలియజేయుదురు. ఆలాగున వారు ఏకపటుట్గానుండి దాని ముగింతురు. 

2 సమూయేలు 16:1 => దావీదు కొండ శిఖరము అవతల కొంచెము దూరము వెళి ల్న తరువాత 

మెఫీబోషెతు సేవకుడైన సీబా గంతలు కటిట్న రెండు గాడిదలను తీసికొనివచెచ్ను; రెండు వందల 

రొటెట్లును నూరు దార్క్ష గెలలును నూరు అంజూరపు అడలును దార్కాష్రసపు తితిత్ ఒకటియు వాటిమీద 

వేసియుండెను. 

1 రాజులు 2:46 => రాజు యెహోయాదా కుమారుడైన బెనాయాకు సెలవియయ్గా అతడు 

బయలుదేరి వానిమీద పడి వాని చంపెను. ఈ పర్కారము రాజయ్ము సొలొమోను వశమున 

సిథ్రపరచబడెను. 

సామెతలు 15:27 => లోభి తన యింటివారిని బాధపెటుట్ను లంచము నసహియ్ంచుకొనువాడు 

బర్దుకును. 

యెషయా 33:6 => నీకాలములో నియమింపబడినది సిథ్రముగా నుండును రక్షణ బాహుళయ్మును 

బుదిధ్జాఞ్నముల సమృదిధ్యు కలుగును యెహోవా భయము వారికి ఐశవ్రయ్ము. 

యిరిమ్యా 22:15 => నీవు అతిశయపడి దేవదారు పలకల గృహమును కటిట్ంచుకొనుటచేత 

రాజవగుదువా? నీ తండిర్ అనన్ పానములు కలిగి నీతినాయ్యముల ననుసరించుచు కేష్మముగా 

ఉండలేదా? 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 24:26 => తరువాత పౌలువలన తనకు దర్వయ్ము దొరుకునని ఆశించి, 

మాటిమాటికి అతనిని పిలిపించి అతనితో సంభాషణ చేయుచుండెను. 

వచనము 8 
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అపహాసకులు పటట్ణము తలల్డిలల్జేయుదురు జాఞ్నులు కోపము చలాల్రెచ్దరు. 

సామెతలు 7:5 => అవి నీవు జార సతరీ యొదద్కు పోకుండను ఇచచ్కములాడు పర సతరీకి లోబడకుండను 

నినున్ కాపాడును. 

సామెతలు 7:21 => అది తన అధికమైన లాలన మాటలచేత వానిని లోపరచుకొనెను తాను పలికిన 

యిచచ్కపు మాటలచేత వాని నీడుచ్కొని పోయెను. 

సామెతలు 20:19 => కొండెగాడై తిరుగులాడువాడు పరుల గుటుట్ బయటపెటుట్ను కావున 

వదరుబోతుల జోలికి పోకుము. 

సామెతలు 26:24 => పగవాడు పెదవులతో మాయలు చేసి అంతరంగములో కపటము 

దాచుకొనును.  

సామెతలు 26:25 => వాడు దయగా మాటలాడినపుప్డు వాని మాట నమమ్కుము వాని 

హృదయములో ఏడు హేయ విషయములు కలవు. 

సామెతలు 26:28 => అబదధ్ములాడువాడు తాను నలుగగొటిట్నవారిని దేవ్షించును ఇచచ్కపు 

మాటలాడు నోరు నషట్ము కలుగజేయును. 

2 సమూయేలు 14:17 => మరియు నీ దేవుడైన యెహోవా నీకు తోడైయునాన్డు గనుక నా 

యేలినవాడవును రాజవునగు నీవు దేవుని దూతవంటివాడవై మంచి చెడ డ్లనిన్యు విచారింప 

చాలియునాన్వు; కాబటిట్ నీ దాసినగు నేను నా యేలినవాడగు రాజు సెలవిచిచ్న మాట 

సమాధానకరమగునని అనుకొంటిననెను. 

2 సమూయేలు 14:18 => రాజునేను నినున్ అడుగు సంగతి నీ వెంతమాతర్మును మరుగు 

చేయవదద్ని ఆ సతరీతో అనగా ఆమె నా యేలినవాడవగు నీవు సెలవిమమ్నెను. 

2 సమూయేలు 14:19 => అంతట రాజు యోవాబు నీకు బోధించెనా అని ఆమె నడిగినందుకు ఆమె 

యిటల్నెను నా యేలినవాడవైన రాజా, నీ పార్ణముతోడు, చెపిప్నదానిని తపప్క గర్హించుటకు నా 

యేలినవాడవును రాజవునగు నీవంటివాడొకడును లేడు; నీ సేవకుడగు యోవాబు నాకు బోధించి యీ 

మాటలనిన్టిని నీ దాసినగు నాకు నేరెప్ను 
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2 సమూయేలు 14:20 => సంగతిని రాజుతో మరుగుమాటలతో మనవి చేయుటకు నీ సేవకుడగు 

యోవాబు ఏరాప్టు చేసెను. ఈ లోకమందు సమసత్మును ఎరుగుటయందు నా యేలినవాడవగు నీవు 

దేవదూతల జాఞ్నమువంటి జాఞ్నము గలవాడవు. 

2 సమూయేలు 14:21 => అపుప్డు రాజు యోవాబుతో ఈలాగున సెలవిచెచ్ను. ఆలకించుము, నీవు 

మనవి చేసినదానిని నేను ఒపుప్కొనుచునాన్ను. 

2 సమూయేలు 14:22 => తరువాత యౌవనుడగు అబాష్లోమును రపిప్ంపుమని అతడు సెలవియయ్గా 

యోవాబు సాషాట్ంగ నమసాక్రము చేసి రాజును సుత్తించి రాజవగు నీవు నీ దాసుడనైన నా మనవి 

అంగీకరించినందున నా యేలిన వాడవగు నీవలన నేను అనుగర్హము నొందితినని నాకు తెలిసెనని 

చెపిప్ లేచి గెషూరునకు పోయి 

2 సమూయేలు 14:23 => అబాష్లోమును యెరూషలేమునకు తోడుకొని వచెచ్ను. 

2 సమూయేలు 14:24 => అయితే రాజు అతడు నా దరశ్నము చేయక తన ఇంటికి పోవలెనని 

ఉతత్రవు చేయగా అబాష్లోము రాజదరశ్నము చేయక తన ఇంటికి పోయెను.  

యోబు 17:5 => ఎవడు తన సేన్హితులను దోపుసొముమ్గా ఇచుచ్నో వాని పిలల్ల కనున్లు 

కీష్ణించును. 

కీరత్నలు 5:9 => వారి నోట యథారథ్త లేదు వారి అంతరంగము నాశనకరమైన గుంట వారి 

కంఠము తెరచిన సమాధి వారు నాలుకతో ఇచచ్కములాడుదురు. 

కీరత్నలు 12:2 => అందరు ఒకరితో నొకరు అబదధ్ములాడుదురు మోసకరమైన మనసుస్గలవారై 

ఇచచ్కములాడు పెదవులతో పలుకుదురు. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 2:5 => మీరెరిగియునన్టుట్ మేము ఇచచ్కపు మాటలనైనను, ధనాపేక్షను 

కపిప్పెటుట్ వేషమునైనను ఎనన్డును వినియోగింపలేదు; ఇందుకు దేవుడే సాకిష్. 

సామెతలు 1:17 => పకిష్ చూచుచుండగా వల వేయుట వయ్రథ్ము. 

విలాపవాకయ్ములు 1:13 => పరమునుండి ఆయన నా యెముకలమీదికి అగిన్ పర్యోగించియునాన్డు 

అది యెడతెగక వాటిని కాలుచ్చునన్ది నా పాదములను చికుక్పరచుటకైవలనొగిగ్యునాన్డు ననున్ 

వెనుకకు తిర్పిప్యునాన్డు ఆయన ననున్ పాడుచేసి దినమెలల్ ననున్ సొమమ్సిలల్జేసియునాన్డు.  
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హోషేయ 5:1 => యాజకులారా, నామాట ఆలకించుడి; ఇశార్యేలు వారలారా, చెవినిబెటిట్ 

ఆలోచించుడి; రాజసంతతి వారలారా, చెవియొగిగ్ ఆలకించుడి, మీరు మిసాప్మీద ఉరిగాను 

తాబోరుమీద వలగాను ఉనాన్రు గనుక మిముమ్నుబటిట్ ఈ తీరుప్ జరుగును.  

లూకా 20:20 => వారాయనను కనిపెటుట్చు, అధిపతి వశమునకును అధికారమునకును ఆయనను 

అపప్గించుటకై ఆయన మాటలయందు తపుప్ పటట్వలెనని, తాము నీతిమంతులని అనిపించుకొను 

వేగులవారిని ఆయన యొదద్కు పంపిరి. 

లూకా 20:21 => వారు వచిచ్ బోధకుడా, నీవు నాయ్యముగా మాటలాడుచును బోధించుచునునాన్వు; 

నీవెవనియందును మోమోటము లేక సతయ్ముగానే దేవుని మారగ్మును బోధించుచునాన్వని 

యెరుగుదుము. 

రోమీయులకు 16:18 => అటిట్వారు మన పర్భువైన కీర్సుత్కు కాక తమ కడుపునకే దాసులు; వారు 

ఇంపైన మాటలవలనను ఇచచ్కములవలనను నిషక్పటుల మనసుస్లను మోసపుచుచ్దురు. 

1 సమూయేలు 18:21 => ఆమె అతనికి ఉరిగానుండునటుల్ను ఫిలిషీత్యుల చెయియ్ అతనిమీద 

నుండునటుల్ను నేను ఆమెను అతనికి ఇతుత్ననుకొని ఇపుప్డు నీవు మరి యొకదానిచేత నాకు 

అలుల్డవగుదువని దావీదుతో చెపిప్ 

2 సమూయేలు 14:20 => సంగతిని రాజుతో మరుగుమాటలతో మనవి చేయుటకు నీ సేవకుడగు 

యోవాబు ఏరాప్టు చేసెను. ఈ లోకమందు సమసత్మును ఎరుగుటయందు నా యేలినవాడవగు నీవు 

దేవదూతల జాఞ్నమువంటి జాఞ్నము గలవాడవు. 

2 సమూయేలు 16:1 => దావీదు కొండ శిఖరము అవతల కొంచెము దూరము వెళి ల్న తరువాత 

మెఫీబోషెతు సేవకుడైన సీబా గంతలు కటిట్న రెండు గాడిదలను తీసికొనివచెచ్ను; రెండు వందల 

రొటెట్లును నూరు దార్క్ష గెలలును నూరు అంజూరపు అడలును దార్కాష్రసపు తితిత్ ఒకటియు వాటిమీద 

వేసియుండెను. 

2 రాజులు 10:19 => కావున ఒకడైనను తపప్కుండ బయలు పర్వకత్లనందిరిని వాని భకుత్లనందరిని 

వారి యాజకులనందరిని నాయొదద్కు పిలువనంపించుడి; నేను బయలునకు గొపప్ బలి 
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అరిప్ంపబోవుచునాన్ను గనుక రానివాడెవడో వాని బర్దుకనియయ్నని చెపెప్ను. అయితే బయలునకు 

మొర్కుక్వారిని నాశనము చేయుటకై అతడు ఈ పర్కారము కపటోపాయము చేసెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 24:17 => యెహోయాదా చనిపోయిన తరువాత యూదా అధిపతులు వచిచ్ 

రాజునకు నమసక్రింపగా రాజు వారి మాటకు సమమ్తించెను. 

నెహెమాయ్ 6:13 => ఇందువలన నాకు భయము పుటట్గా, నేను అతడు చెపిప్నటుల్ చేసి పాపములో 

పడుదునని అనుకొని, నామీద నింద మోపునటుల్గా ననున్గూరిచ్ చెడువారత్ పుటిట్ంచుటకు వారతనికి 

లంచమిచిచ్ యుండిరి. 

యోబు 32:22 => ముఖసుత్తి చేయుట నాచేత కాదు అటుల్ చేసినయెడల ననున్ సృజించినవాడు 

ననున్ శీఘర్ముగా నిరూమ్లము చేయును. 

కీరత్నలు 31:4 => ననున్ చికిక్ంచుకొనుటకై శతుర్వులు రహసయ్ముగా ఒడిడ్న వలలోనుండి ననున్ 

తపిప్ంచుము. 

కీరత్నలు 57:6 => నా అడుగులను చికిక్ంచుకొనుటకై వారు వలయొడిడ్రి నా పార్ణము 

కుర్ంగియునన్ది. నా యెదుట గుంటతర్వివ్ దానిలో తామేపడిరి. (సెలా.) 

కీరత్నలు 140:5 => గరివ్షుఠ్లు నాకొరకు ఉరిని తార్ళల్ను చాటుగా ఒడిడ్యునాన్రు వారు తోర్వపర్కక్ను 

వల పరచియునాన్రు. ననున్ పటుట్కొనుటకై ఉచుచ్ల నొగిగ్యునాన్రు. (సెలా.)  

సామెతలు 2:16 => మరియు అది జారసతరీనుండి మృదువుగా మాటలాడు పరసతరీనుండి నినున్ 

రకిష్ంచును. 

సామెతలు 12:12 => భకిత్హీనులు చెడ డ్వారికి దొరుకు దోపుడుసొముమ్ను అపేకిష్ంచుదురు 

నీతిమంతుల వేరు చిగురుచ్ను. 

మతత్యి 22:16 => బోధకుడా, నీవు సతయ్వంతుడవైయుండి, దేవుని మారగ్ము సతయ్ముగా 

బోధించుచునాన్వనియు, నీవు ఎవనిని లక్షయ్పెటట్వనియు, మోమాటము లేనివాడవనియు ఎరుగుదుము. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 24:2 => పౌలు రపిప్ంపబడినపుప్డు తెరుత్లుల్ అతనిమీద నేరముమోప 

నారంభించి యిటల్నెను 
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వచనము 9 

జాఞ్ని మూఢునితో వాదించునపుప్డు వాడు ఊరకుండక రేగుచుండును. 

సామెతలు 5:22 => దుషు ట్ని దోషములు వానిని చికుక్లబెటుట్ను వాడు తన పాపపాశములవలన 

బంధింపబడును. 

సామెతలు 11:5 => యథారథ్వంతుల నీతి వారి మారగ్మును సరాళము చేయును భకిత్హీనుడు తన 

భకిత్హీనత చేతనే పడిపోవును. 

సామెతలు 11:6 => యథారథ్వంతుల నీతి వారిని విమోచించును విశావ్సఘాతకులు తమ దురాశ 

వలననే పటట్బడుదురు.  

సామెతలు 12:13 => పెదవులవలని దోషము అపాయకరమైన ఉరి నీతిమంతుడు ఆపదను 

తపిప్ంచుకొనును. 

యోబు 18:7 => వారి పటుతవ్ముగల నడకలు అడ డ్గింపబడును వారి సవ్కీయాలోచన వారిని 

కూలుచ్ను. 

యోబు 18:8 => వారు వాగురలమీద నడచువారు తమ కాళేల్ వారిని వలలోనికి నడిపించును. 

యోబు 18:9 => బోను వారి మడిమెను పటుట్కొనును వల వారిని చికిక్ంచుకొనును. 

యోబు 18:10 => వారిని చికిక్ంచుకొనుటకై ఉరి నేలను ఉంచబడును వారిని పటుట్కొనుటకై తోర్వలో 

ఉచుచ్ పెటట్బడును. 

కీరత్నలు 11:6 => దుషు ట్లమీద ఆయన ఉరులు కురిపించును అగిన్గంధకములును వడగాలియు 

వారికి పానీయభాగమగును. 

యెషయా 8:14 => అయితే ఆయన ఇశార్యేలుయొకక్ రెండు కుటుంబములకు తగులు రాయిగాను 

అభయ్ంతరము కలిగించు బండగాను ఉండును యెరూషలేము నివాసులకు బోనుగాను చికుక్వలగాను 

ఉండును 

యెషయా 8:15 => అనేకులు వాటికి తగిలి తొటిర్లుల్చు పడి కాళుల్చేతులు విరిగి చికుక్బడి 

పటట్బడుదురు. 
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2 తిమోతి 2:26 => పర్భువు యొకక్ దాసుడు అటిట్వారిని సాతివ్కముతో శికిష్ంచుచు, జగడమాడక 

అందరియెడల సాధువుగాను బోధింప సమరుథ్డుగాను, కీడును సహించువాడుగాను ఉండవలెను. 

కీరత్నలు 97:11 => నీతిమంతులకొరకు వెలుగును యథారథ్హృదయులకొరకు ఆనందమును 

వితత్బడియునన్వి. 

కీరత్నలు 118:15 => నీతిమంతుల గుడారములలో రక్షణనుగూరిచ్న ఉతాస్హ సునాదము 

వినబడును యెహోవా దకిష్ణహసత్ము సాహస కారయ్ములను చేయును. 

కీరత్నలు 132:16 => దాని యాజకులకు రక్షణను వసత్రముగా ధరింపజేసెదను దానిలోని భకుత్లు 

బిగగ్రగా ఆనందగానము చేసెదరు. 

రోమీయులకు 5:2 => మరియు ఆయనదావ్రా మనము విశావ్సమువలన ఈ కృపయందు 

పర్వేశముగల వారమై, అందులో నిలిచియుండి, దేవుని మహిమనుగూరిచ్న నిరీక్షణనుబటిట్ 

అతిశయపడుచునాన్ము. 

రోమీయులకు 5:3 => అంతే కాదు; శర్మ ఓరుప్ను, ఓరుప్ పరీక్షను, పరీక్ష నిరీక్షణను 

కలుగజేయునని యెరిగి  

యాకోబు 1:2 => నా సహోదరులారా, మీ విశావ్సమునకు కలుగు పరీక్ష ఓరుప్ను పుటిట్ంచునని 

యెరిగి,  

1 పేతురు 1:8 => మీరాయనను చూడకపోయినను ఆయనను పేర్మించుచునాన్రు; ఇపుప్డు 

ఆయనను కనున్లార చూడకయే విశవ్సించుచు, మీ విశావ్సమునకు ఫలమును, 

1 యోహాను 1:4 => మన సంతోషము పరిపూరణ్మవుటకై మేమీ సంగతులను వార్యుచునాన్ము. 

నిరగ్మకాండము 10:7 => అపుప్డు ఫరో సేవకులు అతని చూచి ఎనాన్ళల్వరకు వీడు మనకు ఉరిగా 

నుండును? తమ దేవుడైన యెహోవాను సేవించుటకు ఈ మనుషుయ్లను పోనిముమ్; ఐగుపుత్ దేశము 

నశించినదని నీకింకను తెలియదా అనిరి 

నాయ్యాధిపతులు 20:34 => అపుప్డు ఇశార్యేలీయులందరిలోనుండి ఏరప్రచబడిన పదివేలమంది 

గిబియాకు ఎదురుగా వచిచ్నందున కఠిన యుదధ్ము జరిగెను. అయితే తమకు అపాయము 

తటసథ్మైనదని బెనాయ్మీనీయులకు తెలియలేదు. 
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యోబు 18:8 => వారు వాగురలమీద నడచువారు తమ కాళేల్ వారిని వలలోనికి నడిపించును. 

సామెతలు 12:12 => భకిత్హీనులు చెడ డ్వారికి దొరుకు దోపుడుసొముమ్ను అపేకిష్ంచుదురు 

నీతిమంతుల వేరు చిగురుచ్ను. 

పర్సంగి 9:12 => తమకాలము ఎపుప్డు వచుచ్నో నరులెరుగరు; చేపలు బాధకరమైన వలయందు 

చికుక్బడునటుల్, పిటట్లు వలలో పటుట్బడునటుల్, అశుభకాలమున హఠాతుత్గా తమకు చేటు 

కలుగునపుప్డు వారును చికుక్పడుదురు. 

వచనము 10 

నరహంతకులు నిరోద్షులను దేవ్షించుదురు అటిట్వారు యథారథ్వంతుల పార్ణము తీయజూతురు. 

యోబు 29:16 => దరిదుర్లకు తండిర్గా ఉంటిని ఎరుగనివారి వాయ్జెయ్మును నేను శర్దధ్గా 

విచారించితిని. 

యోబు 31:13 => నా పనివాడైనను పనికతెత్యైనను నాతో వాయ్జెయ్మాడగా నేను వారి వాయ్జెయ్మును 

నిరల్క్షయ్ము చేసినయెడల 

యోబు 31:21 => నా భుజశలయ్ము దాని గూటినుండి పడును గాక నా బాహువు ఎముకలోనికి 

విరుగును గాక. 

కీరత్నలు 31:7 => నీవు నా బాధను దృషిట్ంచియునాన్వు నా పార్ణబాధలను నీవు కనిపెటిట్యునాన్వు 

కావున నీ కృపనుబటిట్ నేను ఆనందభరితుడనై సంతోషించెదను. 

కీరత్నలు 41:1 => బీదలను కటాకిష్ంచువాడు ధనుయ్డు ఆపతాక్లమందు యెహోవా వానిని 

తపిప్ంచును. 

గలతీయులకు 6:1 => సహోదరులారా, ఒకడు ఏ తపిప్తములోనైనను చికుక్కొనినయెడల 

ఆతమ్సంబంధులైన మీలో పర్తివాడు తానును శోధింపబడుదునేమో అని తన విషయమై చూచుకొనుచు, 

సాతివ్కమైన మనసుస్తో అటిట్వానిని మంచిదారికి తీసికొని రావలెను. 

సామెతలు 21:13 => దరిదుర్ల మొఱఱ్ వినక చెవి మూసికొనువాడు తాను మొఱఱ్ పెటుట్నపుప్డు 

అంగీకరింపబడడు. 
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1 సమూయేలు 25:9 => దావీదు పనివారు వచిచ్ అతని పేరు చెపిప్ ఆ మాటలనిన్టిని నాబాలునకు 

తెలియజేసి కూరుచ్ండగా 

1 సమూయేలు 25:10 => నాబాలు దావీదు ఎవడు? యెషష్యి కుమారుడెవడు? తమ 

యజమానులను విడిచి పారిపోయిన దాసులు ఇపుప్డు అనేకులునాన్రు. 

1 సమూయేలు 25:11 => నేను సంపాదించుకొనిన అనన్పానములను, నా గొఱఱ్లబొచుచ్ 

కతిత్రించువారికొరకు నేను వధించిన పశుమాంసమును తీసి, నేను బొతిత్గా ఎరుగనివారి కితుత్నా? అని 

దావీదు దాసులతో చెపప్గా 

యిరిమ్యా 5:28 => వారు కొర్వివ్ బలిసియునాన్రు, అంతేకాదు అతయ్ధికమైన దుషాక్రయ్ములు 

చేయుచునాన్రు, తండిర్లేనివారు గెలువకుండునటుల్ వారి వాయ్జెయ్మును అనాయ్యముగా తీరుచ్దురు, 

దీనుల వాయ్జెయ్మును తీరుప్నకు రానియయ్రు. 

యిరిమ్యా 22:15 => నీవు అతిశయపడి దేవదారు పలకల గృహమును కటిట్ంచుకొనుటచేత 

రాజవగుదువా? నీ తండిర్ అనన్ పానములు కలిగి నీతినాయ్యముల ననుసరించుచు కేష్మముగా 

ఉండలేదా? 

యిరిమ్యా 22:16 => అతడు దీనులకును దరిదుర్లకును నాయ్యము తీరుచ్చు సుఖముగా బర్దికెను, 

ఆలాగున చేయుటే ననున్ తెలిసికొనుట కాదా? యిదే యెహోవా వాకుక్. 

యిరిమ్యా 22:17 => అయితే నీ దృషిట్యు నీ కోరికయు అనాయ్యముగా లాభము 

సంపాదించుకొనుటయందే, నిరపదాధుల రకత్ము ఒలికించుటయందే నిలిచియునన్వి. అందుకొరకే 

నీవు జనులను బాధించుచునాన్వు, అందుకొరకే బలాతాక్రము చేయుచునాన్వు. 

యెహెజేక్లు 22:7 => నీలో తలిదండుర్లు అవమానమొందుదురు, నీ మధయ్నునన్ పరదేశులు 

దౌరజ్నయ్ము నొందుదురు, నీలో తండిర్లేని వారును విధవరాండుర్ను హింసింపబడుదురు, 

యెహెజేక్లు 22:29 => మరియు సామానయ్ జనులు బలాతాక్రము చేయుచు దొంగిలించుదురు, 

వారు దీనులను దరిదుర్లను హింసించుదురు, అనాయ్యముగా వారు పరదేశులను బాధించుదురు. 

Page  of 2309 2507



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   !"త$

యెహెజేక్లు 22:30 => నేను దేశమును పాడుచేయకుండునటుల్ పార్కారమును దిటట్పరచుటకును, 

బదద్లైన సందులలో నిలుచుటకును, తగినవాడెవడని నేను ఎంత విచారించినను ఒకడైనను 

కనబడలేదు. 

యెహెజేక్లు 22:31 => కావున నేను నా కోర్ధమును వారిమీద కుమమ్రింతును, వారి పర్వరత్న 

ఫలము వారిమీదికి రపిప్ంచి నా ఉగర్తాగిన్చేత వారిని దహింతును; ఇదే పర్భువైన యెహోవా వాకుక్. 

మీకా 3:1 => నేనీలాగు పర్కటించితిని యాకోబు సంతతియొకక్ పర్ధానులారా, ఇశార్యేలీయుల 

అధిపతులారా, ఆలకించుడి; నాయ్యము ఎరిగియుండుట మీ ధరమ్మే గదా. 

మీకా 3:2 => అయినను మేలు నసహియ్ంచుకొని కీడుచేయ నిషట్పడుదురు, నా జనుల చరమ్ము 

ఊడదీసి వారి యెముకలమీది మాంసము చీలుచ్చుందురు. 

మీకా 3:3 => నా జనుల మాంసమును భుజించుచు వారి చరమ్మును ఒలిచి వారి యెముకలను 

విరిచి, ఒకడు కుండలోవేయు మాంసమును ముకక్లు చేయునటుట్ బానలోవేయు మాంసముగా వారిని 

తుతుత్నియలుగా పగులగొటిట్యునాన్రు. 

మీకా 3:4 => వారు దురామ్రగ్త ననుసరించి నడుచుకొనియునాన్రు గనుక వారు యెహోవాకు మొఱఱ్ 

పెటిట్నను ఆయన వారి మనవి అంగీకరింపక ఆ కాలమందు వారికి కనబడకుండ తనున్ 

మరుగుచేసికొనును. 

యెహెజేక్లు 18:17 => బీదవాని మీద అనాయ్యముగా చెయియ్వేయక లాభముకొరకు 

అపిప్యయ్కయు, వడిడ్ పుచుచ్కొనకయు నుండినవాడై, నా విధుల నాచరించుచు నా కటట్డల 

ననుసరించుచు నుండినయెడల అతడు తన తండిర్చేసిన దోషమునుబటిట్ చావడు, అతడు అవశయ్ముగా 

బర్దుకును. 

మతత్యి 24:39 => జలపర్ళయము వచిచ్ అందరిని కొటుట్కొనిపోవువరకు ఎరుగకపోయిరి; 

ఆలాగుననే మనుషయ్కుమారుని రాకడ ఉండును. 

లూకా 18:2 => దేవునికి భయపడకయు మనుషుయ్లను లక్షయ్పెటట్కయు నుండు ఒక నాయ్యాధిపతి 

యొక పటట్ణములో ఉండెను. 
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యోహాను 12:6 => వాడీలాగు చెపిప్నది బీదలమీద శర్ధధ్కలిగి కాదుగాని వాడు దొంగయైయుండి, 

తన దగగ్ర డబుబ్సంచి యుండినందున అందులో వేయబడినది దొంగిలించుచు వచెచ్ను గనుక ఆలాగు 

చెపెప్ను. 

హెబీర్యులకు 10:24 => కొందరు మానుకొనుచునన్టుట్గా, సమాజముగా కూడుట మానక, 

ఒకనినొకడు హెచచ్రించుచు, 

వచనము 11 

బుదిధ్హీనుడు తన కోపమంత కనుపరచును జాఞ్నము గలవాడు కోపము అణచుకొని దానిని 

చూపకుండును. 

సామెతలు 11:11 => యథారథ్వంతుల దీవెనవలన పటట్ణమునకు కీరిత్ కలుగును భకిత్హీనుల 

మాటలు దానిని బోరల్దోర్యును. 

యెషయా 28:14 => కాబటిట్ యెరూషలేములోనునన్ యీ జనులను ఏలు అపహాసకులారా, 

యెహోవా వాకయ్ము వినుడి  

యెషయా 28:15 => మేము మరణముతో నిబంధన చేసికొంటిమి పాతాళముతో ఏకమైతివిు 

ఉపదర్వము పర్వాహమువలె వడిగా దాటునపుప్డు అది మాయొదద్కు రాదు అబదధ్ములను మాకు 

ఆశర్యముగా చేసికొంటిమి మాయకిర్ంద దాగియునాన్ము అని మీరు చెపుప్కొనుచునాన్రే.  

యెషయా 28:16 => పర్భువగు యెహోవా ఈలాగున సెలవిచుచ్చునాన్డు సీయోనులో పునాదిగా 

రాతిని వేసినవాడను నేనే అది పరిశోధింపబడిన రాయి అమూలయ్మైన తలరాయి బహు సిథ్రమైన 

పునాదియైన మూలరాయియై యునన్ది విశవ్సించువాడు కలవరపడడు. 

యెషయా 28:17 => నేను నాయ్యము కొలనూలుగాను నీతి మటట్పుగుండుగాను పెటెట్దను వడగండుల్ 

మీ మాయాశరణయ్మును కొటిట్వేయును దాగియునన్చోటు నీళల్చేత కొటుట్కొనిపోవును.  

యెషయా 28:18 => మరణముతో మీరు చేసికొనిన నిబంధన కొటిట్వేయబడును పాతాళముతో 

మీరు చేసికొనిన ఒడంబడిక నిలువదు పర్వాహమువలె ఉపదర్వము మీ మీదుగా దాటునపుప్డు మీరు 

దానిచేత తొర్కక్బడిన వారగుదురు 
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యెషయా 28:19 => వచుచ్నపుప్డెలల్ను అది మిముమ్ను ఈడుచ్కొనిపోవును పర్తి ఉదయము పర్తి 

పగలు పర్తి రాతిర్ అది వచుచ్ను ఇటిట్ పర్కటన గర్హించుటవలన మహా భయము పుటుట్ను.  

యెషయా 28:20 => పండుకొనుటకు మంచము పొడుగు చాలదు కపుప్కొనుటకు దుపప్టి వెడలుప్ 

చాలదు. 

యెషయా 28:21 => నిజముగా తన కారయ్మును తన ఆశచ్రయ్మైన కారయ్మును చేయుటకు 

అపూరవ్మైన తన కారయ్ము నొనరించుటకు ఆయన పెరాజీము అను కొండమీద లేచినటుల్ యెహోవా 

లేచును గిబియోను లోయలో ఆయన రేగినటుల్ రేగును.  

యెషయా 28:22 => మీ బంధకములు మరి బిగింపబడకుండునటుల్ పరిహాసకులై యుండకుడి 

భూమియందంతట నాశనము ఖండితముగా నియమింపబడెను పర్భువును సైనయ్ములకధిపతియునగు 

యెహోవావలన నేను దాని సమాచారము వింటిని  

మతత్యి 27:39 => ఆ మారగ్మున వెళుల్చుండినవారు తలలూచుచు 

మతత్యి 27:40 => దేవాలయమును పడగొటిట్ మూడు దినములలో కటుట్వాడా, నినున్ నీవే 

రకిష్ంచుకొనుము; నీవు దేవుని కుమారుడవైతే సిలువమీదనుండి దిగుమని చెపుప్చు ఆయనను 

దూషించిరి 

మతత్యి 27:41 => ఆలాగే శాసుత్ర్లును పెదద్లును పర్ధానయాజకులును కూడ ఆయనను 

అపహసించుచు 

మతత్యి 27:42 => వీడు ఇతరులను రకిష్ంచెను, తనున్ తానే రకిష్ంచుకొనలేడు; ఇశార్యేలు 

రాజుగదా, యిపుప్డు సిలువమీదనుండి దిగినయెడల వాని నముమ్దుము. 

మతత్యి 27:43 => వాడు దేవునియందు విశావ్సముంచెను, నేను దేవుని కుమారుడనని చెపెప్ను 

గనుక ఆయనకిషు ట్డైతే ఆయన ఇపుప్డు వానిని తపిప్ంచునని చెపిప్రి. 

యోహాను 9:40 => ఆయనయొదద్నునన్ పరిసయుయ్లలో కొందరు ఈ మాట విని మేమును 

గుర్డిడ్వారమా అని అడిగిరి. 

యోహాను 9:41 => అందుకు యేసు మీరు గుర్డిడ్వారైతే మీకు పాపము లేకపోవును గాని 

చూచుచునాన్మని మీరిపుప్డు చెపుప్కొనుచునాన్రు గనుక మీ పాపము నిలిచియునన్దని చెపెప్ను. 
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యోహాను 11:47 => కాబటిట్ పర్ధానయాజకులును పరిసయుయ్లును మహా సభను సమకూరిచ్ 

మనమేమి చేయుచునాన్ము? ఈ మనుషుయ్డు అనేకమైన సూచక కిర్యలు చేయుచునాన్డే. 

యోహాను 11:48 => మనమాయనను ఈలాగు చూచుచు ఊరకుండినయెడల అందరు 

ఆయనయందు విశావ్సముంచెదరు; అపుప్డు రోమీయులు వచిచ్ మన సథ్లమును మన జనమును 

ఆకర్మించుకొందురని చెపిప్రి.  

యోహాను 1 1 : 4 9 = > అయితే వారిలో కయప అను ఒకడు ఆ సంవతస్ రము 

పర్ధానయాజకుడైయుండి మీకేమియు తెలియదు. 

యోహాను 11:50 => మన జనమంతయు నశింపకుండునటుల్ ఒక మనుషుయ్డు పర్జలకొరకు 

చనిపోవుట మీకు ఉపయుకత్మని మీరు ఆలోచించుకొనరు అని వారితో చెపెప్ను. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 2:15 => ఆ యూదులు తమ పాపములను ఎలల్పుప్డు సంపూరిత్ చేయుటకై 

పర్భువైన యేసును పర్వకత్లను చంపి మముమ్ను హింసించి,  

1 దెసస్లోనీకయులకు 2:16 => అనయ్జనులు రక్షణపొందుటకై వారితో మేము మాటలాడకుండ 

మముమ్ను ఆటంకపరచుచు, దేవునికి ఇషు ట్లు కానివారును మనుషుయ్లకందరికి విరోధులునై 

యునాన్రు; దేవుని ఉగర్త తుదముటట్ వారిమీదికి వచెచ్ను 

యాకోబు 3:5 => ఆలాగుననే నాలుక కూడ చినన్ అవయవమైనను బహుగా అదిరిపడును. ఎంత 

కొంచెము నిపుప్ ఎంత విసాత్రమైన అడవిని తగులబెటుట్ను!  

యాకోబు 3:6 => నాలుక అగిన్యే, నాలుక మన అవయవములలో ఉంచబడిన పాప పర్పంచమై 

సరవ్శరీరమునకు మాలినయ్ము కలుగజేయుచు, పర్కృతి చకర్మునకు చిచుచ్పెటుట్ను; అది నరకముచేత 

చిచుచ్ పెటట్బడును. 

నిరగ్మకాండము 32:10 => కావున నీవు ఊరకుండుము; నా కోపము వారిమీద మండును, నేను 

వారిని కాలిచ్వేసి నినున్ గొపప్ జనముగా చేసెదనని మోషేతో చెపప్గా 

నిరగ్మకాండము 32:11 => మోషే తన దేవుడైన యెహోవాను బర్తిమాలుకొని యెహోవా, నీవు 

మహాశకిత్వలన బాహుబలమువలన ఐగుపుత్ దేశములోనుండి రపిప్ంచిన నీ పర్జలమీద నీ కోపము 

మండనేల? 
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నిరగ్మకాండము 32:12 => ఆయన కొండలలో వారిని చంపునటుల్ను భూమిమీదనుండి వారిని 

నశింపచేయునటుల్ను కీడుకొరకే వారిని తీసికొనిపోయెనని ఐగుపీత్యులు ఏల చెపుప్కొనవలెను? నీ 

కోపాగిన్నుండి మళుల్కొని నీవు 

నిరగ్మకాండము 32:13 => నీ సేవకులైన అబార్హామును ఇసాస్కును ఇశార్యేలును జాఞ్పకము 

చేసికొనుము. నీవు వారితో ఆకాశనక్షతర్ములవలె మీ సంతానము అభివృదిధ్జేసి నేను చెపిప్న యీ 

సమసత్భూమిని మీ సంతానమునకిచెచ్దననియు, వారు నిరంతరము దానికి హకుక్దారులగుదురనియు 

వారితో నీతోడని పర్మాణముచేసి చెపిప్తివనెను. 

నిరగ్మకాండము 32:14 => అంతట యెహోవా తన పర్జలకు చేసెదనని చెపిప్న కీడును గూరిచ్ 

సంతాపపడెను. 

సంఖాయ్కాండము 16:48 => అతడు చచిచ్నవారికిని బర్తికియునన్ వారికిని మధయ్ను నిలువబడగా 

తెగులు ఆగెను. 

సంఖాయ్కాండము 25:11 => వారి మధయ్ను నేను ఓరవ్లేనిదానిని తాను ఓరవ్లేకపోవుటవలన 

ఇశార్యేలీయులమీదనుండి నా కోపము మళి ల్ంచెను గనుక నేను ఓరవ్లేకయుండియు 

ఇశార్యేలీయులను నశింపజేయలేదు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 9:18 => మీరు యెహోవా దృషిట్కి ఆ చెడునడత నడిచి చేసిన మీ సమసత్ 

పాపములవలన ఆయనకు కోపము పుటిట్ంపగా చూచి, మునుపటివలె అనన్పానములు మాని నలువది 

పగళుల్ నలువది రాతుర్లు నేను యెహోవా సనిన్ధిని సాగిలపడితిని. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 9:19 => ఏలయనగా మిముమ్ నశింపజేయవలెనని కోపపడిన యెహోవా 

కోపోదేర్కమును చూచి భయపడితిని. ఆ కాలమందును యెహోవా నా మనవి ఆలకించెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 9:20 => మరియు యెహోవా అహరోనును నశింపజేయుటకు అతనిమీద 

బహుగా కోపపడగా నేను అహరోనుకై అపుప్డే బర్తిమాలుకొంటిని 

2 సమూయేలు 24:16 => అయితే దూత యెరూషలేము పైని హసత్ము చాపి నాశనము 

చేయబోయినపుప్డు, యెహోవా ఆ కీడునుగూరిచ్ సంతాపమొంది అంతే చాలును, నీ చెయియ్ తీయుమని 

Page  of 2314 2507



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   !"త$

జనులను నాశనముచేయు దూతకు ఆజఞ్ ఇచెచ్ను.యెహోవా దూత యెబూసీయుడైన అరౌనాయొకక్ 

కళల్ము దగగ్ర ఉండగా 

2 సమూయేలు 24:17 => దావీదు జనులను నాశనము చేసిన దూతను కనుగొని యెహోవాను 

ఈలాగు పార్రిథ్ంచెను చితత్గించుము; పాపము చేసినవాడను నేనే; దురామ్రగ్ముగా పర్వరిత్ంచినవాడను 

నేనే; గొఱఱ్లవంటి వీరేమి చేసిరి? ననున్ను నా తండిర్ యింటివారిని శికిష్ంచుము. 

యిరిమ్యా 15:1 => అపుప్డు యెహోవా నాకీలాగు సెలవిచెచ్ను మోషేయు సమూయేలును 

నాయెదుట నిలువబడినను ఈ పర్జలను అంగీకరించుటకు నాకు మనసుస్ండదు, నాసనిన్ధి 

నుండకుండ వారిని వెళల్గొటుట్ము. 

యెహెజేక్లు 22:30 => నేను దేశమును పాడుచేయకుండునటుల్ పార్కారమును దిటట్పరచుటకును, 

బదద్లైన సందులలో నిలుచుటకును, తగినవాడెవడని నేను ఎంత విచారించినను ఒకడైనను 

కనబడలేదు. 

ఆమోసు 7:2 => నేలను మొలిచిన పచిచ్క యంతయు ఆ మిడుతలు తినివేసినపుప్డు పర్భువైన 

యెహోవా, నీవు దయచేసి క్షమించుము, యాకోబు కొదిద్ జనము గలవాడు, అతడేలాగు నిలుచును? 

అని నేను మనవిచేయగా  

ఆమోసు 7:3 => యెహోవా పశాచ్తాత్పపడి అది జరుగదని సెలవిచెచ్ను. 

ఆమోసు 7:4 => మరియు అగిన్చేత దండింపవలెనని అగిన్ రపిప్ంచి పర్భువైన యెహోవా దానిని 

దరశ్నరీతిగా నాకు కనుపరచెను. అదివచిచ్ అగాధమైన మహాజలమును మింగివేసి, సావ్సథ్య్మును 

మింగ మొదలుపెటిట్నపుప్డు  

ఆమోసు 7:5 => పర్భువైన యెహోవా, యాకోబు కొదిద్ జనము గలవాడు, అతడేలాగు నిలుచును? 

మానివేయుమని నేను మనవి చేయగా 

ఆమోసు 7:6 => పర్భువైన యెహోవా పశాచ్తాత్పపడి అదియు జరుగదని సెలవిచెచ్ను.  

యాకోబు 5:15 => విశావ్ససహితమైన పార్రథ్న ఆ రోగిని సవ్సథ్పరచును, పర్భువు అతని లేపును; 

అతడు పాపములు చేసినవాడైతే పాపక్షమాపణ నొందును.  
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యాకోబు 5:16 => మీ పాపములను ఒకనితోనొకడు ఒపుప్కొనుడి; మీరు సవ్సథ్త పొందునటుల్ 

ఒకనికొరకు ఒకడు పార్రథ్న చేయుడి. నీతిమంతుని విజాఞ్పన మనఃపూరవ్కమైనదై బహు బలము గలదై 

యుండును. 

యాకోబు 5:17 => ఏలీయా మనవంటి సవ్భావముగల మనుషుయ్డే; వరిష్ంపకుండునటుల్ అతడు 

ఆసకిత్తో పార్రథ్న చేయగా మూడునన్ర సంవతస్రముల వరకు భూమిమీద వరిష్ంపలేదు. 

యాకోబు 5:18 => అతడు మరల పార్రథ్న చేయగా ఆకాశము వరష్మిచెచ్ను, భూమి తన ఫలము 

ఇచెచ్ను. 

సామెతలు 6:26 => వేశాయ్ సాంగతయ్ము చేయువానికి రొటెట్తునక మాతర్ము మిగిలియుండును. 

మగనాలు మికిక్లి విలువగల పార్ణమును వేటాడును. 

సామెతలు 24:9 => మూరు ఖ్ని యోచన పాపము అపహాసకులు నరులకు హేయులు. 

వచనము 12 

అబదధ్ముల నాలకించు రాజునకు ఉదోయ్గసుథ్లందరు దుషు ట్లుగా నుందురు 

సామెతలు 26:4 => వాని మూఢత చొపుప్న మూరు ఖ్నికి పర్తుయ్తత్రమియయ్కుము ఇచిచ్నయెడల నీవును 

వాని పోలియుందువు. 

పర్సంగి 10:13 => వాని నోటిమాటల పార్రంభము బుదిధ్హీనత, వాని పలుకుల ముగింపు 

వెఱి ఱ్తనము. 

మతత్యి 7:6 => పరిశుదధ్మైనది కుకక్లకు పెటట్కుడి, మీ ముతయ్ములను పందులయెదుట వేయకుడి; 

వేసినయెడల అవి యొకవేళ వాటిని కాళళ్తో తొర్కిక్ మీమీద పడి మిముమ్ను చీలిచ్వేయును. 

మతత్యి 11:17 => మీకు పిలల్నగోర్వి ఊదితివిు గాని మీరు నాటయ్మాడరైతిరి; పర్లాపించితివిు గాని 

మీరు రొముమ్కొటుట్కొనరైతిరని తమ చెలికాండర్తో చెపిప్ పిలుపులాటలాడుకొను పిలల్కాయలను 

పోలియునాన్రు. 

మతత్యి 11:18 => యోహాను తినకయు తార్గకయు వచెచ్ను. గనుక వీడు దయయ్ముపటిట్నవాడని 

వారనుచునాన్రు. 
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మతత్యి 11:19 => మనుషయ్కుమారుడు తినుచును తార్గుచును వచెచ్ను గనుక ఇదిగో వీడు 

తిండిబోతును మదయ్పానియు సుంకరులకును పాపులకును సేన్హితుడునని వారనుచునాన్రు. 

అయినను జాఞ్నము జాఞ్నమని దాని కిర్యలనుబటిట్ తీరుప్పొందుననెను. 

సంఖాయ్కాండము 16:12 => అపుప్డు మోషే ఏలీయాబు కుమారులైన దాతాను అబీరాములను 

పిలువనంపించెను. 

సామెతలు 14:16 => జాఞ్నము గలవాడు భయపడి కీడునుండి తొలగును బుదిధ్హీనుడు విఱఱ్వీగి 

నిరభ్యముగా తిరుగును. 

సామెతలు 17:19 => కలహపిర్యుడు దురామ్రగ్పిర్యుడు తన వాకిండుల్ ఎతుత్చేయువాడు నాశనము 

వెదకువాడు. 

సామెతలు 18:6 => బుదిధ్హీనుని పెదవులు కలహమునకు సిదధ్ముగా నునన్వి. దెబబ్లు కావలెనని 

వాడు కేకలువేయును.  

పర్సంగి 7:6 => ఏలయనగా బానకిర్ంద చిటపటయను చితుకుల మంట ఎటిట్దో బుదిధ్హీనుల నవువ్ 

అటిట్దే; ఇదియు వయ్రథ్ము. 

ఎఫెసీయులకు 4:31 => సమసత్మైన దేవ్షము, కోపము, కోర్ధము, అలల్రి, దూషణ, సకలమైన 

దుషట్తవ్ము మీరు విసరిజ్ంచుడి. 

వచనము 13 

బీదలును వడిడ్కిచుచ్వారును కలిసికొందురు ఉభయులకు వెలుగునిచుచ్వాడు యెహోవాయే. 

ఆదికాండము 4:5 => కయీనును అతని యరప్ణను ఆయన లక్షయ్పెటట్లేదు. కాబటిట్ కయీనుకు 

మికిక్లి కోపము వచిచ్ అతడు తన ముఖము చినన్బుచుచ్కొనగా  

ఆదికాండము 4:6 => యెహోవా కయీనుతో నీకు కోపమేల? ముఖము చినన్బుచుచ్కొని 

యునాన్వేమి? 

ఆదికాండము 4:7 => నీవు సతిర్క్య చేసినయెడల తలనెతుత్కొనవా? సతిర్క్య చేయనియెడల వాకిట 

పాపము పొంచియుండును; నీయెడల దానికి వాంఛ కలుగును నీవు దానిని ఏలుదువనెను. 
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ఆదికాండము 4:8 => కయీను తన తముమ్డైన హేబెలుతో మాటలాడెను. వారు పొలములో 

ఉనన్పుప్డు కయీను తన తముమ్డైన హేబెలు మీదపడి అతనిని చంపెను. 

1 సమూయేలు 20:31 => యెషష్యి కుమారుడు భూమిమీద బర్దుకునంత కాలము నీకైనను నీ 

రాజయ్మునకైనను సిథ్రత కలుగదు గదా; కాబటిట్ నీవు వరత్మానము పంపి అతనిని నా దగగ్రకు 

రపిప్ంచుము, నిజముగా అతడు మరణమునకరు హ్డని చెపెప్ను. 

1 సమూయేలు 20:32 => అంతట యోనాతాను అతడెందుకు మరణ శిక్ష నొందవలెను? అతడు 

ఏమి చేసెనని సౌలు నడుగగా 

1 సమూయేలు 20:33 => సౌలు అతనిని పొడువవలెనని యీటె విసిరెను; అందువలన తన తండిర్ 

దావీదును చంపనుదేద్శము గలిగియునాన్డని యోనాతాను తెలిసికొని 

1 సమూయేలు 22:11 => రాజు యాజకుడును అహీటూబు కుమారుడునగు అహీమెలెకును 

నోబులోనునన్ అతని తండిర్ యింటివారైన యాజకులనందరిని పిలువనంపించెను. వారు రాజునొదద్కు 

రాగా 

1 సమూయేలు 22:12 => సౌలు అహీటూబు కుమారుడా, ఆలకించుమనగా అతడు చితత్ము నా 

యేలినవాడా అనెను. 

1 సమూయేలు 22:13 => సౌలు నీవు యెషష్యి కుమారునికి ఆహారమును ఖడగ్మును ఇచిచ్ అతని 

పక్షమున దేవుని యొదద్ విచారణ చేసి, అతడు నామీదికి లేచి నేడు జరుగుచునన్టుట్ పొంచియుండుటకై 

అతడును నీవును జతకూడితిరేమని యడుగగా 

1 సమూయేలు 22:14 => అహీమెలెకు రాజా, రాజునకు అలుల్డై నమమ్కసుథ్డై, ఆలోచనకరత్యై నీ 

నగరిలో ఘనతవహించిన దావీదు వంటివాడు నీ సేవకులందరిలో ఎవడునాన్డు? 

1 సమూయేలు 22:15 => అతని పక్షముగా నేను దేవుని యొదద్ విచారణచేయుట నేడే 

ఆరంభించితినా? అది నాకు దూరమగునుగాక; రాజు తమ దాసుడనైన నామీదను నా తండిర్ 

ఇంటివారందరిమీదను ఈ నేరము మోపకుండును గాక. ఈ సంగతినిగూరిచ్ కొదిద్ గొపప్ యేమియు నీ 

దాసుడనైన నాకు తెలిసినది కాదు అని రాజుతో మనవిచేయగా 
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1 సమూయేలు 22:16 => రాజు అహీమెలెకూ, నీకును నీ తండిర్ ఇంటివారికందరికిని మరణము 

నిశచ్యము అని చెపిప్ 

1 సమూయేలు 22:17 => యెహోవా యాజకులగు వీరు దావీదుతో కలిసినందునను, అతడు 

పారిపోయిన సంగతి తెలిసియు నాకు తెలియజేయక పోయినందునను మీరు వారిమీద పడి చంపుడని 

తనచుటుట్ నిలిచియునన్ కావలివారికి ఆజఞ్ ఇచెచ్ను. రాజు సేవకులు యెహోవా యాజకులను హతము 

చేయనొలల్క యుండగా 

1 సమూయేలు 22:18 => రాజు దోయేగుతో నీవు ఈ యాజకులమీద పడుమని చెపెప్ను. అపుప్డు 

ఎదోమీయుడైన దోయేగు యాజకులమీద పడి ఏఫోదు ధరించుకొనిన యెనుబది యయిదుగురిని ఆ 

దినమున హతముచేసెను. 

1 సమూయేలు 22:19 => మరియు అతడు యాజకుల పటట్ణమైన నోబు కాపురసుథ్లను కతిత్వాత 

హతము చేసెను; మగవారినేమి ఆడువారినేమి బాలురనేమి పసిపిలల్లనేమి యెడల్నేమి గారద్భములనేమి 

గొఱఱ్లనేమి అనిన్టిని కతిత్వాత హతముచేసెను. 

1 సమూయేలు 22:20 => అయితే అహీటూబు కుమారుడైన అహీమెలెకు కుమారులలో అబాయ్తారు 

అనునొకడు తపిప్ంచుకొని పారిపోయి దావీదునొదద్కు వచిచ్ 

1 సమూయేలు 22:21 => సౌలు యెహోవా యాజకులను చంపించిన సంగతి దావీదునకు 

తెలియజేయగా 

1 సమూయేలు 22:22 => దావీదు ఆ దినమున ఎదోమీయుడైన దోయేగు అకక్డనునన్ందున వాడు 

సౌలునకు నిశచ్యముగా సంగతి తెలుపునని నేననుకొంటిని; నీ తండిర్ యింటివారికందరికిని 

మరణము రపిప్ంచుటకు నేను కారకుడనైతిని గదా. 

1 సమూయేలు 22:23 => నీవు భయపడక నాయొదద్ ఉండుము, నాయొదద్ నీవు భదర్ముగా 

ఉందువు; నా పార్ణము తీయ చూచువాడును నీ పార్ణము తీయ చూచువాడును ఒకడే అని 

అబాయ్తారుతో చెపెప్ను. 
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1 రాజులు 21:20 => అంతట అహాబు ఏలీయాను చూచి నా పగవాడా, నీచేతిలో నేను 

చికుక్బడితినా? అని పలుకగా ఏలీయా ఇటల్నెను యెహోవా దృషిట్కి కీడుచేయుటకు నినున్ నీవే 

అముమ్కొనియునాన్వు గనుక నాచేతిలో నీవు చికిక్తివి. 

1 రాజులు 22:8 => అందుకు ఇశార్యేలు రాజు ఇవూ ల్ కుమారుడైన మీకాయా అను ఒకడునాన్డు; 

అతనిదావ్రా మనము యెహోవాయొదద్ విచారణ చేయవచుచ్ను గాని, అతడు ననున్గూరిచ్ మేలు 

పర్కటింపక కీడే పర్కటించును గనుక అతనియందు నాకు దేవ్షము కలదని యెహోషాపాతుతో అనగా 

యెహోషాపాతురాజైన మీరు ఆలాగనవదద్నెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 18:7 => ఇశార్యేలు రాజు యెహోవాయొదద్ విచారణ చేయుటకు ఇవూ ల్ 

కుమారుడైన మీకాయా అను ఒకడు ఇచచ్ట ఉనాన్డు; అయితే అతడు ననున్గూరిచ్ మేలు పర్వచింపక 

నితయ్ము కీడునే పర్వచించుచునాన్డు గనుక నేను వానియందు పగగలిగి యునాన్ననగా యెహోషాపాతు 

రాజు ఆలా గనవదద్నెను. 

మారుక్ 6:18 => ఇతడామె నిమితత్ము యోహానును పటిట్ తెపిప్ంచి, చెరసాలలో బంధించియుండెను. 

మారుక్ 6:19 => హేరోదియ అతని మీద పగపటిట్ అతని చంపింపగోరెను గాని ఆమెచేత 

గాకపోయెను.  

మారుక్ 6:24 => గనుక ఆమె వెళి ల్ నేనేమి అడిగెదనని తన తలిల్నడుగగా ఆమె బాపిత్సమ్మిచుచ్ 

యోహాను తల అడుగుమనెను. 

మారుక్ 6:25 => వెంటనే ఆమె తవ్రగా రాజునొదద్కు వచిచ్ బాపిత్సమ్మిచుచ్ యోహాను తల పళె ల్ములో 

పెటిట్ యిపుప్డే నాకిపిప్ంపగోరుచునాన్నని చెపెప్ను. 

మారుక్ 6:26 => రాజు బహుగా దుఃఖపడెను గాని తాను పెటుట్కొనిన ఒటుట్ నిమితత్మును తనతో 

కూరుచ్ండియునన్వారి నిమితత్మును ఆమెకు ఇయయ్ను అననొలల్క పోయెను. 

మారుక్ 6:27 => వెంటనే రాజు అతని తల తెమమ్ని ఆజాఞ్పించి యొక బంటౌర్తును పంపెను. వాడు 

వెళి ల్ చెరసాలలో అతని తల గొటిట్ 

యోహాను 15:18 => లోకము మిముమ్ను దేవ్షించినయెడల మీకంటె ముందుగా ననున్ దేవ్షించెనని 

మీరెరుగుదురు. 
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యోహాను 15:19 => మీరు లోకసంబంధులైనయెడల లోకము తనవారిని సేన్హించును; అయితే 

మీరు లోకసంబంధులు కారు; నేను మిముమ్ను లోకములోనుండి ఏరప్రచుకొంటిని; అందుచేతనే 

లోకము మిముమ్ను దేవ్షించుచునన్ది. 

1 యోహాను 3:12 => మనము కయీను వంటివారమై యుండరాదు. వాడు దుషు ట్ని సంబంధియై 

తన సహోదరుని చంపెను; వాడతనిని ఎందుకు చంపెను? తన కిర్యలు చెడ డ్వియు తన సహోదరుని 

కిర్యలు నీతిగలవియునై యుండెను గనుకనే గదా?  

1 యోహాను 3:13 => సహోదరులారా, లోకము మిముమ్ను దేవ్షించినయెడల ఆశచ్రయ్పడకుడి. 

1 సమూయేలు 15:11 => సౌలు ననున్ అనుసరింపక వెనుకతీసి నా ఆజఞ్లను గైకొనకపోయెను 

గనుక అతనిని రాజుగా నిరణ్యించినందుకు నేను పశాచ్తాత్ప పడుచునాన్ను. అందుకు సమూయేలు 

కోపావేశుడై రాతిర్ అంత యెహోవాకు మొఱఱ్పెటుట్చుండెను. 

యిరిమ్యా 13:15 => చెవియొగిగ్ వినుడి; యెహోవా ఆజఞ్ ఇచుచ్చునాన్డు, గరవ్పడకుడి. 

యిరిమ్యా 13:16 => ఆయన చీకటి కమమ్జేయకమునుపే, మీ కాళుల్ చీకటి కొండలకు 

తగులకమునుపే, వెలుగు కొరకు మీరు కనిపెటుట్చుండగా ఆయన దాని గాఢాంధకారముగా 

చేయకమునుపే, మీ దేవుడైన యెహోవా మహిమ గలవాడని ఆయనను కొనియాడుడి. 

యిరిమ్యా 13:17 => అయినను మీరు ఆ మాట విననొలల్నియెడల మీ గరవ్మునుబటిట్ నేను చాటున 

ఏడుచ్దును; యెహోవామంద చెరపటట్బడినందున నా నేతర్ము బహుగా వలపోయుచు కనీన్రు 

విడుచుచు నుండును.  

యిరిమ్యా 18:20 => వారు నా పార్ణము తీయవలెనని గుంట తర్వివ్యునాన్రు; చేసిన మేలునకు 

పర్తిగా కీడు చేయవలెనా? వారికి మేలు కలుగవలెనని వారిమీదనుండి నీ కోపము తపిప్ంచుటకై నీ 

సనిన్ధిని నిలిచి నేను వారిపక్షముగా మాటలాడిన సంగతి జాఞ్పకము చేసికొనుము. 

యిరిమ్యా 40:14 => నినున్ చంపుటకు అమోమ్నీయుల రాజైన బయలీను నెతనాయ్ కుమారుడైన 

ఇషామ్యేలును పంపెనని నీకు తెలియదా అని చెపిప్రి. అయితే అహీకాము కుమారుడైన గెదలాయ్ వారి 

మాట నమమ్లేదు. 
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యిరిమ్యా 40:15 => కారేహ కుమారుడగు యోహానాను మిసాప్లో గెదలాయ్తో రహసయ్ముగా 

ఇటల్నెను నీయొదద్కు కూడివచిచ్న యూదులందరు చెదరిపోవునటుల్ను, యూదా జనశేషము 

నశించునటుల్ను నెతనాయ్ కుమారుడైన ఇషామ్యేలు నినున్ చంపనేల? దయచేసి ననున్ వెళల్నిముమ్, 

ఎవనికి తెలియకుండ నేను వానిని చంపెదను. 

యిరిమ్యా 40:16 => అందుకు అహీకాము కుమారుడైన గెదలాయ్ కారేహ కుమారుడైన 

యోహానానుతో ఇషామ్యేలునుగూరిచ్ నీవు అబదధ్మాడుచునాన్వు, నీవాకారయ్ము చేయకూడదనెను. 

లూకా 23:34 => యేసు తండీర్, వీరేమి చేయుచునాన్రో వీరెరుగరు గనుక వీరిని క్షమించుమని 

చెపెప్ను. వారు ఆయన వసత్రములు పంచుకొనుటకై చీటుల్వేసిరి. 

యోహాను 5:34 => నేను మనుషుయ్లవలన సాక్షయ్మంగీకరింపను గాని మీరు రకిష్ంపబడవలెనని యీ 

మాటలు చెపుప్చునాన్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:60 => అతడు మోకాళూ ల్ని పర్భువా, వారిమీద ఈ పాపము మోపకుమని 

గొపప్ శబద్ముతో పలికెను; ఈ మాట పలికి నిదిర్ంచెను. సౌలు అతని చావునకు సమమ్తించెను. 

రోమీయులకు 10:1 => సహోదరులారా, ఇశార్యేలీయులు రక్షణ పొందవలెనని నా 

హృదయాభిలాషయు, వారి విషయమై నేను దేవునికి చేయు పార్రథ్నయునైయునన్వి. 

కీరత్నలు 37:14 => దీనులను దరిదుర్లను పడదోర్యుటకై యథారథ్ముగా పర్వరిత్ంచువారిని చంపుటకై 

భకిత్హీనులు కతిత్ దూసియునాన్రు విలెల్కుక్పెటిట్ యునాన్రు  

మతత్యి 14:8 => అపుప్డామె తనతలిల్చేత పేర్రేపింపబడినదై బాపిత్సమ్మిచుచ్ యోహాను తలను ఇకక్డ 

పళె ల్ములో పెటిట్ నాకిపిప్ంచుమని యడిగెను. 

మతత్యి 14:11 => వాడతని తల పళె ల్ములోపెటిట్ తెచిచ్ ఆ చినన్దానికిచెచ్ను; ఆమె తన తలిల్యొదద్కు 

దాని తీసికొనివచెచ్ను. 

వచనము 14 

ఏ రాజు దరిదుర్లకు సతయ్ముగా నాయ్యము తీరుచ్నో ఆ రాజు సింహాసనము నితయ్ముగా 

సిథ్రపరచబడును. 
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సామెతలు 12:16 => మూఢుడు కోపపడునది నిమిషములోనే బయలుపడును వివేకి నిందను 

వెలల్డిపరచక యూరకుండును. 

సామెతలు 12:23 => వివేకియైనవాడు తన విదయ్ను దాచిపెటుట్ను అవివేక హృదయులు తమ 

మూఢతవ్ము వెలల్డి చేయుదురు. 

సామెతలు 14:33 => తెలివిగలవాని హృదయమందు జాఞ్నము సుఖనివాసము చేయును 

బుదిధ్హీనుల అంతరంగములోనునన్ది బయలుపడును 

నాయ్యాధిపతులు 16:17 => అపుప్డతడు తన అభిపార్యమంతయు ఆమెకు తెలియజేసి నేను నా 

తలిల్గరభ్మునుండి పుటిట్నది మొలుకొని దేవునికి నాజీరు చేయబడినవాడనై యునాన్ను, నా తలమీదికి 

మంగలకతిత్ రాలేదు, నాకు కౌష్రము చేసినయెడల నా బలము నాలోనుండి తొలగిపోయి యితర 

మనుషుయ్లవలె అవుదునని ఆమెతో అనెను. 

ఆమోసు 5:13 => ఇది చెడుకాలము గనుక ఈ కాలమున బుదిధ్మంతుడు ఊరకుండును. 

మీకా 7:5 => సేన్హితునియందు నమిమ్క యుంచవదుద్, ముఖయ్సేన్హితుని నముమ్కొనవదుద్, నీ 

కౌగిటిలో పండుకొనియునన్ దానియెదుట నీ పెదవుల దావ్రమునకు కాపుపెటుట్ము. 

1 సమూయేలు 10:16 => సౌలు గారద్భములు దొరికినవని అతడు చెపెప్నని తన పినతండిర్తో 

అనెను గాని రాజయ్మునుగూరిచ్ సమూయేలు చెపిప్న మాటను తెలుపలేదు. 

ఎసేత్రు 5:4 => ఎసేత్రు రాజునకు యుకత్ముగా తోచినయెడల నేను రాజుకొరకు సిదధ్ము చేయించిన 

విందునకు రాజవైన తామును హామానును నేడు రావలెనని కోరుచునాన్నని పర్తుయ్తత్రమిచెచ్ను. 

సామెతలు 15:28 => నీతిమంతుని మనసుస్ యుకత్మైన పర్తుయ్తత్రమిచుచ్టకు పర్యతిన్ంచును 

భకిత్హీనుల నోరు చెడ డ్మాటలు కుమమ్రించును 

సామెతలు 29:20 => ఆతురపడి మాటలాడువాని చూచితివా? వానికంటె మూరు ఖ్డు సుళువుగా 

గుణపడును. 

వచనము 15 

బెతత్మును గదిద్ంపును జాఞ్నము కలుగజేయును అదుపులేని బాలుడు తన తలిల్కి అవమానము తెచుచ్ను. 
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సామెతలు 20:8 => నాయ్య సింహాసనాసీనుడైన రాజు తన కనున్లతో చెడుతనమంతయు 

చెదరగొటుట్ను. 

సామెతలు 25:23 => ఉతత్రపు గాలి వాన పుటిట్ంచును కొండెగాని నాలుక కోపదృషిట్ కలిగించును. 

1 సమూయేలు 22:8 => మీరెందుకు నామీద కుటర్ చేయుచునాన్రు? నా కుమారుడు యెషష్యి 

కుమారునితో నిబంధన చేసిన సంగతి మీలో ఎవడును నాకు తెలియజేయలేదే. నేడు జరుగునటుల్ నా 

కొరకు పొంచియుండునటుల్గా నా కుమారుడు నా సేవకుని పురికొలిపినను నా నిమితత్ము మీలో 

ఎవనికిని చింతలేదే. 

1 సమూయేలు 22:9 => అపుప్డు ఎదోమీయుడగు దోయేగు సౌలు సేవకుల దగగ్ర నిలిచియుండి 

యెషష్యి కుమారుడు పారిపోయి నోబులోని అహీటూబు కుమారుడైన అహీమెలెకు దగగ్రకురాగా నేను 

చూచితిని. 

1 సమూయేలు 22:10 => అహీమెలెకు అతని పక్షముగా యెహోవా యొదద్ విచారణ చేసి, 

ఆహారమును ఫిలిషీత్యుడైన గొలాయ్తు ఖడగ్మును అతనికిచెచ్నని చెపప్గా 

1 సమూయేలు 22:11 => రాజు యాజకుడును అహీటూబు కుమారుడునగు అహీమెలెకును 

నోబులోనునన్ అతని తండిర్ యింటివారైన యాజకులనందరిని పిలువనంపించెను. వారు రాజునొదద్కు 

రాగా 

1 సమూయేలు 22:12 => సౌలు అహీటూబు కుమారుడా, ఆలకించుమనగా అతడు చితత్ము నా 

యేలినవాడా అనెను. 

1 సమూయేలు 22:13 => సౌలు నీవు యెషష్యి కుమారునికి ఆహారమును ఖడగ్మును ఇచిచ్ అతని 

పక్షమున దేవుని యొదద్ విచారణ చేసి, అతడు నామీదికి లేచి నేడు జరుగుచునన్టుట్ పొంచియుండుటకై 

అతడును నీవును జతకూడితిరేమని యడుగగా 

1 సమూయేలు 22:14 => అహీమెలెకు రాజా, రాజునకు అలుల్డై నమమ్కసుథ్డై, ఆలోచనకరత్యై నీ 

నగరిలో ఘనతవహించిన దావీదు వంటివాడు నీ సేవకులందరిలో ఎవడునాన్డు? 

1 సమూయేలు 22:15 => అతని పక్షముగా నేను దేవుని యొదద్ విచారణచేయుట నేడే 

ఆరంభించితినా? అది నాకు దూరమగునుగాక; రాజు తమ దాసుడనైన నామీదను నా తండిర్ 
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ఇంటివారందరిమీదను ఈ నేరము మోపకుండును గాక. ఈ సంగతినిగూరిచ్ కొదిద్ గొపప్ యేమియు నీ 

దాసుడనైన నాకు తెలిసినది కాదు అని రాజుతో మనవిచేయగా 

1 సమూయేలు 22:16 => రాజు అహీమెలెకూ, నీకును నీ తండిర్ ఇంటివారికందరికిని మరణము 

నిశచ్యము అని చెపిప్ 

1 సమూయేలు 22:17 => యెహోవా యాజకులగు వీరు దావీదుతో కలిసినందునను, అతడు 

పారిపోయిన సంగతి తెలిసియు నాకు తెలియజేయక పోయినందునను మీరు వారిమీద పడి చంపుడని 

తనచుటుట్ నిలిచియునన్ కావలివారికి ఆజఞ్ ఇచెచ్ను. రాజు సేవకులు యెహోవా యాజకులను హతము 

చేయనొలల్క యుండగా 

1 సమూయేలు 22:18 => రాజు దోయేగుతో నీవు ఈ యాజకులమీద పడుమని చెపెప్ను. అపుప్డు 

ఎదోమీయుడైన దోయేగు యాజకులమీద పడి ఏఫోదు ధరించుకొనిన యెనుబది యయిదుగురిని ఆ 

దినమున హతముచేసెను. 

1 సమూయేలు 22:19 => మరియు అతడు యాజకుల పటట్ణమైన నోబు కాపురసుథ్లను కతిత్వాత 

హతము చేసెను; మగవారినేమి ఆడువారినేమి బాలురనేమి పసిపిలల్లనేమి యెడల్నేమి గారద్భములనేమి 

గొఱఱ్లనేమి అనిన్టిని కతిత్వాత హతముచేసెను. 

1 సమూయేలు 22:20 => అయితే అహీటూబు కుమారుడైన అహీమెలెకు కుమారులలో అబాయ్తారు 

అనునొకడు తపిప్ంచుకొని పారిపోయి దావీదునొదద్కు వచిచ్ 

1 సమూయేలు 22:21 => సౌలు యెహోవా యాజకులను చంపించిన సంగతి దావీదునకు 

తెలియజేయగా 

1 సమూయేలు 22:22 => దావీదు ఆ దినమున ఎదోమీయుడైన దోయేగు అకక్డనునన్ందున వాడు 

సౌలునకు నిశచ్యముగా సంగతి తెలుపునని నేననుకొంటిని; నీ తండిర్ యింటివారికందరికిని 

మరణము రపిప్ంచుటకు నేను కారకుడనైతిని గదా. 

1 సమూయేలు 22:23 => నీవు భయపడక నాయొదద్ ఉండుము, నాయొదద్ నీవు భదర్ముగా 

ఉందువు; నా పార్ణము తీయ చూచువాడును నీ పార్ణము తీయ చూచువాడును ఒకడే అని 

అబాయ్తారుతో చెపెప్ను. 
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1 సమూయేలు 23:19 => జీఫీయులు బయలుదేరి గిబియాలోనునన్ సౌలునొదద్కు వచిచ్ 

యెషీమోనుకు దకిష్ణమున నునన్ హకీలా మనయ్ములోని అరణయ్మున కొండ సథ్లములయందు మా 

మధయ్ దావీదు దాగియునాన్డే. 

1 సమూయేలు 23:20 => రాజా, నీ మనోభీషట్మంతటి చొపుప్న దిగిరముమ్; రాజవైన నీచేతికి 

అతనిని అపప్గించుట మా పని అని చెపప్గా 

1 సమూయేలు 23:21 => సౌలు వారితో ఇటల్నెను మీరు నాయందు కనికరపడినందుకై మీకు 

యెహోవా ఆశీరావ్దము కలుగును గాక. 

1 సమూయేలు 23:22 => మీరు పోయి అతడు ఉండుసథ్లము ఏదయినది, అతనిని చూచినవాడు 

ఎవడయినది నిశచ్యముగా తెలిసికొనుడి; అతడు బహు యుకిత్గా పర్వరిత్ంచుచునాన్డని నాకు 

వినబడెను గనుక 

1 సమూయేలు 23:23 => మీరు బహు జాగర్తత్గానుండి, అతడుండు మరుగు తావులను 

కనిపెటిట్యునన్ సంగతియంత నాకు తెలియజేయుటకై మరల నాయొదద్కు తపప్క రండి, అపుప్డు నేను 

మీతో కూడా వతుత్ను, అతడు దేశములో ఎకక్డనుండినను యూదావారందరిలో నేను అతని వెదకి 

పటుట్కొందును. 

2 సమూయేలు 3:7 => అయాయ్ కుమారెత్యైన రిసాప్ యను ఒక ఉపపతిన్ సౌలుకుండెను నా తండిర్కి 

ఉపపతిన్యగు దానిని నీవెందుకు కూడితివని ఇషోబ్షెతు అబేన్రును అడుగగా 

2 సమూయేలు 3:8 => అబేన్రును ఇషోబ్షెతు అడిగిన మాటకు బహుగా కోపగించుకొని నినున్ 

దావీదు చేతి కపప్గింపక నీ తండిర్యైన సౌలు ఇంటివారికిని అతని సహోదరులకును అతని 

సేన్హితులకును ఈవేళ ఉపకారము చేసిన ననున్ యూదావారికి చేరిన కుకక్తో సమానునిగాచేసి యీ 

దినమున ఒక సతరీనిబటిట్ నామీద నేరము మోపుదువా? 

2 సమూయేలు 3:9 => యెహోవా దావీదునకు పర్మాణము చేసిన దానిని అతని పక్షమున నేను 

నెరవేరచ్నియెడల 
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2 సమూయేలు 3:10 => దేవుడు నాకు గొపప్ అపాయము కలుగజేయును గాక; సౌలు ఇంటివారి 

వశము కాకుండ రాజయ్మును తపిప్ంచి దాను మొదలుకొని బెయేరష్బావరకు దావీదు సింహాసనమును 

ఇశార్యేలువారిమీదను యూదావారి మీదను నేను సిథ్రపరచెదననెను. 

2 సమూయేలు 3:11 => కావున ఇషోబ్షెతు అబేన్రునకు భయపడి యిక ఏ మాటయు పలుకలేక 

పోయెను. 

2 సమూయేలు 4:5 => రిమోమ్ను కుమారులగు రేకాబును బయనాయును మంచి యెండవేళ 

బయలుదేరి మధాయ్హన్కాలమున ఇషోబ్షెతు మంచముమీద పండుకొనియుండగా అతని యింటికి 

వచిచ్రి. 

2 సమూయేలు 4:6 => గోధుమలు తెచెచ్దమని వేషము వేసికొని వారు ఇంటిలో చొచిచ్, ఇషోబ్షెతు 

పడకటింట మంచము మీద పరుండియుండగా అతనిని కడుపులో పొడిచి తపిప్ంచుకొనిపోయిరి.  

2 సమూయేలు 4:7 => వారతని పొడిచి చంపి అతని తలను ఛేదించి దానిని తీసికొని రాతిర్ 

అంతయు మైదానములో బడి పర్యాణమైపోయి హెబోర్నులోనునన్ దావీదునొదద్కు ఇషోబ్షెతు తలను 

తీసికొనివచిచ్ చితత్గించుము;  

2 సమూయేలు 4:8 => నీ పార్ణము తీయచూచిన సౌలు కుమారుడైన ఇషోబ్షెతు తలను మేము 

తెచిచ్యునాన్ము; ఈ దినమున యెహోవా మా యేలినవాడవును రాజవునగు నీ పక్షమున సౌలుకును 

అతని సంతతికిని పర్తికారము చేసియునాన్డని చెపప్గా 

2 సమూయేలు 4:9 => దావీదు బెయేరోతీయుడగు రిమోమ్ను కుమారులైన రేకాబుతోను 

బయనాతోను ఇటల్నెను 

2 సమూయేలు 4:10 => మంచి వరత్మానము తెచిచ్తినని తలంచి యొకడు వచిచ్ సౌలు చచెచ్నని 

నాకు తెలియజెపప్గా 

2 సమూయేలు 4:11 => వాడు తెచిచ్న వరత్మానమునకు బహుమానముగా సికల్గులో నేను వానిని 

పటుట్కొని చంపించితిని. కావున దురామ్రుగ్లైన మీరు ఇషోబ్షెతు ఇంటిలో చొరబడి, అతని మంచము 

మీదనే నిరోద్షియగువానిని చంపినపుప్డు మీచేత అతని పార్ణదోషము విచారింపక పోవుదునా? 

లోకములో ఉండకుండ నేను మిముమ్ను తీసివేయక మానుదునా? 

Page  of 2327 2507



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   !"త$

2 సమూయేలు 4:12 => సకలమైన ఉపదర్వములలోనుండి ననున్ రకిష్ంచిన యెహోవా జీవముతోడు 

మాననని చెపిప్, దావీదు తన వారికి ఆజఞ్ ఇయయ్గా వారు ఆ మనుషుయ్లను చంపి వారిచేతులను కాళల్ను 

నరికి వారి శవములను హెబోర్ను కొలనుదగగ్ర వేర్లాడగటిట్రి. తరువాత వారు ఇషోబ్షెతు తలను 

తీసికొనిపోయి హెబోర్నులో అబేన్రు సమాధిలో పాతిపెటిట్రి. 

1 రాజులు 21:11 => అతని పటట్ణపు పెదద్లును పటట్ణమందు నివసించు సామంతులును యెజెబెలు 

తమకు పంపిన తాకీదు పర్కారముగా జరిగించిరి. 

1 రాజులు 21:12 => ఎటల్నగా వారు ఉపవాసదినము చాటించి నాబోతును జనులయెదుట 

నిలువబెటిట్రి. 

1 రాజులు 21:13 => అపుప్డు పనికిమాలిన యిదద్రు మనుషుయ్లు సమాజములో పర్వేశించి 

అతనియెదుట కూరుచ్ండి నాబోతు దేవునిని రాజును దూషించెనని జనుల సమక్షమున నాబోతుమీద 

సాక్షయ్ము పలుకగా వారు పటట్ణము బయటికి అతనిని తీసికొనిపోయి రాళల్తో చావగొటిట్రి. 

2 రాజులు 10:6 => అపుప్డతడు రెండవ తాకీదు వార్యించి మీరు నా పక్షమున నుండి నా మాట 

వినుటకు ఒపుప్కొనినయెడల మీ యజమానుని కుమారుల తలలను తీసికొని, రేపు ఈ వేళకు 

యెజెర్యేలునకు నాయొదద్కు రండని ఆజఞ్ ఇచెచ్ను. డెబబ్దిమంది రాజకుమారులును వారిని పెంచిన 

పటట్ణపు పెదద్లయొదద్ ఉండిరి. 

2 రాజులు 10:7 => కావున ఆ తాకీదు తమకు ముటిట్నపుప్డు వారు డెబబ్దిమంది రాజకుమారులను 

పటుట్కొని చంపి, వారి తలలను గంపలలో పెటిట్, యెజెర్యేలులోనునన్ అతనియొదద్కు పంపిరి. 

కీరత్నలు 52:2 => మోసము చేయువాడా, వాడిగల మంగలకతిత్వలె నీ నాలుక నాశనము చేయ 

నుదేద్శించుచునన్ది 

కీరత్నలు 52:3 => మేలుకంటె కీడుచేయుటయు నీతి పలుకుటకంటె అబదధ్ము చెపుప్టయు నీకిషట్ము.

(సెలా.) 

కీరత్నలు 52:4 => కపటమైన నాలుక గలవాడా, అధిక నాశనకరములైన మాటలే నీకిషట్ము. 

కీరత్నలు 101:5 => తమ పొరుగువారిని చాటున దూషించువారిని నేను సంహరించెదను అహంకార 

దృషిట్గలవారిని గరివ్ంచిన హృదయము గలవారిని నేను సహింపను 
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కీరత్నలు 101:6 => నాయొదద్ నివసించునటుల్ దేశములో నమమ్కసుథ్లైన వారిని నేను 

కనిపెటుట్చునాన్ను నిరోద్షమారగ్మందు నడచువారు నాకు పరిచారకులగుదురు. 

కీరత్నలు 101:7 => మోసము చేయువాడు నా యింట నివసింపరాదు అబదధ్ములాడువాడు నా 

కనున్లయెదుట నిలువడు. 

ఆదికాండము 12:15 => ఫరో యొకక్ అధిపతులు ఆమెను చూచి ఫరో యెదుట ఆమెను పొగడిరి 

గనుక ఆ సతరీ ఫరో యింటికి తేబడెను. 

ఆదికాండము 39:19 => కాబటిట్ అతని యజమానుడు ఇటుల్ నీ దాసుడు ననున్ చేసెనని తన భారయ్ 

తనతో చెపిప్న మాటలు వినన్పుప్డు కోపముతో మండిపడి 

నిరగ్మకాండము 5:10 => కాబటిట్ పర్జలు కారయ్నియామకులును వారి నాయకులును పోయి పర్జలను 

చూచి నేను మీకు గడిడ్ ఇయయ్ను; 

నాయ్యాధిపతులు 16:17 => అపుప్డతడు తన అభిపార్యమంతయు ఆమెకు తెలియజేసి నేను నా 

తలిల్గరభ్మునుండి పుటిట్నది మొలుకొని దేవునికి నాజీరు చేయబడినవాడనై యునాన్ను, నా తలమీదికి 

మంగలకతిత్ రాలేదు, నాకు కౌష్రము చేసినయెడల నా బలము నాలోనుండి తొలగిపోయి యితర 

మనుషుయ్లవలె అవుదునని ఆమెతో అనెను. 

1 సమూయేలు 18:22 => తన సేవకులను పిలిపించి మీరు దావీదుతో రహసయ్ముగా మాటలాడి 

రాజు నీయందు ఇషట్ము గలిగియునాన్డు, అతని సేవకులందరును నీయెడల సేన్హముగా నునాన్రు, 

కాబటిట్ నీవు రాజునకు అలుల్డవు కావలెనని చెపప్వలెనని ఆజఞ్ ఇచెచ్ను. 

1 సమూయేలు 19:19 => దావీదు రామా దగగ్ర నాయోతులో ఉనాన్డని సౌలునకు వరత్మానము 

రాగా 

1 సమూయేలు 22:9 => అపుప్డు ఎదోమీయుడగు దోయేగు సౌలు సేవకుల దగగ్ర నిలిచియుండి 

యెషష్యి కుమారుడు పారిపోయి నోబులోని అహీటూబు కుమారుడైన అహీమెలెకు దగగ్రకురాగా నేను 

చూచితిని. 

1 సమూయేలు 24:1 => సౌలు ఫిలిషీత్యులను తరుముట మాని తిరిగిరాగా దావీదు ఏనెగ్దీ 

అరణయ్మందునాన్డని అతనికి వరత్మానము వచెచ్ను. 
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1 సమూయేలు 24:9 => సౌలుతో ఇటల్నెను దావీదు నీకు కీడుచేయ నుదేద్శించుచునాన్డని జనులు 

చెపిప్న మాటలు నీవెందుకు వినుచునాన్వు? 

2 సమూయేలు 11:16 => యోవాబు పటట్ణమును ముటట్డివేయుచుండగా, ధైరయ్వంతులుండు 

సథ్లమును గురిత్ంచి ఆ సథ్లమునకు ఊరియాను పంపెను. 

2 సమూయేలు 13:29 => అబాష్లోము ఇచిచ్న ఆజఞ్చొపుప్న వారు చేయగా రాజకుమారులందరును 

లేచి తమ కంచరగాడిదల నెకిక్ పారిపోయిరి. 

2 రాజులు 1:11 => మరల రాజు ఏబది మందిమీద అధిపతియైన మరియొకనిని వాని 

యేబదిమందితోకూడ పంపగా వీడువచిచ్  దైవజనుడా , తవ్ రగా దిగిరమమ్ ని రాజు 

ఆజాఞ్పించుచునాన్డనెను. 

2 రాజులు 21:9 => ఇశార్యేలీయులయెదుట నిలువకుండ యెహోవా లయముచేసిన జనములు 

జరిగించిన చెడుతనమును మించిన చెడుతనము చేయునటుల్ మనషేష్ వారిని రేపెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 24:17 => యెహోయాదా చనిపోయిన తరువాత యూదా అధిపతులు వచిచ్ 

రాజునకు నమసక్రింపగా రాజు వారి మాటకు సమమ్తించెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 33:9 => ఈ పర్కారము మనషేష్ యూదావారిని యెరూషలేము కాపురసుథ్లను 

మోసపుచిచ్నవాడై, ఇశార్యేలీయులయెదుట ఉండకుండ యెహోవా నశింపజేసిన అనయ్జనులకంటెను 

వారు మరింత అకర్మముగా పర్వరిత్ంచునటుల్ చేయుటకు కారకుడాయెను. 

నెహెమాయ్ 5:15 => అయితే నాకు ముందుగా నుండిన అధికారులు జనులయొదద్నుండి ఆహారమును 

దార్కాష్రసమును నలువది తులముల వెండిని తీసికొనుచు వచిచ్రి; వారి పనివారు సహా జనుల మీద 

భారము మోపుచు వచిచ్రి, అయితే దేవుని భయముచేత నేనాలాగున చేయలేదు. 

కీరత్నలు 12:8 => నరులలో నీచవరత్న పర్బలమైనపుప్డు దుషు ట్లు గరివ్షు ట్లై నలుదికుక్ల 

తిరుగులాడుదురు. 

కీరత్నలు 101:7 => మోసము చేయువాడు నా యింట నివసింపరాదు అబదధ్ములాడువాడు నా 

కనున్లయెదుట నిలువడు. 
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సామెతలు 14:35 => బుదిధ్గల సేవకుడు రాజులకిషు ట్డు అవమానకరముగా నడచువానిమీద రాజు 

కోపించును 

సామెతలు 17:7 => అహంకారముగా మాటలాడుట బుదిధ్లేనివానికి తగదు అబదధ్మాడుట అధిపతికి 

బొతిత్గా తగదు. 

యిరిమ్యా 26:22 => అపుప్డు రాజైన యెహోయాకీము అకోబ్రు కుమారుడగు ఎలాన్తానును 

అతనితో కొందరిని ఐగుపుత్నకు పంపెను; 

యిరిమ్యా 37:2 => అతడైనను అతని సేవకులైనను దేశపర్జలైనను యెహోవా పర్వకత్యైన 

యిరీమ్యాచేత సెలవిచిచ్న మాటలను లక్షయ్పెటట్లేదు. 

దానియేలు 3:2 => రాజగు నెబుకదెన్జరు అధిపతులను సేనాధిపతులను సంసాథ్నాధిపతులను 

మంతుర్లను ఖజానాదారులను ధరమ్శాసత్ర విధాయకులను నాయ్యాధిపతులను సంసాథ్నములలో 

ఆధికయ్ము వహించిన వారినందరిని సమకూరుచ్టకును, రాజగు నెబుకదెన్జరు నిలువబెటిట్ంచిన 

పర్తిమ యొకక్ పర్తిషఠ్కు రపిప్ంచుటకును దూతలను పంపించగా 

జెఫనాయ్ 1:9 => మరియు ఇండల్ గడపలు దాటివచిచ్ యజమానుని యింటిని మోసముతోను 

బలాతాక్రముతోను నింపువారిని ఆ దినమందు నేను శికిష్ంతును. 

వచనము 16 

దుషు ట్లు పర్బలినపుప్డు చెడుతనము పర్బలును వారు పడిపోవుటను నీతిమంతులు కనున్లార 

చూచెదరు. 

మతత్యి 9:9 => యేసు అకక్డనుండి వెళుల్చు సుంకపు మెటుట్నొదద్ కూరుచ్ండియునన్ మతత్యి అను 

ఒక మనుషుయ్ని చూచి ననున్ వెంబడించుమని అతనితో చెపప్గా అతడు లేచి ఆయనను వెంబడించెను. 

1 కొరిందీయులకు 6:10 => దొంగలైనను లోభులైనను తార్గుబోతులైనను దూషకులైనను 

దోచుకొనువారైనను దేవుని రాజయ్మునకు వారసులు కానేరరు. 

సామెతలు 22:2 => ఐశవ్రయ్వంతులును దరిదుర్లును కలిసియుందురు వారందరిని 

కలుగజేసినవాడు యెహోవాయే. 
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నిరగ్మకాండము 22:25 => నా పర్జలలో నీయొదద్నుండు ఒక బీదవానికి సొముమ్ అపిప్చిచ్నయెడల 

వడిడ్కిచుచ్వానివలె వానియెడల జరిగింపకూడదు, వానికి వడిడ్ కటట్కూడదు. 

నిరగ్మకాండము 22:26 => నీవు ఎపుప్డైనను నీ పొరుగువాని వసత్రమును కుదవగా తీసికొనినయెడల 

సూరుయ్డు అసత్మించు వేళకు అది వానికి మరల అపప్గించుము. 

లేవీయకాండము 25:35 => పరవాసియైనను అతిథియైనను నీ సహోదరుడొకడు బీదవాడై 

నిరాధారుడై నీయొదద్కు వచిచ్నయెడల నీవు వానికి సహాయము చేయవలెను; అతడు నీవలన 

బర్దుకవలెను. 

లేవీయకాండము 25:36 => నీ దేవునికి భయపడి వానియొదద్ వడిడ్నైనను తీసికొనకూడదు; నీ 

సహోదరుడు నీవలన బర్దుకవలెను. 

లేవీయకాండము 25:37 => నీ రూకలు వానికి వడిడ్కియయ్కూడదు; నీ ఆహారమును వానికి లాభమున 

కియయ్కూడదు. 

నెహెమాయ్ 5:5 => మా పార్ణము మా సహోదరుల పార్ణము వంటిది కాదా? మా పిలల్లు వారి 

పిలల్లను పోలిన వారు కారా? మా కుమారులను మా కుమారెత్లను దాసులగుటకై అపప్గింపవలసి 

వచెచ్ను; ఇపప్టికిని మా కుమారెత్లలో కొందరు దాసతవ్ములో నునాన్రు, మా భూములును మా 

దార్క్షతోటలును అనుయ్లవశమున నుండగా వారిని విడిపించుటకు మాకు శకిత్ చాలకునన్దని చెపప్గా 

నెహెమాయ్ 5:6 => వారి ఫిరాయ్దును ఈ మాటలను నేను వినినపుప్డు మిగుల కోపపడితిని. 

నెహెమాయ్ 5:7 => అంతట నాలో నేనే యోచనచేసి పర్ధానులను అధికారులను గదిద్ంచి మీరు మీ 

సహోదరులయొదద్ వడిడ్ పుచుచ్కొనుచునాన్రని చెపిప్ వారిని ఆటంకపరచుటకై మహా సమాజమును 

సమకూరిచ్ 

కీరత్నలు 13:3 => యెహోవా నా దేవా, నామీద దృషిట్యుంచి నాకుతత్రమిముమ్ 

మతత్యి 5:45 => ఆయన చెడ డ్వారి మీదను మంచివారి మీదను తన సూరుయ్ని ఉదయింపజేసి, 

నీతిమంతుల మీదను, అనీతిమంతుల మీదను వరష్ము కురిపించుచునాన్డు. 

ఎఫెసీయులకు 2:1 => మీ అపరాధములచేతను పాపములచేతను మీరు చచిచ్నవారై యుండగా, 

ఆయన మిముమ్ను కీర్సుత్తో కూడ బర్దికించెను. 

Page  of 2332 2507



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   !"త$

పర్సంగి 11:7 => వెలుగు మనోహరమైనది, సూరుయ్ని చూచుట కనున్లకింపుగా నునన్ది. 

వచనము 17 

నీ కుమారుని శికిష్ంచినయెడల అతడు నినున్ సంతోషపరచును నీ మనసుస్కు ఆనందము 

కలుగజేయును 

సామెతలు 29:4 => నాయ్యము జరిగించుటవలన రాజు దేశమునకు కేష్మము కలుగజేయును 

లంచములు పుచుచ్కొనువాడు దేశమును పాడుచేయును. 

సామెతలు 16:12 => రాజులు దుషట్కిర్యలు చేయుట హేయమైనది నీతివలన సింహాసనము 

సిథ్రపరచబడును. 

సామెతలు 20:28 => కృపాసతయ్ములు రాజును కాపాడును కృపవలన అతడు తన సింహాసనమును 

సిథ్రపరచుకొనును. 

సామెతలు 25:5 => రాజు ఎదుటనుండి దుషు ట్లను తొలగించినయెడల అతని సింహాసనము 

నీతివలన సిథ్రపరచబడును. 

సామెతలు 28:16 => వివేకము లేనివాడవై జనులను అధికముగా బాధపెటుట్ అధికారీ, దురాల్భమును 

దేవ్షించువాడు దీరాఘ్యుషమ్ంతుడగును. 

యోబు 29:11 => నా సంగతి చెవినిబడిన పర్తివాడు ననున్ అదృషట్ వంతునిగా ఎంచెను. నేను 

కంటబడిన పర్తివాడు ననున్గూరిచ్ సాక్షయ్మిచెచ్ను. 

యోబు 29:12 => ఏలయనగా మొఱఱ్పెటిట్న దీనులను తండిర్లేనివారిని సహాయములేనివారిని నేను 

విడిపించితిని. 

యోబు 29:13 => నశించుటకు సిదధ్మైయునన్వారి దీవెన నామీదికి వచెచ్ను విధవరాండర్ 

హృదయమును సంతోషపెటిట్తిని  

యోబు 29:14 => నేను నీతిని వసత్రముగా ధరించుకొని యుంటిని గనుక అది ననున్ ధరించెను నా 

నాయ్యపర్వరత్న నాకు వసత్రమును పాగాయు ఆయెను. 

యోబు 29:15 => గుర్డిడ్వారికి నేను కనున్లైతిని కుంటివారికి పాదములైతిని. 
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యోబు 29:16 => దరిదుర్లకు తండిర్గా ఉంటిని ఎరుగనివారి వాయ్జెయ్మును నేను శర్దధ్గా 

విచారించితిని. 

యోబు 29:17 => దురామ్రుగ్ల దవడపళల్ను ఊడగొటిట్తిని. వారి పళల్లోనుండి దోపుడుసొముమ్ను 

లాగివేసితిని. 

యోబు 29:18 => అపుప్డు నేనిటల్నుకొంటిని నా గూటియొదద్నే నేను చచెచ్దను హంసవలె నేను 

దీరాఘ్యువు గలవాడనవుదును. 

కీరత్నలు 72:2 => నీతినిబటిట్ నీ పర్జలకును నాయ్యవిధులనుబటిట్ శర్మనొందిన నీ వారికిని అతడు 

నాయ్యము తీరుచ్ను. 

కీరత్నలు 72:3 => నీతినిబటిట్ పరవ్తములును చినన్కొండలును పర్జలకు నెమమ్ది పుటిట్ంచును. 

కీరత్నలు 72:4 => పర్జలలో శర్మనొందువారికి అతడు నాయ్యము తీరుచ్ను బీదల పిలల్లను రకిష్ంచి 

బాధపెటుట్వారిని నలగగొటుట్ను.  

కీరత్నలు 72:12 => దరిదుర్లు మొఱఱ్పెటట్గా అతడు వారిని విడిపించును. దీనులను నిరాధారులను 

అతడు విడిపించును. 

కీరత్నలు 72:13 => నిరుపేదలయందును బీదలయందును అతడు కనికరించును బీదల 

పార్ణములను అతడు రకిష్ంచును  

కీరత్నలు 72:14 => కపట బలాతాక్రములనుండి అతడు వారి పార్ణమును విమోచించును. వారి 

పార్ణము అతని దృషిట్కి పిర్యముగా ఉండును. 

కీరత్నలు 82:2 => ఎంతకాలము మీరు అనాయ్యముగా తీరుప్తీరుచ్దురు? ఎంతకాలము 

భకిత్హీనులయెడల పక్షపాతము చూపుదురు?(సెలా.) 

కీరత్నలు 82:3 => పేదలకును తలిదండుర్లు లేనివారికిని నాయ్యము తీరుచ్డి శర్మగలవారికిని 

దీనులకును నాయ్యము తీరుచ్డి. 

కీరత్నలు 89:2 => కృప నితయ్ము సాథ్పింపబడుననియు ఆకాశమందే నీ విశావ్సయ్తను 

సిథ్రపరచుకొందువనియు నేననుకొనుచునాన్ను.  
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యెషయా 1:17 => కీడుచేయుట మానుడి మేలుచేయ నేరుచ్కొనుడి నాయ్యము జాగర్తత్గా 

విచారించుడి, హింసించబడు వానిని విడిపించుడి తండిర్లేనివానికి నాయ్యము తీరుచ్డి విధవరాలి పక్ష 

ముగా వాదించుడి. 

యెషయా 11:4 => కంటిచూపునుబటిట్ అతడు తీరుప్తీరచ్డు తాను వినుదానినిబటిట్ విమరశ్చేయడు 

నీతినిబటిట్ బీదలకు తీరుప్తీరుచ్ను భూనివాసులలో దీనులైనవారికి యథారథ్ముగా విమరశ్చేయును తన 

వాగద్ండముచేత లోకమును కొటుట్ను తన పెదవుల ఊపిరిచేత దుషు ట్లను చంపును  

యిరిమ్యా 5:28 => వారు కొర్వివ్ బలిసియునాన్రు, అంతేకాదు అతయ్ధికమైన దుషాక్రయ్ములు 

చేయుచునాన్రు, తండిర్లేనివారు గెలువకుండునటుల్ వారి వాయ్జెయ్మును అనాయ్యముగా తీరుచ్దురు, 

దీనుల వాయ్జెయ్మును తీరుప్నకు రానియయ్రు. 

యిరిమ్యా 22:16 => అతడు దీనులకును దరిదుర్లకును నాయ్యము తీరుచ్చు సుఖముగా బర్దికెను, 

ఆలాగున చేయుటే ననున్ తెలిసికొనుట కాదా? యిదే యెహోవా వాకుక్. 

దానియేలు 4:27 => రాజా, నా యోచన నీ దృషిట్కి అంగీకారమగునుగాక; ఒకవేళ నీవు నీ 

పాపములు మాని నీతి నాయ్యములననుసరించి, నీవు బాధపెటిట్న వారియందు కరుణ చూపినయెడల 

నీకునన్ కేష్మము నీకికమీదట నుండునని దానియేలు పర్తుయ్తత్రమిచెచ్ను. 

యెషయా 9:6 => ఏలయనగా మనకు శిశువు పుటెట్ను మనకు కుమారుడు అనుగర్హింపబడెను 

ఆయన భుజముమీద రాజయ్భారముండును. ఆశచ్రయ్కరుడు ఆలోచనకరత్ బలవంతుడైన దేవుడు 

నితుయ్డగు తండిర్ సమాధానకరత్యగు అధిపతి అని అతనికి పేరు పెటట్బడును.  

యెషయా 9:7 => ఇది మొదలుకొని మితిలేకుండ దానికి వృదిధ్యు కేష్మమును కలుగునటుల్ 

సరవ్కాలము దావీదు సింహాసనమును రాజయ్మును నియమించును నాయ్యమువలనను నీతివలనను 

రాజయ్మును సిథ్ ర ప రచుటకు అతడు సింహాసనాసీనుడై రాజయ్ ప రిపాలన చేయును . 

సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా ఆసకిత్కలిగి దీనిని నెరవేరుచ్ను.  

లూకా 1:32 => ఆయన గొపప్వాడై సరోవ్నన్తుని కుమారుడనబడును; పర్భువైన దేవుడు ఆయన 

తండిర్యైన దావీదు సింహాసనమును ఆయనకిచుచ్ను. 
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లూకా 1:33 => ఆయన యాకోబు వంశసుథ్లను యుగయుగములు ఏలును; ఆయన రాజయ్ము 

అంతములేనిదై యుండునని ఆమెతో చెపెప్ను. 

హెబీర్యులకు 1:8 => గాని తన కుమారునిగూరిచ్యైతే దేవా, నీ సింహాసనము నిరంతరము 

నిలుచునది; నీ రాజదండము నాయ్యారథ్మయినది. 

హెబీర్యులకు 1:9 => నీవు నీతిని పేర్మించితివి దురీన్తిని దేవ్షించితివి అందుచేత దేవుడు 

నీతోడివారికంటె నినున్ హెచిచ్ంచునటుల్గా ఆనందతైలముతో అభిషేకించెను. 

సామెతలు 20:8 => నాయ్య సింహాసనాసీనుడైన రాజు తన కనున్లతో చెడుతనమంతయు 

చెదరగొటుట్ను. 

యెషయా 16:5 => కృపవలన సింహాసనము సాథ్పింపబడును సతయ్సంపనున్డై దానిమీద కూరుచ్ండి 

తీరుప్తీరుచ్ నొకడు కలడు దావీదు గుడారములో అతడాసీనుడై నాయ్యము విచారించుచు నాయ్యము 

జరిగించుటకై తీవరించును. 

యెహెజేక్లు 18:17 => బీదవాని మీద అనాయ్యముగా చెయియ్వేయక లాభముకొరకు 

అపిప్యయ్కయు, వడిడ్ పుచుచ్కొనకయు నుండినవాడై, నా విధుల నాచరించుచు నా కటట్డల 

ననుసరించుచు నుండినయెడల అతడు తన తండిర్చేసిన దోషమునుబటిట్ చావడు, అతడు అవశయ్ముగా 

బర్దుకును. 

వచనము 18 

దేవోకిత్ లేనియెడల జనులు కటుట్లేక తిరుగుదురు ధరమ్శాసత్రము ననుసరించువాడు ధనుయ్డు. 

సామెతలు 29:17 => నీ కుమారుని శికిష్ంచినయెడల అతడు నినున్ సంతోషపరచును నీ మనసుస్కు 

ఆనందము కలుగజేయును 

సామెతలు 29:21 => ఒకడు తన దాసుని చినన్పప్టినుండి గారాబముగా పెంచినయెడల తుదిని 

వాడు కుమారుడుగా ఎంచబడును. 

సామెతలు 22:6 => బాలుడు నడువవలసిన తోర్వను వానికి నేరుప్ము వాడు పెదద్వాడైనపుప్డు 

దానినుండి తొలగిపోడు. 
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సామెతలు 22:15 => బాలుని హృదయములో మూఢతవ్ము సావ్భావికముగా పుటుట్ను శికాష్దండము 

దానిని వానిలోనుండి తోలివేయును. 

సామెతలు 23:13 => నీ బాలురను శికిష్ంచుట మానుకొనకుము బెతత్ముతో వాని కొటిట్నయెడల 

వాడు చావకుండును 

సామెతలు 23:14 => బెతత్ముతో వాని కొటిట్నయెడల పాతాళమునకు పోకుండ వాని ఆతమ్ను నీవు 

తపిప్ంచెదవు. 

హెబీర్యులకు 12:10 => వారు కొనిన్దినములమటుట్కు తమకిషట్ము వచిచ్నటుట్ మనలను శికిష్ంచిరి 

గాని మనము తన పరిశుదధ్తలో పాలుపొందవలెనని మన మేలుకొరకే ఆయన శికిష్ంచుచునాన్డు. 

హెబీర్యులకు 12:11 => మరియు పర్సుత్తమందు సమసత్ శిక్షయు దుఃఖకరముగా కనబడునేగాని 

సంతోషకరముగా కనబడదు. అయినను దానియందు అభాయ్సము కలిగినవారికి అది నీతియను 

సమాధానకరమైన ఫలమిచుచ్ను. 

సామెతలు 10:1 => జాఞ్నముగల కుమారుడు తండిర్ని సంతోషపరచును బుదిధ్లేని కుమారుడు తన 

తలిల్కి దుఃఖము పుటిట్ంచును. 

సామెతలు 10:5 => వేసవికాలమున కూరుచ్వాడు బుదిధ్గల కుమారుడు కోతకాలమందు 

నిదిర్ంచువాడు సిగుగ్పరచు కుమారుడు. 

సామెతలు 17:21 => బుదిధ్హీనుని కనినవానికి వయ్సనము కలుగును తెలివిలేనివాని తండిర్కి 

సంతోషము లేదు. 

సామెతలు 17:25 => బుదిధ్హీనుడగు కుమారుడు తన తండిర్కి దుఃఖము తెచుచ్ను తనున్ కనినదానికి 

అటిట్వాడు బాధ కలుగజేయును 

1 రాజులు 1:6 => అతని తండిర్ నీవు ఈలాగున ఏల చేయుచునాన్వని అతనిచేత ఎపుప్డును 

విచారించి అతనికి నొపిప్ కలుగజేయలేదు. చూచుటకు అతడు బహు సౌందరయ్ము గలవాడు, 

అబాష్లోము తరువాత పుటిట్నవాడు. 
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1 సమూయేలు 3:13 => తన కుమారులు తముమ్ను తాము శాపగర్సుత్లగా చేసికొనుచునాన్రని 

తానెరిగియు వారిని అడ డ్గించలేదు గనుక అతని యింటికి నితయ్మైన శిక్ష విధింతునని నేను అతనికి 

తెలియజేయుచునాన్ను. 

సామెతలు 6:23 => ఆజఞ్ దీపముగాను ఉపదేశము వెలుగుగాను ఉండును. శికాష్రథ్మైన గదిద్ంపులు 

జీవమారగ్ములు. 

సామెతలు 13:24 => బెతత్ము వాడనివాడు తన కుమారునికి విరోధి కుమారుని పేర్మించువాడు 

వానిని శికిష్ంచును. 

సామెతలు 19:18 => బుదిధ్ వచుచ్నని నీ కుమారుని శికిష్ంపుము అయితే వాడు చావవలెనని 

కోరవదుద్. 

సామెతలు 28:7 => ఉపదేశము నంగీకరించు కుమారుడు బుదిధ్గలవాడు తుంటరుల సహవాసము 

చేయువాడు తన తండిర్కి అపకీరిత్ తెచుచ్ను. 

ఎఫెసీయులకు 6:4 => తండుర్లారా, మీ పిలల్లకు కోపము రేపక పర్భువు యొకక్ శిక్షలోను 

బోధలోను వారిని పెంచుడి. 

హెబీర్యులకు 12:7 => శికాష్ఫలము పొందుటకై మీరు సహించుచునాన్రు; దేవుడు కుమారులనుగా 

మిముమ్ను చూచుచునాన్డు. తండిర్ శికిష్ంపని కుమారుడెవడు? 

వచనము 19 

దాసుడు వాగద్ండనచేత గుణపడడు తాతప్రయ్ము తెలిసికొనన్ను వాడు లోబడడు 

సామెతలు 29:2 => నీతిమంతులు పర్బలినపుప్డు పర్జలు సంతోషింతురు దుషు ట్డు ఏలునపుప్డు 

పర్జలు నిటూ ట్రుప్లు విడుతురు. 

కీరత్నలు 37:34 => యెహోవాకొరకు కనిపెటుట్కొని యుండుము ఆయన మారగ్ము ననుసరించుము 

భూమిని సవ్తంతిర్ంచుకొనునటుల్ ఆయన నినున్ హెచిచ్ంచును భకిత్హీనులు నిరూమ్లము కాగా నీవు 

చూచెదవు.  
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కీరత్నలు 37:36 => అయినను ఒకడు ఆ దారిని పోయి చూడగా వాడు లేకపోయెను నేను వెదకితిని 

గాని వాడు కనబడకపోయెను.  

కీరత్నలు 58:10 => పర్తిదండన కలుగగా నీతిమంతులు చూచి సంతోషించుదురు భకిత్హీనుల 

రకత్ములో వారు తమ పాదములను కడుగుకొందురు. 

కీరత్నలు 91:8 => నీవు కనున్లార చూచుచుండగా భకిత్హీనులకు పర్తిఫలము కలుగును 

కీరత్నలు 92:9 => నీ శతుర్వులు యెహోవా, నీ శతుర్వులు నశించెదరు చెడుపనులు చేయువారందరు 

చెదరిపోవుదురు. 

కీరత్నలు 92:11 => నాకొరకు పొంచినవారి గతి నాకనున్లు ఆశతీర చూచెను నాకు విరోధముగా 

లేచిన దుషు ట్లకు సంభవించినది నా చెవులకు వినబడెను 

కీరత్నలు 112:8 => వాని మనసుస్ సిథ్రముగా నుండును తన శతుర్వుల విషయమైన తన కోరిక 

నెరవేరువరకు వాడు భయపడడు. 

పర్కటన 15:4 => పర్భువా, నీవు మాతర్ము పవితుర్డవు, నీకు భయపడనివాడెవడు? నీ నామమును 

మహిమపరచనివాడెవడు? నీ నాయ్యవిధులు పర్తయ్క్షపరచబడినవి గనుక జనములందరు వచిచ్ నీ 

సనిన్ధిని నమసాక్రము చేసెదరని చెపుప్చు, దేవుని దాసుడగు మోషే కీరత్నయు గొఱఱ్పిలల్ కీరత్నయు 

పాడుచునాన్రు. 

పర్కటన 18:20 => పరలోకమా, పరిశుదుధ్లారా, అపొసత్లులారా, పర్వకత్లారా, దానిగూరిచ్ 

ఆనందించుడి, ఏలయనగా దానిచేత మీకు కలిగిన తీరుప్కు పర్తిగా దేవుడు ఆ పటట్ణమునకు తీరుప్ 

తీరిచ్యునాన్డు. 

సామెతలు 18:3 => భకిత్హీనుడు రాగానే తిరసాక్రము వచుచ్ను అవమానము రాగానే నింద 

వచుచ్ను.  

వచనము 20 

ఆతురపడి మాటలాడువాని చూచితివా? వానికంటె మూరు ఖ్డు సుళువుగా గుణపడును. 
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సామెతలు 29:15 => బెతత్మును గదిద్ంపును జాఞ్నము కలుగజేయును అదుపులేని బాలుడు తన తలిల్కి 

అవమానము తెచుచ్ను. 

సామెతలు 13:24 => బెతత్ము వాడనివాడు తన కుమారునికి విరోధి కుమారుని పేర్మించువాడు 

వానిని శికిష్ంచును. 

సామెతలు 19:18 => బుదిధ్ వచుచ్నని నీ కుమారుని శికిష్ంపుము అయితే వాడు చావవలెనని 

కోరవదుద్. 

సామెతలు 22:15 => బాలుని హృదయములో మూఢతవ్ము సావ్భావికముగా పుటుట్ను శికాష్దండము 

దానిని వానిలోనుండి తోలివేయును. 

సామెతలు 23:13 => నీ బాలురను శికిష్ంచుట మానుకొనకుము బెతత్ముతో వాని కొటిట్నయెడల 

వాడు చావకుండును 

సామెతలు 23:14 => బెతత్ముతో వాని కొటిట్నయెడల పాతాళమునకు పోకుండ వాని ఆతమ్ను నీవు 

తపిప్ంచెదవు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 21:18 => ఒకని కుమారుడు మొండివాడై తిరుగబడి తండిర్మాట గాని 

తలిల్మాటగాని వినకయుండి, వారు అతని శికిష్ంచిన తరువాతయును అతడు వారికి విధేయుడు 

కాకపోయినయెడల 

దివ్తీయోపదేశకాండము 21:20 => మా కుమారుడైన వీడు మొండివాడై తిరుగబడియునాన్డు; మా 

మాట వినక తిండిబోతును తార్గుబోతును ఆయెనని ఊరి పెదద్లతో చెపప్వలెను. 

సామెతలు 3:12 => తండిర్ తనకు ఇషు ట్డైన కుమారుని గదిద్ంచు రీతిగా యెహోవా తాను 

పేర్మించువారిని గదిద్ంచును. 

ఎఫెసీయులకు 6:4 => తండుర్లారా, మీ పిలల్లకు కోపము రేపక పర్భువు యొకక్ శిక్షలోను 

బోధలోను వారిని పెంచుడి. 

హెబీర్యులకు 12:7 => శికాష్ఫలము పొందుటకై మీరు సహించుచునాన్రు; దేవుడు కుమారులనుగా 

మిముమ్ను చూచుచునాన్డు. తండిర్ శికిష్ంపని కుమారుడెవడు? 
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వచనము 21 

ఒకడు తన దాసుని చినన్పప్టినుండి గారాబముగా పెంచినయెడల తుదిని వాడు కుమారుడుగా 

ఎంచబడును. 

1 సమూయేలు 3:1 => బాలుడైన సమూయేలు ఏలీ యెదుట యెహోవాకు పరిచరయ్ చేయుచుండెను. 

ఆ దినములలో యెహోవా వాకుక్ పర్తయ్క్షమగుట అరుదు, పర్తయ్క్షము తరుచుగా తటసిథ్ంచుటలేదు. 

హోషేయ 4:6 => నా జనులు జాఞ్నము లేనివారై నశించుచునాన్రు. నీవు జాఞ్నమును 

విసరిజ్ంచుచునాన్వు గనుక నాకు యాజకుడవు కాకుండ నేను నినున్ విసరిజ్ంతును; నీవు నీ దేవుని 

ధరమ్శాసత్రము మరచితివి గనుక నేనును నీ కుమారులను మరతును. 

ఆమోసు 8:11 => రాబోవు దినములందు దేశములో నేను కాష్మము పుటిట్ంతును; అది 

అనన్పానములు లేకపోవుటచేత కలుగు కాష్మము కాక యెహోవా మాటను వినకపోవుటవలన కలుగు 

కాష్మముగా ఉండును; ఇదే యెహోవా వాకుక్. 

ఆమోసు 8:12 => కాబటిట్ జనులు యెహోవా మాట వెదకుటకై యీ సముదర్మునుండి ఆ సముదర్ము 

వరకును ఉతత్రదికుక్నుండి తూరుప్దికుక్వరకును సంచరించుదురు గాని అది వారికి దొరకదు; 

మతత్యి 9:36 => ఆయన సమూహములను చూచి, వారు కాపరిలేని గొఱఱ్లవలె విసికి 

చెదరియునన్ందున వారిమీద కనికరపడి 

రోమీయులకు 10:13 => ఎందుకనగా పర్భువు నామమునుబటిట్ పార్రథ్న చేయువాడెవడో వాడు 

రకిష్ంపబడును. 

రోమీయులకు 10:14 => వారు విశవ్సింపనివానికి ఎటుల్ పార్రథ్న చేయుదురు? విననివానిని ఎటుల్ 

విశవ్సించుదురు? పర్కటించువాడు లేకుండ వారెటుల్ విందురు? 

రోమీయులకు 10:15 => పర్కటించువారు పంపబడనియెడల ఎటుల్ పర్కటించుదురు? 

ఇందువిషయమై ఉతత్మమైనవాటిని గూరిచ్న సువారత్ పర్కటించువారి పాదములెంతో సుందరమైనవి 

అని వార్యబడియునన్ది 
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2 దినవృతాత్ంతములు 28:19 => ఆహాజు యూదాదేశమును దిగంబరినిగా చేసి యెహోవాకు 

దోర్హము చేసియుండెను గనుక యెహోవా ఇశార్యేలు రాజైన ఆహాజు చేసినదానినిబటిట్ యూదావారిని 

హీనపరచెను. 

సామెతలు 19:16 => ఆజఞ్ను గైకొనువాడు తనున్ కాపాడుకొనువాడు తన పర్వరత్న విషయమై 

అజాగర్తగా నుండువాడు చచుచ్ను. 

కీరత్నలు 19:11 => వాటివలన నీ సేవకుడు హెచచ్రికనొందును వాటిని గైకొనుటవలన గొపప్ 

లాభము కలుగును. 

కీరత్నలు 119:2 => ఆయన శాసనములను గైకొనుచు పూరణ్హృదయముతో ఆయనను వెదకువారు 

ధనుయ్లు. 

లూకా 11:28 => ఆయన అవునుగాని దేవుని వాకయ్ము విని దానిని గైకొనువారు మరి ధనుయ్లని 

చెపెప్ను. 

యోహాను 13:17 => ఈ సంగతులు మీరు ఎరుగుదురు గనుక వీటిని చేసినయెడల మీరు 

ధనుయ్లగుదురు. 

యోహాను 14:21 => నా ఆజఞ్లను అంగీకరించి వాటిని గైకొనువాడే ననున్ పేర్మించువాడు; ననున్ 

పేర్మించువాడు నా తండిర్వలన పేర్మింపబడును; నేనును వానిని పేర్మించి, వానికి ననున్ 

కనబరచుకొందునని చెపెప్ను. 

యోహాను 14:22 => ఇసక్రియోతు కాని యూదా పర్భువా, నీవు లోకమునకు కాక మాకు మాతర్మే 

నినున్ నీవు కనబరచుకొనుటకేమి సంభవించెనని అడుగగా 

యోహాను 14:23 => యేసు ఒకడు ననున్ పేర్మించినయెడల వాడు నా మాట గైకొనును, అపుప్డు నా 

తండిర్ వానిని పేర్మించును, మేము వానియొదద్కు వచిచ్ వానియొదద్ నివాసము చేతుము. 

యాకోబు 1:25 => అయితే సావ్తంతర్య్మునిచుచ్ సంపూరణ్మైన నియమములో తేరిచూచి నిలుకడగా 

ఉండువాడెవడో వాడు విని మరచువాడు కాక, కిర్యను చేయువాడైయుండి తన కిర్యలో ధనుయ్డగును. 

పర్కటన 22:14 => జీవవృక్షమునకు హకుక్ గలవారై, గుమమ్ములగుండ ఆ పటట్ణములోనికి 

పర్వేశించునటుల్ తమ వసత్రములను ఉదుకుకొనువారు ధనుయ్లు. 
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కీరత్నలు 147:20 => ఏ జనమునకు ఆయన ఈలాగు చేసియుండలేదు ఆయన నాయ్యవిధులు 

వారికి తెలియకయే యునన్వి. యెహోవాను సుత్తించుడి. 

యెషయా 22:1 => దరశ్నపులోయనుగూరిచ్న దేవోకిత్  

వచనము 22 

కోపిషుఠ్డు కలహము రేపును ముంగోపి అధికమైన దుషిర్క్యలు చేయును. 

సామెతలు 26:3 => గుఱఱ్మునకు చబుకు గాడిదకు కళె ల్ము మూరు ఖ్ల వీపునకు బెతత్ము. 

సామెతలు 30:22 => అవేవనగా, రాజరికమునకు వచిచ్న దాసుడు, కడుపు నిండ అనన్ము కలిగిన 

మూరు ఖ్డు, 

యోబు 19:16 => నేను నా పనివాని పిలువగా వాడేమి పలుకకుండనునాన్డు నేను వాని 

బతిమాలవలసి వచెచ్ను. 

ఆదికాండము 16:6 => అందుకు అబార్ము ఇదిగో నీ దాసి నీచేతిలో ఉనన్ది; నీ మనసుస్ వచిచ్నటుల్ 

దాని చేయుమని శారయితో చెపెప్ను. శారయి దాని శర్మ పెటిట్నందున ఆమెయొదద్నుండి అది 

పారిపోగా 

నిరగ్మకాండము 21:20 => ఒకడు తన దాసుడైనను తన దాసియైనను చచుచ్నటుల్ కఱఱ్తో 

కొటిట్నయెడల అతడు నిశచ్యముగా పర్తిదండన నొందును. 

సామెతలు 17:10 => బుదిధ్హీనునికి నూరుదెబబ్లు నాటునంతకంటె బుదిధ్మంతునికి ఒక 

గదిద్ంపుమాట లోతుగా నాటును. 

వచనము 23 

ఎవని గరవ్ము వానిని తగిగ్ంచును వినయ మనసుక్డు ఘనతనొందును 

సామెతలు 29:11 => బుదిధ్హీనుడు తన కోపమంత కనుపరచును జాఞ్నము గలవాడు కోపము 

అణచుకొని దానిని చూపకుండును. 
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పర్సంగి 5:2 => నీవు దేవుని సనిన్ధిని అనాలోచనగా పలుకుటకు నీ హృదయమును తవ్రపడనియయ్క 

నీ నోటిని కాచుకొముమ్; దేవుడు ఆకాశమందునాన్డు నీవు భూమిమీద ఉనాన్వు, కావున నీ మాటలు 

కొదిద్గా ఉండవలెను. 

యాకోబు 1:19 => నా పిర్య సహోదరులారా, మీరీసంగతి ఎరుగుదురు గనుక పర్తి మనుషుయ్డు 

వినుటకు వేగిరపడువాడును, మాటలాడుటకు నిదానించువాడును, కోపించుటకు నిదా నించువాడునై 

యుండవలెను. 

సామెతలు 14:29 => దీరఘ్శాంతము గలవాడు మహా వివేకి ముంగోపి మూఢతవ్మును 

బహుమానముగా పొందును. 

సామెతలు 21:5 => శర్దధ్గలవారి యోచనలు లాభకరములు తాలిమి లేక పనిచేయువానికి నషట్మే 

పార్పిత్ంచును 

సామెతలు 26:12 => తన దృషిట్కి జాఞ్నిననుకొనువానిని చూచితివా? వానిని గుణపరచుటకంటె 

మూరు ఖ్ని గుణపరచుట సుళువు. 

యోబు 20:2 => ఆలాగున నీవు చెపిప్నందుకు నాయందలి ఆతురత తగిన పర్తుయ్తత్రము 

సిదధ్పరచియునన్ది. 

సామెతలు 15:28 => నీతిమంతుని మనసుస్ యుకత్మైన పర్తుయ్తత్రమిచుచ్టకు పర్యతిన్ంచును 

భకిత్హీనుల నోరు చెడ డ్మాటలు కుమమ్రించును 

వచనము 24 

దొంగతో పాలుకూడువాడు తనకుతానే పగవాడు అటిట్వాడు ఒటుట్ పెటిట్నను సంగతి చెపప్డు. 

ఆదికాండము 15:3 => మరియు అబార్ము ఇదిగో నీవు నాకు సంతానమియయ్లేదు గనుక నా 

పరివారములో ఒకడు నాకు వారసుడగునని చెపప్గా 

సామెతలు 29:15 => బెతత్మును గదిద్ంపును జాఞ్నము కలుగజేయును అదుపులేని బాలుడు తన తలిల్కి 

అవమానము తెచుచ్ను. 
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సామెతలు 30:23 => కంటకురాలైయుండి పెండిల్యైన సతరీ, యజమానురాలికి హకుక్దారురాలైన 

దాసి. 

లూకా 7:2 => ఒక శతాధిపతికి పిర్యుడైన దాసుడొకడు రోగియై చావ సిదధ్మైయుండెను. 

లూకా 16:3 => ఆ గృహనిరావ్హకుడు తనలోతాను నా యజమానుడు ఈ గృహనిరావ్హకతవ్పు 

పనిలోనుండి ననున్ తీసివేయును గనుక నేను ఏమిచేతును? తర్వవ్లేను, భిక్షమెతత్ సిగుగ్పడుచునాన్ను.  

1 తిమోతి 5:6 => సుఖభోగములయందు పర్వరిత్ంచునది బర్దుకుచుండియు చచిచ్నదై యుండును. 

వచనము 25 

భయపడుటవలన మనుషుయ్లకు ఉరి వచుచ్ను యెహోవాయందు నమిమ్క యుంచువాడు సురకిష్తముగా 

నుండును. 

సామెతలు 10:12 => పగ కలహమును రేపును పేర్మ దోషములనిన్టిని కపుప్ను. 

సామెతలు 15:18 => కోపోదేర్కి యగువాడు కలహము రేపును దీరఘ్శాంతుడు వివాదము 

నణచివేయును. 

సామెతలు 17:19 => కలహపిర్యుడు దురామ్రగ్పిర్యుడు తన వాకిండుల్ ఎతుత్చేయువాడు నాశనము 

వెదకువాడు. 

సామెతలు 26:21 => వేడిబూడిదెకు బొగుగ్లు అగిన్కి కటెట్లు కలహములు పుటిట్ంచుటకు 

కలహపిర్యుడు. 

సామెతలు 30:33 => పాలు తరచగా వెనన్ పుటుట్ను, ముకుక్ పిండగా రకత్ము వచుచ్ను, కోపము 

రేపగా కలహము పుటుట్ను 

సామెతలు 17:19 => కలహపిర్యుడు దురామ్రగ్పిర్యుడు తన వాకిండుల్ ఎతుత్చేయువాడు నాశనము 

వెదకువాడు. 

సామెతలు 22:24 => కోపచితుత్నితో సహవాసము చేయకుము కోర్ధము గలవానితో పరిచయము 

కలిగియుండకుము  
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యాకోబు 3:16 => ఏలయనగా, మతస్రమును వివాదమును ఎకక్డ ఉండునో అకక్డ అలల్రియు 

పర్తి నీచకారయ్మును ఉండును. 

2 దినవృతాత్ంతములు 25:10 => అపుప్డు అమజాయ్ ఎఫార్యిములోనుండి తనయొదద్కు వచిచ్న 

సైనయ్మును వేరుపరచి మీ యిండల్కు తిరిగివెళుల్డని వారికి సెలవిచెచ్ను; అందుకు వారి కోపము 

యూదావారిమీద బహుగా రగులుకొనెను, వారు ఉగుర్లై తమ యిండల్కు తిరిగిపోయిరి. 

సామెతలు 3:30 => నీకు హాని చేయనివానితో నిరిన్మితత్ముగా జగడమాడవదుద్. 

సామెతలు 14:17 => తవ్రగా కోపపడువాడు మూఢతవ్ము చూపును. దురోయ్చనలు గలవాడు 

దేవ్షింపబడును. 

సామెతలు 16:28 => మూరు ఖ్డు కలహము పుటిట్ంచును కొండెగాడు మితర్భేదము చేయును. 

సామెతలు 17:14 => కలహారంభము నీటిగటుట్న పుటుట్ ఊట వివాదము అధికము కాకమునుపే 

దాని విడిచిపెటుట్ము. దుషు ట్లు నిరోద్షులని తీరుప్ తీరుచ్వాడు  

సామెతలు 19:19 => మహా కోపియగువాడు దండన తపిప్ంచుకొనడు వాని తపిప్ంచినను వాడు 

మరల కోపించుచునే యుండును. 

సామెతలు 28:25 => పేరాస గలవాడు కలహమును రేపును యెహోవాయందు నమమ్కముంచువాడు 

వరిధ్లుల్ను. 

దానియేలు 2:12 => అందుకు రాజు కోపము తెచుచ్కొని అతాయ్గర్హము గలవాడై బబులోనులోని 

జాఞ్నులనందరిని సంహరింపవలెనని యాజఞ్ ఇచెచ్ను. 

దానియేలు 3:13 => అందుకు నెబుకదెన్జరు అతాయ్గర్హమును రౌదర్మును గలవాడై షదర్కును 

మేషాకును అబేదెన్గోను పటుట్కొని రండని ఆజఞ్ ఇయయ్గా వారు ఆ మనుషుయ్లను పటుట్కొని 

రాజసనిన్ధికి తీసికొని వచిచ్రి. 

ఎఫెసీయులకు 4:31 => సమసత్మైన దేవ్షము, కోపము, కోర్ధము, అలల్రి, దూషణ, సకలమైన 

దుషట్తవ్ము మీరు విసరిజ్ంచుడి. 

కొలొసస్యులకు 3:8 => ఇపుప్డైతే మీరు, కోపము, ఆగర్హము, దుషట్తవ్ము, దూషణ, మీనోట 

బూతులు అను వీటిననిన్టిని విసరిజ్ంచుడి. 
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వచనము 26 

అనేకులు ఏలువాని దయ కోరుచుందురు మనుషుయ్లను తీరుప్ తీరుచ్ట యెహోవా వశము. 

సామెతలు 18:12 => ఆపతుత్ రాకమునుపు నరుని హృదయము అతిశయపడును ఘనతకు ముందు 

వినయముండును. 

2 దినవృతాత్ంతములు 32:25 => అయితే హిజిక్యా మనసుస్న గరివ్ంచి తనకు చేయబడిన మేలుకు 

తగినటుల్ పర్వరిత్ంపనందున అతని మీదికిని యూదా యెరూషలేముల వారిమీదికిని కోపము రాగా 

2 దినవృతాత్ంతములు 32:26 => హిజిక్యా హృదయగరవ్ము విడచి, తానును యెరూషలేము 

కాపురసుథ్లును తముమ్నుతాము తగిగ్ంచుకొనిరి గనుక హిజిక్యా దినములలో యెహోవా కోపము 

జనులమీదికి రాలేదు. 

2 దినవృతాత్ంతములు 33:10 => యెహోవా మనషేష్కును అతని జనులకును వరత్మానములు 

పంపినను వారు చెవియొగగ్కపోయిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 33:11 => కాబటిట్ యెహోవా అషూష్రు రాజుయొకక్ సైనాయ్ధిపతులను 

వారిమీదికి రపిప్ంచెను. మనషేష్ తపిప్ంచుకొనిపోకుండ వారు అతని పటుట్కొని, గొలుసులతో బంధించి 

అతనిని బబులోనునకు తీసికొనిపోయిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 33:12 => అతడు శర్మలో ఉనన్పుప్డు తన దేవుడైన యెహోవాను 

బతిమాలుకొని, తన పితరుల దేవుని సనిన్ధిని తనున్ తాను బహుగా తగిగ్ంచుకొని. 

2 దినవృతాత్ంతములు 33:23 => తన తండిర్యైన మనషేష్ గుణపడినటుల్ యెహోవా సనిన్ధిని 

పశాచ్తత్పుత్డు కాకను గుణపడకను, ఈ ఆమోను అంతకంతకు ఎకుక్వ దోర్హకారయ్ములను చేయుచు 

వచెచ్ను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 33:24 => అతని సేవకులు అతనిమీద కుటర్చేసి అతని నగరునందే అతని 

చంపగా 

యోబు 22:29 => నీవు పడదోర్యబడినపుప్డు మీదు చూచెదనందువు వినయముగలవానిని ఆయన 

రకిష్ంచును. 
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యోబు 40:12 => గరివ్షు ట్లైన వారిని చూచి వారిని అణగగొటుట్ము దుషు ట్లు ఎకక్డనునన్ను వారిని 

అకక్డనే అణగదొర్కుక్ము.  

యెషయా 2:11 => నరుల అహంకారదృషిట్ తగిగ్ంపబడును మనుషుయ్ల గరవ్ము అణగదొర్కక్బడును 

ఆ దినమున యెహోవా మాతర్మే ఘనత వహించును.  

యెషయా 2:12 => అహంకారాతిశయముగల పర్తిదానికిని ఔనన్తయ్ము గల పర్తిదానికిని 

విమరిశ్ంచు దినమొకటి సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా నియమించియునాన్డు అవి 

అణగదొర్కక్బడును. 

దానియేలు 4:30 => రాజు బబులోనను ఈ మహా విశాలపటట్ణము నా బలాధికారమును నా పర్భావ 

ఘనతను కనపరచుటకై నా రాజధాని నగరముగా నేను కటిట్ంచినది కాదా అని తనలో తాననుకొనెను. 

దానియేలు 4:31 => రాజు నోట ఈ మాట యుండగా ఆకాశమునుండి యొక శబద్ము వచెచ్ను, 

ఏదనగా రాజగు నెబుకదెన్జరూ, యిదే నీకు పర్కటన నీ రాజయ్ము నీయొదద్నుండి తొలగిపోయెను. 

దానియేలు 4:32 => తమయొదద్ నుండి మనుషుయ్లు నినున్ తరిమెదరు; నీవు అడవిజంతువుల మధయ్ 

నివాసము చేయుచు పశువులవలె గడిడ్ మేసెదవు; సరోవ్నన్తుడగు దేవుడు మానవుల రాజయ్ముపైన 

అధికారియై యుండి, తానెవనికి దాని అనుగర్హింప నిశచ్యించునో వానికి అనుగర్హించునని నీవు 

తెలిసికొనువరకు ఏడు కాలములు నీకీలాగు జరుగునని చెపెప్ను. 

దానియేలు 4:33 => ఆ గడియలోనే ఆలాగున నెబుకదెన్జరునకు సంభవించెను; మానవులలోనుండి 

అతని తరిమిరి, అతడు పశువులవలె గడిడ్ మేసెను, ఆకాశపుమంచు అతని దేహమును తడపగా అతని 

తలవెండుర్కలు పకిష్రాజు రెకక్ల ఈకెలవంటివియు అతని గోళుల్ పకుష్ల గోళల్వంటివియు నాయెను.  

దానియేలు 4:34 => ఆ కాలము గడచిన పిమమ్ట నెబుకదెన్జరను నేను మరల మానవబుదిధ్ 

గలవాడనై నా కండుల్ ఆకాశముతటుట్ ఎతిత్, చిరంజీవియు సరోవ్నన్తుడునగు దేవుని సోత్తర్ము చేసి 

ఘనపరచి సుత్తించితిని; ఆయన ఆధిపతయ్ము చిరకాలమువరకు ఆయన రాజయ్ము తరతరములకు 

నునన్వి. 
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దానియేలు 4:35 => భూనివాసులందరు ఆయన దృషిట్కి ఎనిన్కకు రానివారు; ఆయన పరలోక సేన 

యెడలను భూనివాసుల యెడలను తన చితత్ము చొపుప్న జరిగించువాడు; ఆయన చేయి పటుట్కొని 

నీవేమి చేయుచునాన్వని ఆయనతో చెపుప్టకు ఎవడును సమరుథ్డు కాడు. 

దానియేలు 4:36 => ఆ సమయమందు నా బుదిధ్ మరల నాకు వచెచ్ను, రాజయ్ సంబంధమగు 

పర్భావమును నా ఘనతయు నా తేజసుస్ను నాకు కలిగెను; నా మంతుర్లును నా కిర్ంది యధిపతులును 

నాయొదద్ ఆలోచన చేయవచిచ్రి. నా రాజయ్ము నాకు సిథ్రపడగా నేను మరి ఎకుక్వ ఘనత నొందితిని.  

దానియేలు 4:37 => ఈలాగు నెబుకదెన్జరను నేను పరలోకపు రాజుయొకక్ కారయ్ములనిన్యు 

సతయ్ములును, ఆయన మారగ్ములు నాయ్యములునై యునన్వనియు, గరవ్ముతో నటించువారిని 

ఆయన అణపశకుత్డనియు, ఆయనను సుత్తించుచు కొనియాడుచు ఘనపరచుచు నునాన్ను. 

దానియేలు 5:20 => అయితే అతడు మనసుస్న అతిశయించి, బలాతాక్రము చేయుటకు అతని 

హృదయమును కఠినము చేసికొనగా దేవుడు అతని పర్భుతవ్మునతనియొదద్నుండి తీసివేసి అతని 

ఘనతను పోగొటెట్ను.  

దానియేలు 5:21 => అపుప్డతడు మానవులయొదద్నుండి తరమబడి పశువులవంటి మనసుస్ 

గలవాడాయెను. మహోనన్తుడగు దేవుడు మానవుల రాజయ్ములలో ఏలుచు, ఎవరిని సాథ్పింపగోరునో 

వారిని సాథ్పించునని అతడు తెలిసికొనువరకు అతడు అడవి గాడిదలమధయ్ నివసించుచు పశువులవలె 

గడిడ్ మేయుచు ఆకాశపుమంచుచేత తడిసిన శరీరము గలవాడాయెను.  

లూకా 14:11 => తనున్తాను హెచిచ్ంచుకొను పర్తివాడును తగిగ్ంపబడును; తనున్తాను 

తగిగ్ంచుకొనువాడు హెచిచ్ంపబడునని చెపెప్ను. 

లూకా 18:14 => అతనికంటె ఇతడు నీతిమంతుడుగా తీరచ్బడి తన యింటికి వెళె ల్నని మీతో 

చెపుప్చునాన్ను. తనున్తాను హెచిచ్ంచుకొనువాడు తగిగ్ంపబడుననియు తనున్తాను తగిగ్ంచుకొనువాడు 

హెచిచ్ంపబడుననియు చెపెప్ను 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 12:23 => అతడు దేవుని మహిమపరచనందున వెంటనే పర్భువు దూత 

అతని మొతెత్ను గనుక పురుగులు పడి పార్ణము విడిచెను. 
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యాకోబు 4:6 => కాదుగాని, ఆయన ఎకుక్వ కృపనిచుచ్ను; అందుచేత దేవుడు అహంకారులను 

ఎదిరించి దీనులకు కృప అనుగర్హించును అని లేఖనము చెపుప్చునన్ది. 

యాకోబు 4:7 => కాబటిట్ దేవునికి లోబడి యుండుడి, అపవాదిని ఎదిరించుడి, అపుప్డు వాడు 

మీయొదద్నుండి పారిపోవును. 

యాకోబు 4:8 => దేవునియొదద్కు రండి, అపుప్డాయన మీయొదద్కు వచుచ్ను, పాపులారా, 

మీచేతులను శుభర్ము చేసికొనుడి; దివ్మనసుక్లారా, మీ హృదయములను పరిశుదధ్పరచుకొనుడి. 

యాకోబు 4:9 => వాయ్కులపడుడి, దుఃఖపడుడి, యేడువుడి, మీ నవువ్ దుఃఖమునకును మీ 

ఆనందము చింతకును మారుచ్కొనుడి. 

యాకోబు 4:10 => పర్భువు దృషిట్కి మిముమ్ను మీరు తగిగ్ంచుకొనుడి. అపుప్డాయన మిముమ్ను 

హెచిచ్ంచును. 

1 పేతురు 5:5 => చినన్లారా, మీరు పెదద్లకు లోబడియుండుడి; మీరందరు ఎదుటివానియెడల 

దీనమనసుస్ అను వసత్రము ధరించుకొని మిముమ్ను అలంకరించుకొనుడి; దేవుడు అహంకారులను 

ఎదిరించి దీనులకు కృప అనుగర్హించును. 

సామెతలు 15:33 => యెహోవాయందు భయభకుత్లు కలిగియుండుట జాఞ్నాభాయ్సమునకు 

సాధనము ఘనతకు ముందు వినయముండును.  

దివ్తీయోపదేశకాండము 8:2 => మరియు నీవు ఆయన ఆజఞ్లను గైకొందువో లేదో నినున్ శోధించి నీ 

హృదయములోనునన్ది తెలుసుకొనుటకు నినున్ అణచు నిమితత్మును అరణయ్ములో ఈ నలువది 

సంవతస్రములు నీ దేవుడైన యెహోవా నినున్ నడిపించిన మారగ్మంతటిని జాఞ్పకము చేసికొనుము.  

దివ్తీయోపదేశకాండము 8:3 => ఆహారమువలననే గాక యెహోవా సెలవిచిచ్న పర్తి మాటవలన 

నరులు బర్దుకుదురని నీకు తెలియజేయుటకు ఆయన నినున్ అణచి నీకు ఆకలి కలుగజేసి, నీవేగాని నీ 

పితరులేగాని యెనన్డెరుగని మనాన్తో నినున్ పోషించెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 8:16 => తుదకు నీకు మేలు చేయవలెనని నినున్ అణుచుటకును 

శోధించుటకును నీ పితరులు ఎరుగని మనాన్తో అరణయ్మున నినున్ పోషించెను. 
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యెషయా 57:15 => మహా ఘనుడును మహోనన్తుడును పరిశుదుధ్డును నితయ్నివాసియునైనవాడు 

ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు నేను మహోనన్తమైన పరిశుదధ్సథ్లములో నివసించువాడను అయినను 

వి న య ము గ ల వా రి పార్ ణ ము ను ఉ జీజ్ విం ప జే యు ట కు ను న లి గి న వా రి పార్ ణ ము ను 

ఉజీజ్వింపజేయుటకును వినయము గలవారియొదద్ను దీనమనసుస్ గలవారియొదద్ను 

నివసించుచునాన్ను. 

యెషయా 66:2 => అవనిన్యు నా హసత్కృతయ్ములు అవి నావలన కలిగినవని యెహోవా 

సెలవిచుచ్చునాన్డు. ఎవడు దీనుడై నలిగిన హృదయముగలవాడై నా మాట విని వణకుచుండునో 

వానినే నేను దృషిట్ంచుచునాన్ను.  

మతత్యి 5:3 => ఆతమ్ విషయమై దీనులైనవారు ధనుయ్లు; పరలోకరాజయ్ము వారిది. 

మతత్యి 18:4 => కాగా ఈ బిడ డ్వలె తనున్తాను తగిగ్ంచుకొనువాడెవడో వాడే పరలోకరాజయ్ములో 

గొపప్వాడు. 

మతత్యి 23:12 => తనున్తాను హెచిచ్ంచుకొనువాడు తగిగ్ంపబడును ; తనున్తాను 

తగిగ్ంచుకొనువాడు హెచిచ్ంపబడును. 

నాయ్యాధిపతులు 4:17 => హాసోరు రాజైన యాబీనుకును కయీనీయుడైన హెబెరు వంశసుథ్లకును 

సమాధానము కలిగియుండెను గనుక సీసెరా కాలినడకను కయీనీయుడగు హెబెరు భారయ్యైన 

యాయేలు గుడారమునకు పారిపోయెను. 

2 సమూయేలు 24:2 => అందుకు రాజు తనయొదద్నునన్ సైనాయ్ధిపతియైన యోవాబును పిలిచి 

జనసంఖయ్ యెంతైనది నాకు తెలియగలందులకై దాను మొదలుకొని బెయేరె ష్బావరకు ఇశార్యేలు 

గోతర్ములలో నీవు సంచారముచేసి వారిని లెకిక్ంచుమని ఆజఞ్ ఇయయ్గా 

1 రాజులు 12:10 => అపుప్డు అతనితో కూడ ఎదిగిన ఆ యౌవనసుథ్లు ఈ ఆలోచన చెపిప్రి నీ 

తండిర్ మా కాడిని బరువైనదిగా చేసెను గాని నీవు దానిని చులకనగా చేయవలెనని నీతో చెపుప్కొనిన 

యీ జనులకు ఈలాగు ఆజఞ్ ఇముమ్ నా తండిర్ నడుముకంటె నా చిటికెన వేర్లు పెదద్దిగా ఉండును. 

2 రాజులు 14:13 => మరియు ఇశార్యేలు రాజైన యెహోయాషు అహజాయ్కు పుటిట్న యోవాషు 

కుమారుడైన అమజాయ్ అను యూదా రాజును బేతెష్మెషు దగగ్ర పటుట్కొని యెరూషలేమునకు వచిచ్, 
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ఎఫార్యిము గుమమ్ము మొదలుకొని మూలగుమమ్ము వరకు యెరూషలేము పార్కారమును 

నాలుగువందల మూరల పొడుగున పడగొటెట్ను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 21:2 => దావీదు యోవాబునకును జనులయొకక్ అధిపతులకును మీరు వెళి ల్ 

బెయేరె ష్బా మొదలుకొని దాను వరకు ఉండు ఇశార్యేలీయులను ఎంచి, వారి సంఖయ్ నాకు తెలియుటకై 

నాయొదద్కు దాని తీసికొనిరండని ఆజఞ్ ఇచెచ్ను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 10:10 => అతనితో కూడ పెరిగిన యీ యౌవనసుథ్లు అతనితో ఇటల్నిరి నీ 

తండిర్ మా కాడిని బరువుచేసెను, నీవు దానిని చులుకన చేయుమని నీతో పలికిన యీ జనులతో నీవు 

చెపప్వలసినదేమనగా నా చిటికెనవేర్లు నా తండిర్యొకక్ నడుముకంటె బరువుగా ఉండును; 

2 దినవృతాత్ంతములు 25:23 => అపుప్డు ఇశార్యేలురాజైన యెహోయాషు యెహోయాహాజునకు 

పుటిట్న యోవాషు కుమారుడును యూదారాజునైన అమజాయ్ను బేతెష్మెషులో పటుట్కొని 

యెరూషలేమునకు తీసికొనివచిచ్, యెరూషలేము పార్కారమును ఎఫార్యిము గుమమ్ము మొదలుకొని 

మూలగుమమ్మువరకు నాలుగువందల మూరల పొడుగున పడగొటెట్ను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 28:19 => ఆహాజు యూదాదేశమును దిగంబరినిగా చేసి యెహోవాకు 

దోర్హము చేసియుండెను గనుక యెహోవా ఇశార్యేలు రాజైన ఆహాజు చేసినదానినిబటిట్ యూదావారిని 

హీనపరచెను. 

సామెతలు 16:18 => నాశనమునకు ముందు గరవ్ము నడచును. పడిపోవుటకు ముందు 

అహంకారమైన మనసుస్ నడచును 

యిరిమ్యా 49:16 => నీవు భీకరుడవు; కొండసందులలో నివసించువాడా, పరవ్త శిఖరమును 

సావ్ధీనపరచుకొనువాడా, నీ హృదయగరవ్ము నినున్ మోసపుచెచ్ను, నీవు పకిష్రాజువలె నీ గూటిని 

ఉనన్త సథ్లములో కటుట్కొనినను అకక్డనుండి నినున్ కిర్ంద పడదోర్సెదను; ఇదే యెహోవా వాకుక్.  

యెహెజేక్లు 29:9 => ఐగుపుత్దేశము నిరామ్నుషయ్మై పాడుగా ఉండును, అపుప్డు నేను యెహోవానై 

యునాన్నని వారు తెలిసికొందురు. నైలునది నాది, నేనే దాని కలుగజేసితినని అతడనుకొనుచునాన్డు 

గనుక 
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ఓబధాయ్ 1:3 => అతుయ్నన్తమైన పరవ్తములమీద ఆసీనుడవైయుండి కొండసందులలో 

నివసించువాడా ననున్ కిర్ందికి పడదోర్యగల వాడెవడని అనుకొనువాడా, నీ హృదయపు గరవ్ముచేత 

నీవు మోసపోతివి. 

మతత్యి 26:35 => పేతురాయనను చూచి నేను నీతోకూడ చావవలసి వచిచ్నను, నినున్ ఎరుగనని 

చెపప్ననెను; అదే పర్కారము శిషుయ్లందరు అనిరి. 

మతత్యి 26:70 => అందుకతడు నేనుండలేదు; నీవు చెపుప్సంగతి నాకు తెలియదని అందరియెదుట 

అనెను. 

మారుక్ 14:31 => అతడు మరి ఖండితముగా నేను నీతోకూడ చావవలసి వచిచ్నను నినున్ ఎరుగనని 

చెపప్నే చెపప్ననెను. అటుల్ వారందరు ననిరి. 

లూకా 7:6 => కావున యేసు వారితో కూడ వెళె ల్ను. ఆయన ఆ యింటి దగగ్రకు వచిచ్నపుప్డు 

శతాధిపతి తన సేన్హితులను చూచి మీరాయన యొదద్కు వెళి ల్ పర్భువా, శర్మ పుచుచ్కొనవదుద్; నీవు నా 

యింటిలోనికి వచుచ్టకు నేను పాతుర్డను కాను. 

లూకా 20:46 => సంతవీధులలో వందనములను, సమాజమందిరములలో అగర్పీఠములను, 

విందులలో అగర్సాథ్నములను కోరుదురు. 

యోహాను 13:38 => యేసు నాకొరకు నీ పార్ణము పెటుట్దువా? ఆయనను ఎరుగనని నీవు 

ముమామ్రు చెపప్కముందు కోడి కూయదని నీతో నిశచ్యముగా చెపుప్చునాన్ననెను. 

1 తిమోతి 3:6 => అతడు గరావ్ంధుడై అపవాదికి కలిగిన శికాష్విధికి లోబడకుండునటుల్ కొర్తత్గా 

చేరినవాడై యుండకూడదు. 

1 పేతురు 5:6 => దేవుడు తగిన సమయమందు మిముమ్ను హెచిచ్ంచునటుల్ ఆయన 

బలిషఠ్మైనచేతికిర్ంద దీనమనసుక్లై యుండుడి.  

వచనము 27 

దురామ్రుగ్డు నీతిమంతులకు హేయుడు యథారథ్వరత్నుడు భకిత్హీనునికి హేయుడు. 
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సామెతలు 1:11 => మాతోకూడ రముమ్ మనము పార్ణము తీయుటకై పొంచియుందము నిరోద్షియైన 

యొకని పటుట్కొనుటకు దాగియుందము 

సామెతలు 1:12 => పాతాళము మనుషుయ్లను మింగివేయునటుల్ వారిని జీవముతోనే 

మింగివేయుదము సమాధిలోనికి దిగువారు మింగబడునటుల్ వారు పూరణ్ బలముతోనుండగా మనము 

వారిని మింగివేయుదము రముమ్ అని వారు చెపుప్నపుప్డు ఒపప్కుము.  

సామెతలు 1:13 => పలువిధములైన మంచి సొతుత్లు మనకు దొరుకును మన యిండల్ను 

దోపుడుసొముమ్తో నింపుకొందము 

సామెతలు 1:14 => నీవు మాతో పాలివాడవై యుండుము మనకందరికిని సంచి ఒకక్టే యుండును 

అని వారు నీతో చెపుప్దురు. 

సామెతలు 1:15 => నా కుమారుడా, నీవు వారి మారగ్మున పోకుము వారి తోర్వలయందు 

నడువకుండ నీ పాదము వెనుకకు తీసికొనుము. 

సామెతలు 1:16 => కీడు చేయుటకై వారి పాదములు పరుగులెతుత్ను నరహతయ్ చేయుటకై వారు 

తవ్రపడుచుందురు. 

సామెతలు 1:17 => పకిష్ చూచుచుండగా వల వేయుట వయ్రథ్ము. 

సామెతలు 1:18 => వారు సవ్నాశనమునకే పొంచియుందురు తముమ్ను తామే పటుట్కొనుటకై 

దాగియుందురు. 

సామెతలు 1:19 => ఆశాపాతకులందరి గతి అటిట్దే దానిని సీవ్కరించువారి పార్ణము అది తీయును. 

కీరత్నలు 50:18 => నీవు దొంగను చూచినపుప్డు వానితో ఏకీభవించెదవు వయ్భిచారులతో నీవు 

సాంగతయ్ము చేసెదవు. 

కీరత్నలు 50:19 => కీడు చేయవలెనని నీవు నోరు తెరచుచునాన్వు నీ నాలుక కపటము 

కలిప్ంచుచునన్ది. 

కీరత్నలు 50:20 => నీవు కూరుచ్ండి నీ సహోదరునిమీద కొండెములు చెపుప్చునాన్వు నీ తలిల్ 

కుమారునిమీద అపనిందలు మోపుచునాన్వు.  
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కీరత్నలు 50:21 => ఇటిట్ పనులు నీవు చేసినను నేను మౌనినైయుంటిని అందుకు నేను కేవలము 

నీవంటివాడనని నీవనుకొంటివి అయితే నీ కనున్లయెదుట ఈ సంగతులను నేను వరుసగా ఉంచి 

నినున్ గదిద్ంచెదను  

కీరత్నలు 50:22 => దేవుని మరచువారలారా, దీని యోచించుకొనుడి లేనియెడల నేను మిముమ్ను 

చీలిచ్వేయుదును తపిప్ంచువాడెవడును లేకపోవును  

యెషయా 1:23 => నీ అధికారులు దోర్హులు దొంగల సహవాసులు వారందరు లంచము కోరుదురు 

బహుమానములకొరకు కనిపెటుట్దురు తండిర్లేనివారి పక్షమున నాయ్యము తీరచ్రు, విధవరాండర్ 

వాయ్జెయ్ము విచారించరు.  

మారుక్ 11:17 => మరియు ఆయన బోధించుచు నా మందిరము సమసత్మైన అనయ్జనులకు 

పార్రథ్నమందిరమనబడును అని వార్యబడలేదా? అయితే మీరు దానిని దొంగల గుహగా చేసితిరనెను. 

సామెతలు 6:32 => జారతవ్ము జరిగించువాడు కేవలము బుదిధ్శూనుయ్డు ఆ కారయ్ము చేయువాడు 

సవ్నాశనమును కోరువాడే 

సామెతలు 8 :36 => ననున్ కనుగొననివాడు తనకే హాని చేసికొనును నాయందు 

అసహయ్పడువారందరు మరణమును సేన్హించుదురు. 

సామెతలు 15:32 => శిక్షనొంద నొలల్నివాడు తన పార్ణమును తృణీకరించును గదిద్ంపును 

వినువాడు వివేకియగును. 

సామెతలు 20:2 => రాజువలని భయము సింహగరజ్న వంటిది రాజునకు కోర్ధము పుటిట్ంచువారు 

తమకు పార్ణమోసము తెచుచ్కొందురు 

లేవీయకాండము 5:1 => ఒకడు ఒటుట్పెటుట్కొనినవాడై తాను చూచినదానిగూరిచ్గాని తనకు 

తెలిసినదానిగూరిచ్గాని సాకిష్యైయుండి దాని తెలియచేయక పాపము చేసినయెడల అతడు తన 

దోషశిక్షను భరించును. 

నాయ్యాధిపతులు 17:2 => అతడు తన తలిల్ని చూచి నీయొదద్ నుండి తీసికొనిన రూకలు, అనగా 

నీవు పర్మాణముచేసి నా వినికిడిలో మాటలాడిన ఆ వెయియ్నిన్ నూరు వెండిరూకలు నాయొదద్నునన్వి. 
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ఇదిగో నేను వాటిని తీసికొంటినని ఆమెతో చెపప్గా అతని తలిల్ నా కుమారుడు యెహోవా చేత 

ఆశీరవ్దింపబడును గాక అనెను.  

సామెతలు 30:9 => ఎకుక్వైనయెడల నేను కడుపు నిండినవాడనై నినున్ విసరిజ్ంచి యెహోవా 

యెవడని అందునేమో లేక బీదనై దొంగిలి నా దేవుని నామమును దూషింతునేమో.  

జెకరాయ్ 5:3 => అందుకతడు నాతో ఇటల్నెను ఇది భూమియంతటి మీదికి బయలువెళుల్ శాపమే; 

దానికి ఒక పర్కక్ను వార్సియునన్ దానినిబటిట్ దొంగిలువారందరును కొటిట్వేయబడుదురు; రెండవ 

పర్కక్ను వార్సియునన్ దానినిబటిట్ అపర్మాణికులందరును కొటిట్వేయబడుదురు. 

మతత్యి 26:63 => అందుకు పర్ధానయాజకుడు ఆయనను చూచి నీవు దేవుని కుమారుడవైన 

కీర్సుత్వైతే ఆ మాట మాతో చెపుప్మని జీవముగల దేవుని తోడని నీకు ఆనబెటుట్చునాన్ననెను. అందుకు 

యేసు నీవనన్టే ట్. 
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వచనము 1 

దేవోకిత్, అనగా యాకె కుమారుడైన ఆగూరు పలికిన మాటలు.ఆ మనుషుయ్డు ఈతీయేలునకును, 

ఈతీయేలునకును ఉకాక్లునకును చెపిప్న మాట. 

ఆదికాండము 12:11 => అతడు ఐగుపుత్లో పర్వేశించుటకు సమీపించినపుప్డు అతడు తన 

భారయ్యయిన శారయితో ఇదిగో నీవు చకక్నిదానివని యెరుగుదును. 

ఆదికాండము 12:12 => ఐగుపీత్యులు నినున్ చూచి యీమె అతని భారయ్ అని చెపిప్ ననున్ చంపి 

నినున్ బర్దుకనిచెచ్దరు. 

ఆదికాండము 12:13 => నీవలన నాకు మేలు కలుగునటుల్ను నినున్బటిట్ నేను బర్దుకునటుల్ను నీవు 

నా సహోదరివని దయచేసి చెపుప్మనెను. 

ఆదికాండము 20:2 => అపుప్డు అబార్హాము తన భారయ్యైన శారానుగూరిచ్ ఈమె నా చెలెల్లని 

చెపెప్ను గనుక గెరారు రాజైన అబీమెలెకు శారాను పిలిపించి తన యింట చేరుచ్కొనెను. 

ఆదికాండము 20:11 => అబార్హాము ఈ సథ్లమందు దేవుని భయము ఏమాతర్మును లేదు గనుక 

నా భారయ్ నిమితత్ము ననున్ చంపుదురనుకొని చేసితిని. 

ఆదికాండము 26:7 => ఆ చోటి మనుషుయ్లు అతని భారయ్ను చూచి ఆమె యెవరని అడిగినపుప్డు 

అతడు ఆమె నా సహోదరి అని చెపెప్ను; ఎందుకనగా రిబాక్ చకక్నిది గనుక ఈ చోటి మనుషుయ్లు 

ఆమె నిమితత్ము ననున్ చంపుదురేమో అనుకొని తన భారయ్ అని చెపుప్టకు భయపడెను. 

నిరగ్మకాండము 32:22 => అహరోను నా యేలినవాడా, నీ కోపము మండనియయ్కుము. ఈ పర్జలు 

దురామ్రుగ్లను మాట నీవెరుగుదువు. 

నిరగ్మకాండము 32:23 => వారు మాకు ముందు నడుచుటకు ఒక దేవతను చేయుము; 

ఐగుపుత్లోనుండి మముమ్ను రపిప్ంచినవాడగు ఈ మోషే యేమాయెనో మాకు తెలియదనిరి. 

నిరగ్మకాండము 32:24 => అందుకు నేను ఎవరియొదద్ బంగారము ఉనన్దో వారు దానిని ఊడదీసి 

తెండని చెపిప్తిని. నేను దాని అగిన్లో వేయగా ఈ దూడయాయెననెను. 
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1 సమూయేలు 15:24 => సౌలు జనులకు జడిసి వారి మాట వినినందున నేను యెహోవా ఆజఞ్ను నీ 

మాటలను మీరి పాపము తెచుచ్కొంటిని. 

1 సమూయేలు 27:1 => తరువాత దావీదు నేను ఇకక్డ నిలుచుట మంచిది కాదు, ఏదో ఒక 

దినమున నేను సౌలుచేత నాశనమగుదును; నేను ఫిలిషీత్యుల దేశములోనికి తపిప్ంచుకొని 

పోవుదును, అపుప్డు సౌలు ఇశార్యేలీయుల సరిహదుద్లలో ననున్ వెదకుట మానుకొనును గనుక నేను 

అతని చేతిలోనుండి తపిప్ంచుకొందునని అనుకొని 

1 సమూయేలు 27:11 => ఆలాగున దావీదు చేయుచు వచెచ్ను. అతడు ఫిలిషీత్యుల దేశములో 

నివసించినంత కాలము ఈ పర్కారముగా చేయునని తముమ్ను గురించి వారు చెపుప్దురేమో అని 

గాతుకు వరత్మానము తేగల మగవానినైనను ఆడుదానినైనను దావీదు బర్తుకనియయ్లేదు. 

1 రాజులు 19:3 => కాబటిట్ అతడు ఈ సమాచారము తెలిసికొని, లేచి తన పార్ణము 

కాపాడుకొనుటకై పోయి, యూదా సంబంధమైన బెయేరె ష్బాకు చేరి, అచచ్ట ఉండుమని తన దాసునితో 

చెపిప్ 

యెషయా 57:11 => ఎవనికి జడిసి భయపడినందున ఆ సంగతి మనసక్రింపకపోతివి? నీవు 

కలల్లాడి ననున్ జాఞ్పకము చేసికొనకపోతివి బహుకాలమునుండి నేను మౌనముగా నుండినందుననే 

గదా నీవు నాకు భయపడుట లేదు?  

మతత్యి 10:28 => మరియు ఆతమ్ను చంపనేరక దేహమునే చంపువారికి భయపడకుడి గాని, 

ఆతమ్ను దేహమునుకూడ నరకములో నశింపజేయగలవానికి మికిక్లి భయపడుడి. 

మతత్యి 15:12 => అంతట ఆయన శిషుయ్లు వచిచ్ పరిసయుయ్లు ఆ మాట విని అభయ్ంతరపడిరని 

నీకు తెలియునా అని ఆయనను అడుగగా 

మతత్యి 26:69 => పేతురు వెలుపటి ముంగిట కూరుచ్ండియుండగా ఒక చినన్ది అతనియొదద్కు 

వచిచ్ నీవును గలిలయుడగు యేసుతో కూడ ఉంటివి గదా అనెను. 

మతత్యి 26:70 => అందుకతడు నేనుండలేదు; నీవు చెపుప్సంగతి నాకు తెలియదని అందరియెదుట 

అనెను. 
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మతత్యి 26:71 => అతడు నడవలోనికి వెళి ల్న తరువాత మరియొక చినన్ది అతనిని చూచి వీడును 

నజరేయుడగు యేసుతోకూడ ఉండెనని అకక్డి వారితో చెపప్గా 

మతత్యి 26:72 => అతడు ఒటుట్పెటుట్కొని నేనుండలేదు; ఆ మనుషుయ్ని నేనెరుగనని మరల చెపెప్ను. 

మతత్యి 26:73 => కొంతసేపైన తరువాత అకక్డ నిలిచియునన్వారు పేతురునొదద్కు వచిచ్ నిజమే, 

నీవును వారిలో ఒకడవే; నీ పలుకు నినున్గూరిచ్ సాక్షయ్మిచుచ్చునన్దని అతనితో చెపిప్రి. 

మతత్యి 26:74 => అందుకు అతడు ఆ మనుషుయ్ని నేనెరుగనని చెపిప్ శపించుకొనుటకును 

ఒటుట్పెటుట్కొనుటకును మొదలుపెటెట్ను. వెంటనే కోడి కూసెను 

యోహాను 3:2 => అతడు రాతిర్యందు ఆయనయొదద్కు వచిచ్ బోధకుడా, నీవు దేవునియొదద్నుండి 

వచిచ్న బోధకుడవని మేమెరుగుదుము; దేవుడతనికి తోడైయుంటేనే గాని నీవు చేయుచునన్ సూచక 

కిర్యలను ఎవడును చేయలేడని ఆయనతో చెపెప్ను 

యోహాను 9:22 => వాని తలిదండుర్లు యూదులకు భయపడి ఆలాగు చెపిప్రి; ఎందుకనిన ఆయన 

కీర్సుత్ అని యెవరైనను ఒపుప్కొనినయెడల వానిని సమాజమందిరములోనుండి వెలివేతుమని 

యూదులు అంతకుమునుపు నిరణ్యించుకొని యుండిరి. 

యోహాను 12:42 => అయినను అధికారులలో కూడ అనేకులు ఆయనయందు విశావ్సముంచిరి 

గాని , సమాజములోనుండి వెలివేయబడుదుమేమోయని పరిసయుయ్లకు భయపడి వారు 

ఒపుప్కొనలేదు. 

యోహాను 19:12 => ఈ మాటనుబటిట్ పిలాతు ఆయనను విడుదల చేయుటకు యతన్ము చేసెను 

గాని యూదులు నీవు ఇతని విడుదల చేసితివా కైసరునకు సేన్హితుడవు కావు; తాను రాజునని 

చెపుప్కొను పర్తివాడును కైసరునకు విరోధముగా మాటలాడుచునన్వాడే అని కేకలువేసిరి. 

యోహాను 19:13 => పిలాతు ఈ మాటలు విని, యేసును బయటికి తీసికొనివచిచ్, రాళుల్ పరచిన 

సథ్లమందు నాయ్యపీఠముమీద కూరుచ్ండెను. హెబీర్ భాషలో ఆ సథ్లమునకు గబబ్తా అని పేరు. 

గలతీయులకు 2:11 => అయితే కేఫా అంతియొకయకు వచిచ్నపుప్డు అతడు అపరాధిగా తీరచ్బడెను 

గనుక నేను ముఖాముఖిగా అతనిని ఎదిరించితిని; 
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గలతీయులకు 2:12 => ఏలయనగా యాకోబు నొదద్నుండి కొందరు రాకమునుపు అతడు 

అనయ్జనులతో భోజనము చేయుచుండెను గాని వారు రాగానే సునన్తి పొందినవారికి భయపడి 

వెనుకతీసి వేరైపోయెను. 

గలతీయులకు 2:13 => తకిక్న యూదులును అతనితో కలిసి మాయవేషము వేసికొనిరి గనుక 

బరన్బాకూడ వారి వేషధారణముచేత మోసపోయెను. 

2 తిమోతి 4:16 => నేను మొదట సమాధానము చెపిప్నపుప్డు ఎవడును నా పక్షముగా నిలువలేదు, 

అందరు ననున్ విడిచిపోయిరి; ఇది వారికి నేరముగా ఎంచబడకుండును గాక. 

2 తిమోతి 4:17 => అయితే నా దావ్రా సువారత్ పూరణ్ముగా పర్కటింపబడు నిమితత్మును, 

అనయ్జనులందరును దాని విను నిమితత్మును, పర్భువు నా పర్కక్ నిలిచి ననున్ బలపరచెను గనుక నేను 

సింహము నోటనుండి తపిప్ంపబడితిని 

సామెతలు 16:20 => ఉపదేశమునకు చెవి యొగుగ్వాడు మేలునొందును యెహోవాను 

ఆశర్యించువాడు ధనుయ్డు. 

సామెతలు 18:10 => యెహోవా నామము బలమైన దురగ్ము. నీతిమంతుడు అందులోనికి పరుగెతిత్ 

సురకిష్తముగా నుండును. 

సామెతలు 30:5 => దేవుని మాటలనిన్యు పుటము పెటట్బడినవే ఆయనను ఆశర్యించువారికి 

ఆయన కేడెము. 

1 దినవృతాత్ంతములు 5:20 => యుదధ్మందు వారు దేవునికి మొఱఱ్పెటట్గా, ఆయనమీద వారు 

నమిమ్కయుంచినందున ఆయన వారి మొఱఱ్ ఆలకించెను 

కీరత్నలు 118:8 => మనుషుయ్లను నముమ్కొనుటకంటె యెహోవాను ఆశర్యించుట మేలు. 

కీరత్నలు 125:1 => యెహోవాయందు నమిమ్కయుంచువారు కదలక నితయ్ము నిలుచు సీయోను 

కొండవలెనుందురు. 

పర్సంగి 7:18 => నీవు దీని పటుట్కొనియుండుటయు దానిని చేయి విడువకుండుటయు మేలు; 

దేవునియందు భయభకుత్లు గలవాడు వాటిననిన్టిని కొనసాగించును. 
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దానియేలు 3:28 => నెబుకదెన్జరు షదర్కు, మేషాకు, అబేదెన్గోయను వీరి దేవుడు పూజారు హ్డు; 

ఆయన తన దూతనంపి తనాన్శర్యించిన దాసులను రకిష్ంచెను. వారు తమ దేవునికి గాక మరి ఏ 

దేవునికి నమసక్రింపకయు, ఏ దేవుని సేవింపకయు ఉందుమని తమ దేహములను అపప్గించి 

రాజుయొకక్ ఆజఞ్ను వయ్రథ్పరచిరి. 

దానియేలు 6:23 => రాజు ఇందునుగూరిచ్ యతి సంతోషభరితుడై దానియేలును గుహలోనుండి పైకి 

తీయుడని ఆజఞ్ ఇయయ్గా బంటౌర్తులు దానియేలును బయటికి తీసిరి. అతడు తన దేవునియందు 

భకిత్గలవాడైనందున అతనికి ఏ హానియు కలుగలేదు. 

1 పేతురు 1:21 => మీరు క్షయ బీజమునుండి కాక, శాశవ్తమగు జీవముగల దేవుని 

వాకయ్మూలముగా అక్షయ బీజమునుండి పుటిట్ంపబడినవారు గనుక నిషక్పటమైన సహోదర పేర్మ 

కలుగునటుల్,  

కీరత్నలు 69:29 => నేను బాధపడినవాడనై వాయ్కులపడుచునాన్ను దేవా, నీ రక్షణ ననున్ ఉదధ్రించును 

గాక.  

కీరత్నలు 91:14 => అతడు ననున్ పేర్మించుచునాన్డు గనుక నేనతని తపిప్ంచెదను అతడు నా 

నామము నెరిగినవాడు గనుక నేనతని ఘనపరచెదను 

ఆదికాండము 12:12 => ఐగుపీత్యులు నినున్ చూచి యీమె అతని భారయ్ అని చెపిప్ ననున్ చంపి 

నినున్ బర్దుకనిచెచ్దరు. 

ఆదికాండము 31:31 => యాకోబు నీవు బలవంతముగా నాయొదద్నుండి నీ కుమారెత్లను 

తీసికొందువేమో అనుకొని భయపడితిని 

ఆదికాండము 50:16 => యోసేపునకు ఈలాగు వరత్మానమంపిరి 

నిరగ్మకాండము 2:14 => అపుప్డతడు అనాయ్యము చేసినవాని చూచి నీవేల నీ పొరుగువాని 

కొటుట్చునాన్వని అడుగగా అతడు మామీద నినున్ అధికారినిగాను తీరప్రినిగాను నియమించిన 

వాడెవడు? నీవు ఆ ఐగుపీత్యుని చంపినటుల్ ననున్ను చంపవలెనని అనుకొనుచునాన్వా అనెను. 

అందుకు మోషే - నిశచ్యముగా ఈ సంగతి బయలుపడెననుకొని భయపడెను 

Page  of 2362 2507



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   !"త$

దివ్తీయోపదేశకాండము 1:17 => తీరుప్ తీరుచ్నపుప్డు అలుప్ల సంగతిగాని ఘనుల సంగతిగాని 

పక్షపాతములేకుండ వినవలెను; నాయ్యపు తీరుప్ దేవునిదే. కాబటిట్ మీరు మనుషుయ్ని ముఖము చూచి 

భయపడవదుద్. మీకు అసాధయ్మైన కఠిన వాయ్జెయ్మును నాయొదద్కు తీసికొనిరావలెను; నేను దానిని 

విచారించెదనని వారికాజాఞ్పించితిని. 

నాయ్యాధిపతులు 16:11 => అతడు పేనిన తరువాత పనికిపెటట్ని కొర్తత్తాళల్తో ననున్ బాగుగా 

బంధించినయెడల నేను బలహీనుడనై సామానయ్ మనుషుయ్లలో ఒకనివలె అవుదునని ఆమెతో చెపెప్ను 

1 సమూయేలు 21:13 => కాబటిట్ దావీదు వారియెదుట తన చరయ్ మారుచ్కొని వెఱి ఱ్వానివలె 

నటించుచు, దావ్రపు తలుపుల మీద గీతలు గీయుచు, ఉమిమ్ తన గడ డ్ముమీదికి కారనిచుచ్చు 

నుండెను. వారతని పటుట్కొనిపోగా అతడు పిచిచ్చేషట్లు చేయుచు వచెచ్ను. 

1 సమూయేలు 27:10 => ఆకీషు ఇపుప్డు మీరు దండెతిత్ దేశములో జొరబడితిరా అని దావీదు 

నడుగగా దావీదు యూదా దేశమునకును యెరహెమ్యేలీయుల దేశమునకును కేనీయుల 

దేశమునకును దకిష్ణముగా మేము ఒక పర్దేశములో జొరబడితిమనెను. 

1 రాజులు 12:27 => యరొబాము తన హృదయమందు తలంచి 

2 రాజులు 18:14 => యూదారాజైన హిజిక్యా లాకీషు పటట్ణమందునన్ అషూష్రు రాజునొదద్కు 

దూతలను పంపి నావలన తపుప్ వచిచ్నది; నాయొదద్నుండి తిరిగి నీవు వెళి ల్పోయినయెడల నామీద నీవు 

మోపినదానిని నేను భరించుదునని వరత్మానము చేయగా, అషూష్రు రాజు యూదా రాజైన 

హిజిక్యాకు ఆరువందల మణుగుల వెండియు అరువది మణుగుల బంగారమును జులామ్నాగా 

నియమించెను. 

యోబు 31:34 => మహా సమూహమునకు భయపడియు కుటుంబముల తిరసాక్రమునకు 

జడిసియు నేను మౌనముగానుండి దావ్రము దాటి బయలువెళల్క రొముమ్లో నా పాపమును 

కపుప్కొనినయెడల పరముననునన్ దేవుని దృషిట్కి నేను వేషధారినవుదును  

కీరత్నలు 25:13 => అతని పార్ణము నెమమ్దిగా ఉండును అతని సంతానము భూమిని 

సవ్తంతిర్ంచుకొనును.  

Page  of 2363 2507



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   !"త$

కీరత్నలు 26:1 => యెహోవా, నేను యథారథ్వంతుడనై పర్వరిత్ంచుచునాన్ను నాకు తీరుప్ తీరుచ్ము 

ఏమియు సందేహపడకుండ యెహోవాయందు నేను నమిమ్క యుంచియునాన్ను.  

యిరిమ్యా 26:21 => రాజైన యెహోయాకీమును అతని శూరులందరును పర్ధానులందరును అతని 

మాటలు వినినమీదట రాజు అతని చంపజూచుచుండగా, ఊరియా దాని తెలిసికొని భయపడి 

పారిపోయి ఐగుపుత్ చేరెను. 

యిరిమ్యా 38:5 => అందుకు రాజైన సిదిక్యా అతడు మీవశమున ఉనాన్డు, రాజు మీకు అడ డ్ము 

రాజాలడనగా 

యిరిమ్యా 38:19 => అందుకు రాజైన సిదిక్యా యిరీమ్యాతో ఇటల్నెను కలీద్యుల పక్షముగా ఉండు 

యూదులకు భయపడుచునాన్ను; ఒకవేళ కలీద్యులు ననున్ వారిచేతికి అపప్గించినయెడల వారు ననున్ 

అపహసించెదరు. 

దానియేలు 1:10 => మీకు అనన్పానములను నియమించిన రాజగు నా యజమానునికి నేను 

భయపడుచునాన్ను; మీ ఈడు బాలుర ముఖముల కంటె మీ ముఖములు కృశించినటుల్ ఆయనకు 

కనబడనేల? అటల్యితే మీరు రాజుచేత నాకు పార్ణాపాయము కలుగజేతురు.  

దానియేలు 6:16 => అంతట రాజు ఆజఞ్ ఇయయ్గా బంటౌర్తులు దానియేలును పటుట్కొనిపోయి 

సింహముల గుహలో పడదోర్సిరి; పడదోర్యగా రాజు నీవు అనుదినము తపప్క సేవించుచునన్ నీ దేవుడే 

నినున్ రకిష్ంచునని దానియేలుతో చెపెప్ను. 

హగగ్యి 1:2 => సమయమింక రాలేదు, యెహోవా మందిరమును కటిట్ంచుటకు సమయమింక 

రాలేదని యీ జనులు చెపుప్చునాన్రే. 

మతత్యి 10:26 => కాబటిట్ మీరు వారికి భయపడకుడి, మరుగైనదేదియు బయలుపరచబడకపోదు, 

రహసయ్మైనదేదియు తెలియబడకపోదు. 

మతత్యి 26:70 => అందుకతడు నేనుండలేదు; నీవు చెపుప్సంగతి నాకు తెలియదని అందరియెదుట 

అనెను. 

మారుక్ 15:15 => పిలాతు జనసమూహమును సంతోషపెటుట్టకు మనసుస్ గలవాడై వారికి 

బరబబ్ను విడుదలచేసి యేసును కొరడాలతో కొటిట్ంచి సిలువవేయ నపప్గించెను. 
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యోహాను 7:13 => అయితే యూదులకు భయపడి ఆయననుగూరిచ్ యెవడును బహిరంగముగా 

మాటలాడలేదు. 

యోహాను 18:25 => సీమోను పేతురు నిలువబడి చలి కాచుకొనుచుండగా వారతని చూచి నీవును 

ఆయన శిషుయ్లలో ఒకడవుకావా? అని చెపప్గా అతడు నేను కాను, నేనెరుగననెను.  

యోహాను 19:38 => అటుతరువాత, యూదుల భయమువలన రహసయ్ముగా యేసు శిషుయ్డైన 

అరిమతయియ యోసేపు, తాను యేసు దేహమును తీసికొనిపోవుటకు పిలాతునొదద్ సెలవడిగెను. 

పిలాతు సెలవిచెచ్ను గనుక అతడు వచిచ్ యేసు దేహమును తీసికొనిపోయెను 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 24:27 => రెండు సంవతస్రములైన తరువాత ఫేలికుస్కు పర్తిగా పోరిక్యు 

ఫేసుత్ వచెచ్ను. అపుప్డు ఫేలికుస్ యూదులచేత మంచివాడనిపించుకొనవలెనని కోరి, పౌలును 

బంధకములలోనే విడిచిపెటిట్పోయెను. 

గలతీయులకు 2:12 => ఏలయనగా యాకోబు నొదద్నుండి కొందరు రాకమునుపు అతడు 

అనయ్జనులతో భోజనము చేయుచుండెను గాని వారు రాగానే సునన్తి పొందినవారికి భయపడి 

వెనుకతీసి వేరైపోయెను. 

వచనము 2 

నిశచ్యముగా మనుషుయ్లలో నావంటి పశుపార్యుడు లేడు నరులకునన్ వివేచన నాకు లేదు. 

సామెతలు 19:6 => అనేకులు గొపప్వారి కటాక్షము వెదకుదురు దాతకు అందరు సేన్హితులే. 

కీరత్నలు 20:9 => యెహోవా, రకిష్ంచుము మేము మొఱఱ్పెటుట్నపుడు రాజు మాకుతత్రమిచుచ్ను గాక. 

సామెతలు 16:7 => ఒకని పర్వరత్న యెహోవాకు పీర్తికరమగునపుప్డు ఆయన వాని శతుర్వులను 

సహా వానికి మితుర్లుగా చేయును. 

సామెతలు 19:21 => నరుని హృదయములో ఆలోచనలు అనేకములుగా పుటుట్ను యెహోవా యొకక్ 

తీరామ్నమే సిథ్రము. 

సామెతలు 21:1 => యెహోవా చేతిలో రాజు హృదయము నీటి కాలువలవలె నునన్ది. ఆయన తన 

చితత్వృతిత్ చొపుప్న దాని తిర్పుప్ను. 
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ఆదికాండము 43:14 => ఆ మనుషుయ్డు మీ యితర సహోదరుని బెనాయ్మీనును మీ కపప్గించునటుల్ 

సరవ్శకుత్డైన దేవుడు ఆ మనుషుయ్ని యెదుట మిముమ్ను కరుణించును గాక. నేను పుతర్హీనుడనై 

యుండవలసినయెడల పుతర్హీనుడనగుదునని వారితో చెపెప్ను. 

ఎజార్ 7:27 => యెరూషలేములో నుండు యెహోవా మందిరమును అలంకరించుటకు రాజునకు 

బుదిధ్ పుటిట్ంచినందునను, రాజును అతని మంతుర్లును రాజు యొకక్ మహాధిపతులును నాకు దయ 

అనుగర్హింపజేసినందునను, మన పితరుల దేవుడైన యెహోవాకు సోత్తర్ము కలుగును గాక. 

ఎజార్ 7:28 => నా దేవుడైన యెహోవా హసత్ము నాకు తోడుగా ఉనన్ందున నేను బలపరచబడి, 

నాతోకూడ వచుచ్టకు ఇశార్యేలీయుల పర్ధానులను సమకూరిచ్తిని. 

నెహెమాయ్ 1:11 => యెహోవా చెవి యొగిగ్ నీ దాసుడనైన నా మొఱఱ్ను, నీ నామమును భయభకుత్లతో 

ఘనపరచుటయందు ఆనందించు నీ దాసుల మొఱఱ్ను ఆలకించి, ఈ దినమందు నీ దాసుని ఆలోచన 

సఫలపరచి , ఈ మనుషుయ్డు నాయందు దయచూపునటుల్ అనుగర్హించుమని నినున్ 

బతిమాలుకొనుచునాన్ను, అని పార్రిథ్ంచితిని. నేను రాజునకు గినెన్ అందించువాడనై యుంటిని. 

ఎసేత్రు 4:16 => నీవు పోయి షూషనునందు కనబడిన యూదులనందరిని సమాజమందిరమునకు 

సమకూరిచ్, నా నిమితత్ము ఉపవాసముండి మూడు దినములు అనన్పానములు చేయకుండుడి; నేనును 

నా పని కతెత్లును కూడ ఉపవాసముందుము; పర్వేశించుట నాయ్య వయ్తిరికత్ముగా నునన్ను నేను 

రాజునొదద్కు పర్వేశించుదును; నేను నశించిన నశించెదను. 

కీరత్నలు 20:9 => యెహోవా, రకిష్ంచుము మేము మొఱఱ్పెటుట్నపుడు రాజు మాకుతత్రమిచుచ్ను గాక. 

కీరత్నలు 62:12 => పర్భువా, మనుషుయ్లకందరికి వారి వారి కిర్యలచొపుప్న నీవే 

పర్తిఫలమిచుచ్చునాన్వు. కాగా కృపచూపుటయు నీది. 

యెషయా 46:9 => చాల పూరవ్మున జరిగినవాటిని జాఞ్పకము చేసికొనుడి దేవుడను నేనే మరి ఏ 

దేవుడును లేడు నేను దేవుడను ననున్ పోలినవాడెవడును లేడు. 

యెషయా 46:10 => నా ఆలోచన నిలుచుననియు నా చితత్మంతయు నెరవేరుచ్కొనెదననియు, 

చెపుప్కొనుచు ఆదినుండి నేనే కలుగబోవువాటిని తెలియజేయుచునాన్ను. పూరవ్కాలమునుండి నేనే 

యింక జరుగనివాటిని తెలియజేయుచునాన్ను.  
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యెషయా 46:11 => తూరుప్నుండి కూర్రపకిష్ని రపిప్ంచుచునాన్ను దూరదేశమునుండి నేను 

యోచించిన కారయ్మును నెరవేరుచ్వానిని పిలుచుచునాన్ను నేను చెపిప్యునాన్ను దాని నెరవేరెచ్దను 

ఉదేద్శించియునాన్ను సఫలపరచెదను. 

దానియేలు 4:35 => భూనివాసులందరు ఆయన దృషిట్కి ఎనిన్కకు రానివారు; ఆయన పరలోక సేన 

యెడలను భూనివాసుల యెడలను తన చితత్ము చొపుప్న జరిగించువాడు; ఆయన చేయి పటుట్కొని 

నీవేమి చేయుచునాన్వని ఆయనతో చెపుప్టకు ఎవడును సమరుథ్డు కాడు. 

1 సమూయేలు 23:20 => రాజా, నీ మనోభీషట్మంతటి చొపుప్న దిగిరముమ్; రాజవైన నీచేతికి 

అతనిని అపప్గించుట మా పని అని చెపప్గా 

2 సమూయేలు 14:1 => రాజు అబాష్లోముమీద పార్ణము పెటుట్కొని యునాన్డని2 సెరూయా 

కుమారుడైన యోవాబు గర్హించి 

1 రాజులు 21:11 => అతని పటట్ణపు పెదద్లును పటట్ణమందు నివసించు సామంతులును యెజెబెలు 

తమకు పంపిన తాకీదు పర్కారముగా జరిగించిరి. 

ఎజార్ 6:13 => అపుప్డు నది యివతల అధికారియైన తతెత్నైయును షెతరోబ్జన్యియును వారి 

పక్షమున నునన్వారును రాజైన దరాయ్వేషు ఇచిచ్న ఆజఞ్చొపుప్న వేగముగా పని జరిపించిరి. 

యెషయా 51:12 => నేను నేనే మిముమ్ నోదారుచ్వాడను చనిపోవు నరునికి తృణమాతుర్డగు నరునికి 

ఎందుకు భయపడుదువు? 

విలాపవాకయ్ములు 3:38 => మహోనన్తుడైన దేవుని నోటనుండి కీడును మేలును బయలువెళుల్ను 

గదా? 

వచనము 3 

నేను జాఞ్నాభాయ్సము చేసికొనన్వాడను కాను పరిశుదధ్ దేవుని గూరిచ్న జాఞ్నము పొందలేదు. 

సామెతలు 24:9 => మూరు ఖ్ని యోచన పాపము అపహాసకులు నరులకు హేయులు. 

కీరత్నలు 119:115 => నేను నా దేవుని ఆజఞ్లను అనుసరించెదను దుష కిర్యలు చేయువారలారా, 

నాయొదద్నుండి తొలగుడి. 
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కీరత్నలు 139:21 => యెహోవా, నినున్ దేవ్షించువారిని నేనును దేవ్షించుచునాన్ను గదా? నీ మీద 

లేచువారిని నేను అసహియ్ంచుకొనుచునాన్ను గదా?  

జెకరాయ్ 11:8 => ఒక నెలలోగా కాపరులలో ముగుగ్రిని సంహరించితిని; ఏలయనగా నేను వారి 

విషయమై సహనము లేనివాడను కాగా వారు నా విషయమై ఆయాసపడిరి. 

యోహాను 7:7 => లోకము మిముమ్ను దేవ్షింపనేరదు గాని, దాని కిర్యలు చెడ డ్వని నేను 

దానినిగూరిచ్ సాక్షయ్మిచుచ్చునాన్ను గనుక అది ననున్ దేవ్షించుచునన్ది. 

యోహాను 15:17 => మీరు ఒకనినొకడు పేర్మింపవలెనని యీ సంగతులను మీకు 

ఆజాఞ్పించుచునాన్ను. 

యోహాను 15:18 => లోకము మిముమ్ను దేవ్షించినయెడల మీకంటె ముందుగా ననున్ దేవ్షించెనని 

మీరెరుగుదురు. 

యోహాను 15:19 => మీరు లోకసంబంధులైనయెడల లోకము తనవారిని సేన్హించును; అయితే 

మీరు లోకసంబంధులు కారు; నేను మిముమ్ను లోకములోనుండి ఏరప్రచుకొంటిని; అందుచేతనే 

లోకము మిముమ్ను దేవ్షించుచునన్ది. 

యోహాను 15:23 => ననున్ దేవ్షించువాడు నా తండిర్నికూడ దేవ్షించుచునాన్డు. 

1 యోహాను 3:13 => సహోదరులారా, లోకము మిముమ్ను దేవ్షించినయెడల ఆశచ్రయ్పడకుడి. 

లేవీయకాండము 11:10 => సముదర్ములలోనేమి, నదులలోనేమి, సమసత్ జలచరములలోను సమసత్ 

జలజంతువులలోను వేటికి రెకక్లు పొలుసులు ఉండవో అవనిన్యు మీకు హేయములు; 

కీరత్నలు 37:14 => దీనులను దరిదుర్లను పడదోర్యుటకై యథారథ్ముగా పర్వరిత్ంచువారిని చంపుటకై 

భకిత్హీనులు కతిత్ దూసియునాన్రు విలెల్కుక్పెటిట్ యునాన్రు  

సామెతలు 8:7 => నా నోరు సతయ్మైన మాటలు పలుకును దుషట్తవ్ము నా పెదవులకు అసహయ్ము 

సామెతలు 13:19 => ఆశ తీరుట పార్ణమునకు తీపి చెడుతనమును విడుచుట మూరు ఖ్లకు 

అసహయ్ము. 

దానియేలు 6:4 => అందుకా పర్ధానులును అధిపతులును రాజయ్పాలన విషయములో 

దానియేలుమీద ఏదైన ఒక నింద మోపవలెనని యుండి తగిన హేతువు కనిపెటుట్చుండిరి గాని 
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దానియేలు నమమ్కసుథ్డై యే నేరమైనను ఏ తపప్యినను చేయువాడు కాడు గనుక దానియేలులో 

తపప్యినను లోపమైనను కనుగొనలేకపోయిరి.  

యోహాను 17:14 => వారికి నీ వాకయ్మిచిచ్యునాన్ను. నేను లోకసంబంధిని కానటుట్ వారును 

లోకసంబంధులు కారు గనుక లోకము వారిని దేవ్షించును.  

2 కొరిందీయులకు 6:14 => మీరు అవిశావ్సులతో జోడుగా ఉండకుడి. నీతికి దురీణ్తితో ఏమి 

సాంగతయ్ము? వెలుగునకు చీకటితో ఏమి పొతుత్? 

1 యోహాను 3:12 => మనము కయీను వంటివారమై యుండరాదు. వాడు దుషు ట్ని సంబంధియై 

తన సహోదరుని చంపెను; వాడతనిని ఎందుకు చంపెను? తన కిర్యలు చెడ డ్వియు తన సహోదరుని 

కిర్యలు నీతిగలవియునై యుండెను గనుకనే గదా?  

వచనము 4 

ఆకాశమునకెకిక్ మరల దిగినవాడెవడు? తన పిడికిళల్తో గాలిని పటుట్కొనన్వాడెవడు? బటట్లో నీళుల్ 

మూటకటిట్నవాడెవడు? భూమియొకక్ దికుక్లనిన్టిని సాథ్పించినవాడెవడు? ఆయన పేరేమో ఆయన 

కుమారుని పేరేమో నీకు తెలిసియునన్దా?  

సామెతలు 31:1 => రాజైన లెమూయేలు మాటలు, అతని తలిల్ అతనికుపదేశించిన దేవోకిత్, 

2 పేతురు 1:19 => మరియు ఇంతకంటె సిథ్రమైన పర్వచన వాకయ్ము మనకునన్ది. తెలల్వారి 

వేకువచుకక్ మీ హృదయములలో ఉదయించువరకు ఆ వాకయ్ము చీకటిగల చోటున వెలుగిచుచ్ 

దీపమైనటుట్నన్ది; దానియందు మీరు లక్షయ్ముంచినయెడల మీకు మేలు. 

2 పేతురు 1:20 => ఒకడు తన ఊహనుబటిట్ చెపుప్టవలన లేఖనములో ఏ పర్వచనమును పుటట్దని 

మొదట గర్హించుకొనవలెను. 

2 పేతురు 1:21 => ఏలయనగా పర్వచనము ఎపుప్డును మనుషుయ్ని ఇచఛ్నుబటిట్ కలుగలేదు గాని 

మనుషుయ్లు పరిశుదాధ్తమ్వలన పేర్రేపింపబడినవారై దేవుని మూలముగ పలికిరి. 

వచనము 5 

దేవుని మాటలనిన్యు పుటము పెటట్బడినవే ఆయనను ఆశర్యించువారికి ఆయన కేడెము. 

Page  of 2369 2507



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   !"త$

యోబు 42:3 => జాఞ్నములేని మాటలచేత ఆలోచనను నిరరథ్కముచేయు వీడెవడు? ఆలాగున 

వివేచన లేనివాడనైన నేను ఏమియు నెరుగక నా బుదిధ్కి మించిన సంగతులనుగూరిచ్ మాటలాడితిని.  

యోబు 42:4 => నేను మాటలాడ గోరుచునాన్ను దయచేసి నా మాట ఆలకింపుము ఒక సంగతి 

నినున్ అడిగెదను దానిని నాకు తెలియజెపుప్ము.  

యోబు 42:5 => వినికిడిచేత నినున్గూరిచ్న వారత్ నేను వింటిని అయితే ఇపుప్డు నేను కనున్లార 

నినున్ చూచుచునాన్ను. 

యోబు 42:6 => కావున ననున్ నేను అసహియ్ంచుకొని, ధూళిలోను బూడిదెలోను పడి పశాచ్తాత్ప 

పడుచునాన్ను. 

కీరత్నలు 73:22 => నేను తెలివిలేని పశుపార్యుడనైతిని నీ సనిన్ధిని మృగమువంటి వాడనైతిని. 

యెషయా 6:5 => నేను అయోయ్, నేను అపవితర్మైన పెదవులు గలవాడను; అపవితర్మైన 

పెదవులుగల జనుల మధయ్ను నివసించువాడను; నేను నశించితిని; రాజును సైనయ్ములకధిపతియునగు 

యెహోవాను నేను కనున్లార చూచితిననుకొంటిని. 

రోమీయులకు 11:25 => సహోదరులారా, మీ దృషిట్కి మీరే బుదిధ్మంతులమని అనుకొనకుండునటుల్ 

ఈ మరమ్ము మీరు తెలిసికొనగోరుచునాన్ను. అదేమనగా, అనయ్జనుల పర్వేశము సంపూరణ్మగువరకు 

ఇశార్యేలునకు కఠిన మనసుస్ కొంతమటుట్కు కలిగెను. 

1 కొరిందీయులకు 3:18 => ఎవడును తనున్తాను మోసపరచుకొనకూడదు. మీలో ఎవడైనను ఈ 

లోకమందు తాను జాఞ్నినని అనుకొనినయెడల, జాఞ్ని అగునటుట్ వెఱి ఱ్వాడు కావలెను. 

1 కొరిందీయులకు 8 :2 => ఒకడు తనకేమైనను తెలియుననుకొనియుంటే , తాను 

తెలిసికొనవలసినటుట్ ఇంకను ఏమియు తెలిసికొనినవాడు కాడు. 

యాకోబు 1:5 => మీలో ఎవనికైనను జాఞ్నము కొదువగా ఉనన్యెడల అతడు దేవుని అడుగవలెను, 

అపుప్డది అతనికి అనుగర్హింపబడును. ఆయన ఎవనిని గదిద్ంపక అందరికిని ధారాళముగ 

దయచేయువాడు.  
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సామెతలు 5:12 => అయోయ్, ఉపదేశము నేనెటుల్ తోర్సివేసితిని? నా హృదయము గదిద్ంపు నెటుల్ 

తృణీకరించెను? 

కీరత్నలు 92:6 => పశుపార్యులు వాటిని గర్హింపరు అవివేకులు వివేచింపరు. 

యిరిమ్యా 10:14 => తెలివిలేని పర్తి మనుషుయ్డు పశుపార్యుడు, పోతపోయు పర్తివాడును తాను 

చేసిన విగర్హమునుబటిట్ అవమానము నొందుచునాన్డు; అతడు పోతపోసినది మాయారూపము, 

అందులో పార్ణమేమియు లేదు.  

2 పేతురు 2:12 => వారైతే పటట్బడి చంపబడుటకే సవ్భావసిదధ్ముగా పుటిట్న వివేకశూనయ్ములగు 

మృగములవలె ఉండి, తమకు తెలియని విషయములనుగూరిచ్ దూషించుచు, తమ దుష పర్వరత్నకు 

పర్తిఫలముగా హాని అనుభవించుచు, తాము చేయు నాశనముతోనే తామే నాశనము పొందుదురు, 

2 పేతురు 2:13 => ఒకనాటి సుఖానుభవము సంతోషమని యెంచుకొందురు. వారు 

కళంకములును నిందాసప్దములునై తమ పేర్మవిందులలో మీతోకూడ అనన్పానములు పుచుచ్కొనుచు 

తమ భోగములయందు సుఖించుదురు. 

2 పేతురు 2:14 => వయ్భిచారిణిని చూచి ఆశించుచు పాపము మానలేని కనున్లు గలవారును, 

అసిథ్రులైనవారి మనసుస్లను మరులుకొలుప్చు లోభితవ్మందు సాధకము చేయబడిన హృదయము 

గలవారును, శాపగర్సుత్లునైయుండి, 

2 పేతురు 2:15 => తినన్ని మారగ్మును విడిచి బెయోరు కుమారుడైన బిలాము పోయిన 

మారగ్మునుబటిట్ తోర్వ తపిప్పోయిరి. 

2 పేతురు 2:16 => ఆ బిలాము దురీన్తివలన కలుగు బహుమానమును పేర్మించెను; అయితే తాను 

చేసిన అతికర్మము నిమితత్ము అతడు గదిద్ంపబడెను, ఎటల్నగా నోరులేని గారద్భము మానవసవ్రముతో 

మాటలాడి ఆ పర్వకత్ యొకక్ వెఱి ఱ్తనము అడ డ్గించెను. 

యోబు 11:12 => అయితే అడవి గాడిదపిలల్ నరుడై పుటిట్ననాటికిగాని బుదిధ్హీనుడు వివేకికాడు. 

యోబు 37:19 => మేము ఆయనతో ఏమి పలుకవలెనో అది మాకు తెలుపుము. చీకటి కలిగినందున 

మాకేమియు తోచకయునన్ది 
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కీరత్నలు 49:10 => జాఞ్నులు చనిపోదురను సంగతి అతనికి కనబడకుండ పోదు మూరు ఖ్లును 

పశుపార్యులును ఏకముగా నశింతురు. 

కీరత్నలు 73:16 => అయినను దీనిని తెలిసికొనవలెనని ఆలోచించినపుప్డు 

కీరత్నలు 139:6 => ఇటిట్ తెలివి నాకు మించినది అది అగోచరము అది నాకందదు. 

యెషయా 19:11 => ఫరోయొకక్ జాఞ్నులైన ఆలోచనకరత్లు సోయను అధిపతులు కేవలము 

అవివేకులైరి. ఆలోచనశకిత్ పశుపార్యమాయెను నేను జాఞ్ని కుమారుడను పూరవ్పురాజుల 

కుమారుడనని ఫరోతో మీరెటుల్ చెపుప్దురు?  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:31 => అతడు ఎవడైనను నాకు తోర్వ చూపకుంటే ఏలాగు 

గర్హింపగలనని చెపిప్, రథమెకిక్ తనతో కూరుచ్ండమని ఫిలిపుప్ను వేడుకొనెను. 

రోమీయులకు 7:14 => ధరమ్శాసత్రము ఆతమ్ సంబంధమైనదని యెరుగుదుము; అయితే నేను 

పాపమునకు అమమ్బడి శరీరసంబంధినై యునాన్ను. 

ఎఫెసీయులకు 3:8 => దేవుడు మన పర్భువైన కీర్సుత్యేసునందు చేసిన నితయ్సంకలప్ము చొపుప్న, 

వచనము 6 

ఆయన మాటలతో ఏమియు చేరచ్కుము ఆయన నినున్ గదిద్ంచునేమో అపుప్డు నీవు 

అబదిధ్కుడవగుదువు. 

ఆమోసు 7:14 => అందుకు ఆమోసు అమజాయ్తో ఇటల్నెను నేను పర్వకత్నైనను కాను, పర్వకత్ యొకక్ 

శిషుయ్డనైనను కాను, కాని పసుల కాపరినై మేడిపండుల్ ఏరుకొనువాడను. 

ఆమోసు 7:15 => నా మందలను నేను కాచుకొనుచుండగా యెహోవా ననున్ పిలిచి నీవుపోయి నా 

జనులగు ఇశార్యేలువారికి పర్వచనము చెపుప్మని నాతో సెలవిచెచ్ను. 

మతత్యి 16:17 => అందుకు యేసు సీమోను బర యోనా, నీవు ధనుయ్డవు, పరలోకమందునన్ నా 

తండిర్ ఈ సంగతి నీకు బయలుపరచెనేకాని నరులు నీకు బయలుపరచలేదు. 

యోబు 11:7 => దేవుని గూఢాంశములను నీవు తెలిసికొనగలవా? సరవ్శకుత్డగు దేవునిగూరిచ్ నీకు 

పరిపూరణ్ జాఞ్నము కలుగునా? 
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యోబు 11:8 => అది ఆకాశవీధి అంత ఉనన్తమైనది, నీవేమిచేయుదువు? పాతాళముకంటె 

లోతుగానునన్ది, నీవేమి యెరుగుదువు? 

యోబు 11:9 => దాని పరిమాణము భూమికంటె అధికమైనది దాని వెడలుప్ సముదర్ముకంటె 

అధికమైనది 

మతత్యి 11:27 => సమసత్మును నా తండిర్చేత నా కపప్గింపబడియునన్ది. తండిర్గాక యెవడును 

కుమారుని ఎరుగడు; కుమారుడు గాకను, కుమారుడెవనికి ఆయనను బయలుపరచ నుదేద్శించునో 

వాడుగాకను మరి ఎవడును తండిర్ని ఎరుగడు. 

యోహాను 17:3 => అదివ్తీయ సతయ్దేవుడవైన నినున్ను, నీవు పంపిన యేసుకీర్సుత్ను ఎరుగుటయే 

నితయ్జీవము. 

రోమీయులకు 11:33 => ఆహా, దేవుని బుదిధ్ జాఞ్నముల బాహుళయ్ము ఎంతో గంభీరము; ఆయన 

తీరుప్లు శోధింపనెంతో అశకయ్ములు; ఆయన మారగ్ములెంతో అగమయ్ములు. 

ఎఫెసీయులకు 3:18 => మీరు దేవుని సంపూరణ్తయందు పూరుణ్లగునటుల్గా, పేర్మయందు వేరుపారి 

సిథ్రపడి, సమసత్ పరిశుదుధ్లతో కూడ దాని వెడలుప్ పొడుగు లోతు ఎతుత్ ఎంతో గర్హించుకొనుటకును, 

ఎఫెసీయులకు 3:19 => జాఞ్నమునకు మించిన కీర్సుత్ పేర్మను తెలిసికొనుటకును తగిన శకిత్ గలవారు 

కావలెననియు పార్రిథ్ంచుచునాన్ను. 

యెషయా 6:3 => వారు సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా, పరిశుదుధ్డు పరిశుదుధ్డు పరిశుదుధ్డు; 

సరవ్లోకము ఆయన మహిమతో నిండియునన్ది అని గొపప్ సవ్రముతో గాన పర్తిగానములు 

చేయుచుండిరి. 

యెషయా 6:10 => వారు కనున్లతో చూచి, చెవులతో విని, హృదయముతో గర్హించి, మనసుస్ 

మారుచ్కొని సవ్సథ్త పొందకపోవునటుల్ ఈ జనుల హృదయము కొర్వవ్చేసి వారి చెవులు మందపరచి 

వారి కనున్లు మూయించుమని చెపెప్ను. 

యెషయా 30:11 => అడ డ్ము రాకుండుడి తోర్వనుండి తొలగుడి ఇశార్యేలు పరిశుదధ్దేవుని సంగతి 

మా యెదుట ఎతత్కుడి అని భవిషయ్ద  జాఞ్నులతో పలుకువారునై యునాన్రు.  
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యెషయా 57:15 => మహా ఘనుడును మహోనన్తుడును పరిశుదుధ్డును నితయ్నివాసియునైనవాడు 

ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు నేను మహోనన్తమైన పరిశుదధ్సథ్లములో నివసించువాడను అయినను 

వి న య ము గ ల వా రి పార్ ణ ము ను ఉ జీజ్ విం ప జే యు ట కు ను న లి గి న వా రి పార్ ణ ము ను 

ఉజీజ్వింపజేయుటకును వినయము గలవారియొదద్ను దీనమనసుస్ గలవారియొదద్ను 

నివసించుచునాన్ను. 

పర్కటన 3:7 => ఫిలదెలిఫ్యలో ఉనన్ సంఘపు దూతకు ఈలాగు వార్యుము దావీదు తాళపుచెవి 

కలిగి, యెవడును వేయలేకుండ తీయువాడును, ఎవడును తీయలేకుండ వేయువాడునైన 

సతయ్సవ్రూపియగు పరిశుదుధ్డు చెపుప్ సంగతులేవనగా 

పర్కటన 4:8 => ఈ నాలుగు జీవులలో పర్తి జీవికి ఆరేసి రెకక్లుండెను, అవి చుటుట్ను రెకక్ల 

లోపటను కనున్లతో నిండియునన్వి. అవి భూత వరత్మాన భవిషయ్తాక్లములలో ఉండు 

సరావ్ధికారియు దేవుడునగు పర్భువు పరిశుదుధ్డు, పరిశుదుధ్డు, పరిశుదుధ్డు, అని మానక రాతిర్ంబగళుల్ 

చెపుప్చుండును. 

యోబు 37:23 => సరవ్శకుత్డగు దేవుడు మహాతమ్య్ము గలవాడు. ఆయన మనకు అగోచరుడు. 

నాయ్యమును నీతిని ఆయన ఏమాతర్మును చెరుపడు. అందువలన నరులు ఆయనయందు 

భయభకుత్లు కలిగియుందురు. 

కీరత్నలు 73:16 => అయినను దీనిని తెలిసికొనవలెనని ఆలోచించినపుప్డు 

సామెతలు 9:10 => యెహోవాయందు భయభకుత్లు గలిగి యుండుటయే జాఞ్నమునకు మూలము 

పరిశుదధ్ దేవుని గూరిచ్న తెలివియే వివేచనకు ఆధారము. 

పర్సంగి 8:17 => దేవుడు జరిగించునదంతయు నేను కనుగొంటిని; మరియు సూరుయ్ని కిర్ంద జరుగు 

కిర్యలు మనుషుయ్లు కనుగొనలేరనియు, కనుగొనవలెనని మనుషుయ్లు ఎంత పర్యతిన్ంచినను వారు 

కనుగొనుట లేదనియు, దాని తెలిసికొనవలెనని జాఞ్నులు పూనుకొనినను వారైన కనుగొనజాలరనియు 

నేను తెలిసికొంటిని.  

యోహాను 9:36 => అందుకు వాడు పర్భువా, నేను ఆయనయందు విశావ్సముంచుటకు ఆయన 

ఎవడని అడుగగా 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:31 => అతడు ఎవడైనను నాకు తోర్వ చూపకుంటే ఏలాగు 

గర్హింపగలనని చెపిప్, రథమెకిక్ తనతో కూరుచ్ండమని ఫిలిపుప్ను వేడుకొనెను. 

ఎఫెసీయులకు 3:8 => దేవుడు మన పర్భువైన కీర్సుత్యేసునందు చేసిన నితయ్సంకలప్ము చొపుప్న, 

వచనము 7 

దేవా, నేను నీతో రెండు మనవులు చేసికొనుచునాన్ను నేను చనిపోకముందు వాటిని 

నాకనుగర్హింపుము;  

దివ్తీయోపదేశకాండము 30:12 => మనము దానిని విని గైకొనునటుల్, ఎవడు ఆకాశమునకు 

ఎకిక్పోయి మనయొదద్కు దాని తెచుచ్ను? అని నీ వనుకొనుటకు అది ఆకాశమందు ఉండునది కాదు; 

యోహాను 3:13 => మరియు పరలోకమునుండి దిగి వచిచ్నవాడే, అనగా పరలోకములో ఉండు 

మనుషయ్కుమారుడే తపప్ పరలోకమునకు ఎకిక్పోయిన వాడెవడును లేడు. 

రోమీయులకు 10:6 => అయితే విశావ్సమూలమగు నీతి యీలాగు చెపుప్చునన్ది ఎవడు 

పరలోకములోనికి ఎకిక్పోవును? అనగా కీర్సుత్ను కిర్ందికి తెచుచ్టకు;  

ఎఫెసీయులకు 4:9 => ఆరోహణమాయెననగా ఆయన భూమియొకక్ కిర్ంది భాగములకు 

దిగెననియు అరథ్మిచుచ్చునన్ది గదా. 

ఎఫెసీయులకు 4:10 => దిగినవాడు తానే సమసత్మును నింపునటుల్ ఆకాశమండలములనిన్టికంటె 

మరి పైకి ఆరోహణమైన వాడునైయునాన్డు. 

యోబు 38:4 => నేను భూమికి పునాదులు వేసినపుప్డు నీవెకక్డనుంటివి? నీకు వివేకము 

కలిగియునన్యెడల చెపుప్ము. 

యోబు 38:5 => నీకు తెలిసినయెడల దానికి పరిమాణమును నియమించిన వాడెవడో చెపుప్ము.  

యోబు 38:6 => దానిమీద పరిమాణపు కొల వేసినవాడెవడో చెపుప్ము. దాని సత్ంభముల పాదులు 

దేనితో కటట్బడినవో చెపుప్ము. 

యోబు 38:7 => ఉదయనక్షతర్ములు ఏకముగా కూడి పాడినపుప్డు దేవదూతలందరును1 

ఆనందించి జయధవ్నులు చేసినపుప్డు దాని మూలరాతిని వేసినవాడెవడు?  
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యోబు 38:8 => సముదర్ము దాని గరభ్మునుండి పొరిల్ రాగా తలుపులచేత దానిని 

మూసినవాడెవడు? 

యోబు 38:9 => నేను మేఘమును దానికి వసత్రముగాను గాఢాంధకారమును దానికి పొతిత్గుడ డ్గాను 

వేసినపుప్డు నీవుంటివా?  

యోబు 38:10 => దానికి సరిహదుద్ నియమించి దానికి అడ డ్గడియలను తలుపులను పెటిట్ంచినపుప్డు 

యోబు 38:11 => నీవు ఇంతవరకే గాని మరి దగగ్రకు రాకూడదనియు ఇకక్డనే నీ తరంగముల 

పొంగు అణపబడుననియు నేను చెపిప్నపుప్డు నీవుంటివా?  

యోబు 38:12 => అరుణోదయము భూమి దిగంతములవరకు వాయ్పించునటుల్ను 

యోబు 38:13 => అది దుషు ట్లను తనలోనుండకుండ దులిపివేయునటుల్ను నీవెపుప్డైన 

ఉదయమును కలుగజేసితివా? అరుణోదయమునకు దాని సథ్లమును తెలిపితివా?  

యోబు 38:14 => ముదర్వలన మంటికి రూపము కలుగునటుల్ అది పుటట్గా భూముఖము 

మారుప్నొందును విచితర్మైన పనిగల వసత్రమువలె సమసత్మును కనబడును.  

యోబు 38:15 => దుషు ట్ల వెలుగు వారియొదద్నుండి తీసివేయబడును వారెతిత్న బాహువు 

విరుగగొటట్బడును. 

యోబు 38:16 => సముదర్పు ఊటలలోనికి నీవు చొచిచ్తివా? మహాసముదర్ము అడుగున నీవు 

సంచరించితివా? 

యోబు 38:17 => మరణదావ్రములు నీకు తెరవబడెనా? మరణాంధకార దావ్రములను నీవు 

చూచితివా? 

యోబు 38:18 => భూమి వైశాలయ్త ఎంతో నీవు గర్హించితివా? నీకేమైన తెలిసినయెడల చెపుప్ము. 

యోబు 38:19 => వెలుగు నివసించు చోటునకు పోవు మారగ్మేది? చీకటి అనుదాని ఉనికిపటుట్ 

ఏది? 

యోబు 38:20 => దాని సరిహదుద్నకు నీవు వెలుగును కొనిపోవుదువా? దాని గృహమునకు పోవు 

తోర్వలను నీవెరుగుదువా? ఇదంతయు నీకు తెలిసియునన్ది గదా.  

యోబు 38:21 => నీవు బహు వృదుధ్డవు నీవు అపప్టికి పుటిట్యుంటివి. 
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యోబు 38:22 => నీవు హిమముయొకక్ నిధులలోనికి చొచిచ్తివా? 

యోబు 38:23 => ఆపతాక్లము కొరకును యుదధ్ము కొరకును యుదధ్దినము కొరకును నేను 

దాచియుంచిన వడగండల్ నిధులను నీవు చూచితివా? 

యోబు 38:24 => వెలుగు విభాగింపబడు చోటికి మారగ్మేది? తూరుప్ గాలి యెకక్డనుండి వచిచ్ 

భూమిమీద నఖ ముఖములను వాయ్పించును? 

యోబు 38:25 => నిరామ్నుషయ్ పర్దేశముమీదను జనులులేని యెడారిలోను వరష్ము 

కురిపించుటకును 

యోబు 38:26 => పాడైన యెడారిని తృపిత్పరచుటకును లేత గడిడ్ మొలిపించుటకును వరదనీటికి 

కాలువలను  

యోబు 38:27 => ఉరుములోని మెరుపునకు మారగ్మును నిరణ్యించువాడెవడు? 

యోబు 38:28 => వరష్మునకు తండిర్ యునాన్డా? మంచు బిందువులను పుటిట్ంచువాడెవడు? 

యోబు 38:29 => మంచుగడ డ్ యెవని గరభ్ములోనుండి వచుచ్ను? ఆకాశమునుండి దిగు మంచును 

ఎవడు పుటిట్ంచును? 

యోబు 38:30 => జలములు రాతివలె గడ డ్కటుట్ను అగాధజలముల ముఖము గటిట్పరచబడును. 

యోబు 38:31 => కృతిత్క నక్షతర్ములను నీవు బంధింపగలవా? మృగశీరష్కు కటల్ను విపప్గలవా? 

యోబు 38:32 => వాటి వాటి కాలములలో నక్షతర్రాసులను వచుచ్నటుల్ చేయగలవా? సపత్రిష్ 

నక్షతర్ములను వాటి ఉపనక్షతర్ములను నీవు నడిపింపగలవా?  

యోబు 38:33 => ఆకాశమండలపు కటట్డలను నీవెరుగుదువా? దానికి భూమిమీదగల 

పర్భుతవ్మును నీవు సాథ్పింపగలవా? 

యోబు 38:34 => జలరాసులు నినున్ కపుప్నటుల్ మేఘములకు నీవు ఆజఞ్ ఇయయ్గలవా? 

యోబు 38:35 => మెరుపులు బయలువెళి ల్ చితత్ము ఉనాన్మని నీతో చెపుప్నటుల్ నీవు వాటిని బయటికి 

రపిప్ంపగలవా? 

యోబు 38:36 => అంతరిందిర్యములలో2 జాఞ్నముంచిన వాడెవడు? హృదయమునకు3 తెలివి 

నిచిచ్నవాడెవడు? 
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యోబు 38:37 => జాఞ్నముచేత మేఘములను వివరింపగలవాడెవడు? 

యోబు 38:38 => ధూళి బురదయై పారునటుల్ను మంటిపెడ డ్లు ఒకదానికొకటి అంటుకొనునటుల్ను 

ఆకాశపు కలశములలోని వరష్మును కుమమ్రించు వాడెవడు?  

యోబు 38:39 => ఆడుసింహము నిమితత్ము నీవు ఎరను వేటాడెదవా? 

యోబు 38:40 => సింహపుపిలల్లు తమ తమ గుహలలో పండుకొనునపుప్డు తమ గుహలలో పొంచి 

యుండునపుప్డు నీవు వాటి ఆకలి తీరెచ్దవా?  

యోబు 38:41 => తిండిలేక తిరుగులాడుచు కాకి పిలల్లు దేవునికి మొఱఱ్పెటుట్నపుప్డు కాకికి 

ఆహారము సిదధ్పరచువాడెవడు?  

కీరత్నలు 104:2 => వసత్రమువలె వెలుగును నీవు కపుప్కొనియునాన్వు. తెరను పరచినటుట్ 

ఆకాశవిశాలమును నీవు పరచియునాన్వు.  

కీరత్నలు 104:3 => జలములలో ఆయన తన గదుల దూలములను వేసియునాన్డు. మేఘములను 

తనకు వాహనముగా చేసికొని గాలి రెకక్లమీద గమనము చేయుచునాన్డు  

కీరత్నలు 104:4 => వాయువులను తనకు దూతలుగాను అగిన్జావ్లలను2 తనకు పరిచారకులుగాను 

ఆయన చేసికొనియునాన్డు. 

కీరత్నలు 104:5 => భూమి యెనన్టికిని కదలకుండునటుల్ ఆయన దానిని పునాదులమీద 

సిథ్రపరచెను. 

కీరత్నలు 104:6 => దానిమీద అగాధజలములను నీవు వసత్రమువలె కపిప్తివి. కొండలకుపైగా నీళుల్ 

నిలిచెను. 

కీరత్నలు 104:7 => నీవు గదిద్ంపగానే అవి పారిపోయెను నీ ఉరుము శబద్ము విని అవి తవ్రగా 

పారిపోయెను. 

కీరత్నలు 104:8 => నీవు వాటికి నియమించినచోటికి పోవుటకై అవి పరవ్తములెకెక్ను పలల్ములకు 

దిగెను. 

కీరత్నలు 104:9 => అవి మరలివచిచ్ భూమిని కపప్కయుండునటుల్ అవి దాటలేని సరిహదుద్లు నీవు 

వాటికి నియమించితివి. 
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కీరత్నలు 104:10 => ఆయన కొండలోయలలో నీటిబుగగ్లను పుటిట్ంచును అవి మనయ్ములలో 

పారును. 

కీరత్నలు 104:11 => అవి అడవిజంతువులనిన్టికి దాహమిచుచ్ను. వాటివలన అడవి గాడిదలు 

దపిప్తీరుచ్కొనును. 

కీరత్నలు 104:12 => వాటి ఒడుడ్న ఆకాశపకుష్లు వాసము చేయును కొమమ్ల నడుమ అవి 

సునాదము చేయును. 

కీరత్నలు 104:13 => తన గదులలోనుండి ఆయన కొండలకు జలధారలనిచుచ్ను నీ కిర్యల 

ఫలముచేత భూమి తృపిత్పొందుచునన్ది. 

కీరత్నలు 104:14 => పశువులకు గడిడ్ని నరుల ఉపయోగమునకు కూర మొకక్లను ఆయన 

మొలిపించుచునాన్డు 

కీరత్నలు 104:15 => అందుమూలమున భూమిలోనుండి ఆహారమును నరుల హృదయమును 

సంతోషపెటుట్ దార్కాష్రసమును వారి మొగములకు మెరుగునిచుచ్ తైలమును నరుల హృదయమును 

బలపరచు ఆహారమును ఆయన పుటిట్ంచుచునాన్డు  

కీరత్నలు 104:16 => యెహోవా వృక్షములు తృపిత్పొందుచునన్వి. ఆయన నాటిన లెబానోను 

దేవదారు వృక్షములు తృపిత్పొందుచునన్వి.  

కీరత్నలు 104:17 => అచచ్ట పకుష్లు తమ గూళుల్ కటుట్కొనును అచచ్ట సరళవృక్షములపైన 

కొంగలు నివాసము చేయుచునన్వి. 

కీరత్నలు 104:18 => గొపప్ కొండలు కొండమేకలకు ఉనికిపటుల్ కుందేళల్కు బండలు 

ఆశర్యసాథ్నములు 

కీరత్నలు 104:19 => ఋతువులను తెలుపుటకై ఆయన చందుర్ని నియమించెను సూరుయ్నికి తన 

అసత్మయకాలము తెలియును 

కీరత్నలు 104:20 => నీవు చీకటి కలుగచేయగా రాతిర్యగుచునన్ది అపుప్డు అడవిజంతువులనిన్యు 

తిరుగులాడుచునన్వి. 
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కీరత్నలు 104:21 => సింహపు పిలల్లు వేటకొరకు గరిజ్ంచుచునన్వి తమ ఆహారమును 

దేవునిచేతిలోనుండి తీసికొనజూచుచునన్వి. 

కీరత్నలు 104:22 => సూరుయ్డు ఉదయింపగానే అవి మరలిపోయి తమ గుహలలో పండుకొనును. 

కీరత్నలు 104:23 => సాయంకాలమువరకు పాటుపడి తమ పనులను జరుపుకొనుటకై మనుషుయ్లు 

బయలువెళుల్దురు. 

కీరత్నలు 104:24 => యెహోవా, నీ కారయ్ములు ఎనెన్నిన్ విధములుగా నునన్వి! జాఞ్నముచేత నీవు 

వాటనిన్టిని నిరిమ్ంచితివి నీవు కలుగజేసినవాటితో భూమి నిండియునన్ది. 

కీరత్నలు 104:25 => అదిగో విశాలమైన మహాసముదర్ము అందులో లెకక్లేని జలచరములు 

దానిలో చినన్వి పెదద్వి జీవరాసులునన్వి.  

కీరత్నలు 104:26 => అందులో ఓడలు నడుచుచునన్వి దానిలో ఆటలాడుటకు నీవు నిరిమ్ంచిన 

మకరములునన్వి. 

కీరత్నలు 104:27 => తగిన కాలమున నీవు వాటికి ఆహారమిచెచ్దవని ఇవనిన్యు నీ దయకొరకు 

కనిపెటుట్చునన్వి 

కీరత్నలు 104:28 => నీవు వాటికి పెటుట్నది అవి కూరుచ్కొనును నీవు గుపిప్లి విపప్గా అవి 

మంచివాటిని తిని తృపిత్పరచబడును. 

కీరత్నలు 104:29 => నీవు ముఖము మరుగుచేసికొనగా అవి కలతపడును నీవు వాటి ఊపిరి 

తీసివేయునపుప్డు అవి పార్ణములు విడిచి మంటిపాలగును. 

కీరత్నలు 104:30 => నీవు నీ ఊపిరి విడువగా అవి సృజింపబడును అటుల్ నీవు భూతలమును 

నూతనపరచుచునాన్వు. 

కీరత్నలు 104:31 => యెహోవా మహిమ నితయ్ముండునుగాక. యెహోవా తన కిర్యలను చూచి 

ఆనందించును గాక. 

కీరత్నలు 104:32 => ఆయన భూమిని చూడగా అది వణకును ఆయన పరవ్తములను ముటట్గా అవి 

పొగరాజును 
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కీరత్నలు 104:33 => నా జీవితకాలమంతయు నేను యెహోవాకు కీరత్నలు పాడెదను 

నేనునన్ంతకాలము నా దేవుని కీరిత్ంచెదను. 

కీరత్నలు 104:34 => ఆయననుగూరిచ్న నా ధాయ్నము ఆయనకు ఇంపుగా నుండునుగాక నేను 

యెహోవాయందు సంతోషించెదను. 

కీరత్నలు 104:35 => పాపులు భూమిమీదనుండి లయమగుదురు గాక భకిత్హీనులు ఇక 

నుండకపోదురు గాక నా పార్ణమా, యెహోవాను సనున్తించుము యెహోవాను సుత్తించుడి. 

యెషయా 40:12 => తన పుడిసిటిలో జలములు కొలిచినవాడెవడు? జేనతో ఆకాశముల కొల 

చూచినవాడెవడు? భూమిలోని మనున్ కొలపాతర్లో ఉంచినవాడెవడు? తార్సుతో పరవ్తములను 

తూచినవాడెవడు? తూనికచేత కొండలను తూచినవాడెవడు?  

యెషయా 40:13 => యెహోవా ఆతమ్కు నేరిప్నవాడెవడు? ఆయనకు మంతిర్యై ఆయనకు 

బోధపరచినవాడెవడు? ఎవనియొదద్ ఆయన ఆలోచన అడిగెను? 

యెషయా 40:14 => ఆయనకు వివేకము కలుగజేసినవాడెవడు? నాయ్యమారగ్మునుగూరిచ్ 

ఆయనకు నేరిప్నవాడెవడు? ఆయనకు జాఞ్నమును ఆభయ్సింపజేసినవాడెవడు? ఆయనకు బుదిధ్మారగ్ము 

బోధించినవాడెవడు?  

యెషయా 40:15 => జనములు చేదనుండి జారు బిందువులవంటివి జనులు తార్సుమీది 

ధూళివంటివారు దీవ్పములు గాలికి ఎగురు సూక్షమ్ రేణువులవలె నునన్వి.  

యెషయా 40:16 => సమిధలకు లెబానోను చాలకపోవును దహనబలికి దాని పశువులు చాలవు 

యెషయా 40:17 => ఆయన దృషిట్కి సమసత్ జనములు లేనటుట్గానే యుండును ఆయన దృషిట్కి అవి 

అభావముగాను శూనయ్ముగాను ఎంచబడును. 

యెషయా 40:18 => కావున మీరు ఎవనితో దేవుని పోలుచ్దురు? ఏ రూపమును ఆయనకు 

సాటిచేయగలరు? 

యెషయా 40:19 => విగర్హమును చూడగా శిలిప్ దానిని పోతపోయును కంసాలి దానిని బంగారు 

రేకులతో పొదుగును దానికి వెండి గొలుసులు చేయును  
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యెషయా 40:20 => విలువగలదానిని అరిప్ంపజాలని నీరసుడు పుచచ్ని మార్ను ఏరప్రచుకొనును 

కదలని విగర్హమును సాథ్పించుటకు నేరుప్గల పనివాని వెదకి పిలుచుకొనును.  

యెషయా 40:21 => మీకు తెలియదా? మీరు వినలేదా? మొదటినుండి ఎవరును మీతో చెపప్లేదా? 

భూమిని సాథ్పించుటనుబటిట్ మీరుదాని గర్హింపలేదా?  

యెషయా 40:22 => ఆయన భూమండలముమీద ఆసీనుడైయునాన్డు దాని నివాసులు మిడతలవలె 

కనబడుచునాన్రు ఒకడు తెరను విపిప్నటుల్ ఆయన ఆకాశవైశాలయ్మును వాయ్పింపజేసెను ఒకడు 

గుడారము వేసినటుల్ ఆయన దానిని నివాస సథ్లముగా ఏరప్రచెను.  

యెషయా 40:23 => రాజులను ఆయన లేకుండ చేయును భూమియొకక్ నాయ్యాధిపతులను 

మాయాసవ్రూపులుగా చేయును. 

యెషయా 40:24 => వారు నాటబడగనే వితత్బడగనే వారి మొదలు భూమిలో వేరు తనన్కమునుపే 

ఆయన వారిమీద ఊదగా వారు వాడిపోవుదురు సుడిగాలి పొటుట్ను ఎగరగొటుట్నటుల్ ఆయన వారిని 

ఎగరగొటుట్ను.  

యెషయా 40:25 => నీవు ఇతనితో సమానుడవని మీరు ననెన్వనికి సాటి చేయుదురు? అని 

పరిశుదుధ్డు అడుగుచునాన్డు. 

యెషయా 40:26 => మీకనున్లు పైకెతిత్ చూడుడి వీటిని ఎవడు సృజించెను? వీటి లెకక్చొపుప్న వీటి 

సమూహములను బయలుదేరజేసి వీటనిన్టికిని పేరులు పెటిట్ పిలుచువాడే గదా. తన అధికశకిత్చేతను 

తనకు కలిగియునన్ బలాతిశయముచేతను ఆయన యొకక్టియైనను విడిచిపెటట్డు.  

యెషయా 40:27 => యాకోబూ నా మారగ్ము యెహోవాకు మరుగైయునన్ది నా నాయ్యము నా 

దేవుని దృషిట్కి కనబడలేదు అని నీవేల అనుచునాన్వు? ఇశార్యేలూ, నీవేల ఈలాగు చెపుప్చునాన్వు?  

యెషయా 40:28 => నీకు తెలియలేదా? నీవు వినలేదా? భూదిగంతములను సృజించిన యెహోవా 

నితుయ్డగు దేవుడు ఆయన సొమమ్సిలల్డు అలయడు ఆయన జాఞ్నమును శోధించుట అసాధయ్ము.  

యెషయా 40:29 => సొమమ్సిలిల్నవారికి బలమిచుచ్వాడు ఆయనే శకిత్హీనులకు బలాభివృదిధ్ 

కలుగజేయువాడు ఆయనే. 

యెషయా 40:30 => బాలురు సొమమ్సిలుల్దురు అలయుదురు యౌవనసుథ్లు తపప్క తొటిర్లుల్దురు 
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యెషయా 40:31 => యెహోవాకొరకు ఎదురుచూచువారు నూతన బలము పొందుదురు వారు 

పకిష్రాజులవలె రెకక్లు చాపి పైకి ఎగురుదురు అలయక పరుగెతుత్దురు సొమమ్సిలల్క నడిచిపోవుదురు. 

యెషయా 53:8 => అనాయ్యపు తీరుప్నొందినవాడై అతడు కొనిపోబడెను అతడు నా జనుల 

యతికర్మమునుబటిట్ మొతత్బడెను గదా. సజీవుల భూమిలోనుండి అతడు కొటిట్వేయబడెను అయినను 

అతని తరమువారిలో ఈ సంగతి ఆలోచించినవారెవరు?  

నిరగ్మకాండము 3:13 => మోషే చితత్గించుము; నేను ఇశార్యేలీయుల యొదద్కు వెళి ల్ వారిని చూచి 

మీ పితరుల దేవుడు మీయొదద్కు ననున్ పంపెనని వారితో చెపప్గా వారు ఆయన పేరేమి అని 

అడిగినయెడల వారితో నేనేమి చెపప్వలెనని దేవుని నడిగెను. 

నిరగ్మకాండము 3:14 => అందుకు దేవుడు నేను ఉనన్వాడను అను వాడనై యునాన్నని మోషేతో 

చెపెప్ను. మరియు ఆయన ఉండుననువాడు మీయొదద్కు ననున్ పంపెనని నీవు ఇశార్యేలీయులతో 

చెపప్వలెననెను. 

నిరగ్మకాండము 3:15 => మరియు దేవుడు మోషేతో నిటల్నెను మీ పితరుల దేవుడైన యెహోవా, 

అనగా అబార్హాము దేవుడు ఇసాస్కు దేవుడు యాకోబు దేవుడునైన యెహోవా మీయొదద్కు ననున్ 

పంపెనని నీవు ఇశార్యేలీయులతో చెపప్వలెను. నిరంతరము నా నామము ఇదే, తరతరములకు ఇది 

నా జాఞ్పకారథ్క నామము. 

నిరగ్మకాండము 6:3 => నేను సరవ్శకిత్గల దేవుడను పేరున అబార్హాము ఇసాస్కు యాకోబులకు 

పర్తయ్క్షమైతిని కాని, యెహోవా అను నా నామమున నేను వారికి తెలియబడలేదు. 

నిరగ్మకాండము 34:5 => మేఘములో యెహోవా దిగి అకక్డ అతనితో నిలిచి యెహోవా అను 

నామమును పర్కటించెను. 

నిరగ్మకాండము 34:6 => అతని యెదుట యెహోవా అతని దాటి వెళుల్చు యెహోవా కనికరము, 

దయ, దీరఘ్శాంతము, విసాత్రమైన కృపాసతయ్ములు గల దేవుడైన యెహోవా. 

నిరగ్మకాండము 34:7 => ఆయన వేయి వేలమందికి కృపను చూపుచు, దోషమును అపరాధమును 

పాపమును క్షమించును గాని ఆయన ఏమాతర్మును దోషులను నిరోద్షులగా ఎంచక మూడు నాలుగు 
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తరములవరకు తండుర్ల దోషమును కుమారులమీదికిని కుమారుల కుమారులమీదికిని రపిప్ంచునని 

పర్కటించెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:58 => నీవు జాగర్తత్పడి యీ గర్ంథములో వార్యబడిన యీ ధరమ్శాసత్ర 

వాకయ్ములనిన్టిని అనుసరించి గైకొనుచు, నీ దేవుడైన యెహోవా అను ఆ మహిమగల భీకరమైన 

నామమునకు భయపడనియెడల 

ఆదికాండము 32:29 => అపుప్డు యాకోబు నీ పేరు దయచేసి తెలుపుమనెను. అందుకాయననీవు 

ఎందునిమితత్ము నా పేరు అడిగితివని చెపిప్ అకక్డ అతని నాశీరవ్దించెను. 

నాయ్యాధిపతులు 13:18 => యెహోవా దూత నీ వేల నాపేరు అడుగుచునాన్వు? అది చెపప్శకయ్ము 

కానిదనెను. 

కీరత్నలు 2:7 => కటట్డను నేను వివరించెదను యెహోవా నాకీలాగు సెలవిచెచ్ను నీవు నా 

కుమారుడవు నేడు నినున్ కనియునాన్ను. 

యెషయా 7:14 => కాబటిట్ పర్భువు తానే యొక సూచన మీకు చూపును. ఆలకించుడి, కనయ్క 

గరభ్వతియై కుమారుని కని అతనికి ఇమామ్నుయేలను పేరు పెటుట్ను. 

యెషయా 9:6 => ఏలయనగా మనకు శిశువు పుటెట్ను మనకు కుమారుడు అనుగర్హింపబడెను 

ఆయన భుజముమీద రాజయ్భారముండును. ఆశచ్రయ్కరుడు ఆలోచనకరత్ బలవంతుడైన దేవుడు 

నితుయ్డగు తండిర్ సమాధానకరత్యగు అధిపతి అని అతనికి పేరు పెటట్బడును.  

యిరిమ్యా 23:6 => అతని దినములలో యూదా రక్షణనొందును, ఇశార్యేలు నిరభ్యముగా 

నివసించును, యెహోవా మనకు నీతియని అతనికి పేరు పెటుట్దురు. 

మతత్యి 1:21 => తన పర్జలను వారి పాపములనుండి ఆయనే రకిష్ంచును గనుక ఆయనకు యేసు 

అను పేరు పెటుట్దువనెను. 

మతత్యి 1:22 => ఇదిగో కనయ్క గరభ్వతియై కుమారుని కనును ఆయనకు ఇమామ్నుయేలను పేరు 

పెటుట్దురు 

మతత్యి 1:23 => అని పర్భువు తన పర్వకత్ దావ్రా పలికిన మాట నెరవేరునటుల్ ఇదంతయు జరిగెను. 

ఇమామ్నుయేలను పేరునకు భాషాంతరమున దేవుడు మనకు తోడని అరథ్ము. 
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మతత్యి 11:27 => సమసత్మును నా తండిర్చేత నా కపప్గింపబడియునన్ది. తండిర్గాక యెవడును 

కుమారుని ఎరుగడు; కుమారుడు గాకను, కుమారుడెవనికి ఆయనను బయలుపరచ నుదేద్శించునో 

వాడుగాకను మరి ఎవడును తండిర్ని ఎరుగడు. 

లూకా 10:22 => సమసత్మును నా తండిర్చేత నాకు అపప్గింపబడియునన్ది; కుమారుడెవడో, తండిర్ 

తపప్ మరెవడును ఎరుగడు; తండిర్ ఎవడో, కుమారుడును కుమారుడెవనికి ఆయనను బయలుపరచ 

నుదేద్శించునో వాడును తపప్, మరెవడును ఎరుగడని చెపెప్ను. 

2 రాజులు 2:12 => ఎలీషా అది చూచి నా తండీర్ నా తండీర్, ఇశార్యేలువారికి రథమును 

రౌతులును నీవే అని కేకలువేసెను; అంతలో ఏలీయా అతనికి మరల కనబడకపోయెను. అపుప్డు 

ఎలీషా తన వసత్రమును పటుట్కొని రెండు తునకలుగా చేసెను. 

యోబు 26:8 => వాటికిర్ంద మేఘములు చినిగిపోకుండ ఆయన తన మేఘములలో నీళల్ను 

బంధించెను. 

యోబు 37:23 => సరవ్శకుత్డగు దేవుడు మహాతమ్య్ము గలవాడు. ఆయన మనకు అగోచరుడు. 

నాయ్యమును నీతిని ఆయన ఏమాతర్మును చెరుపడు. అందువలన నరులు ఆయనయందు 

భయభకుత్లు కలిగియుందురు. 

పర్సంగి 8:17 => దేవుడు జరిగించునదంతయు నేను కనుగొంటిని; మరియు సూరుయ్ని కిర్ంద జరుగు 

కిర్యలు మనుషుయ్లు కనుగొనలేరనియు, కనుగొనవలెనని మనుషుయ్లు ఎంత పర్యతిన్ంచినను వారు 

కనుగొనుట లేదనియు, దాని తెలిసికొనవలెనని జాఞ్నులు పూనుకొనినను వారైన కనుగొనజాలరనియు 

నేను తెలిసికొంటిని.  

యిరిమ్యా 10:12 => ఆయన తన బలముచేత భూమిని సృషిట్ంచెను, తన జాఞ్నముచేత 

పర్పంచమును సాథ్పించెను, తన పర్జఞ్చేత ఆకాశమును విశాలపరచెను. 

యిరిమ్యా 31:37 => యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా పైనునన్ ఆకాశ వైశాలయ్మును కొలుచుటయు 

కిర్ందనునన్ భూమి పునాదులను పరిశోధించుటయు శకయ్మైనయెడల, ఇశార్యేలు సంతానము చేసిన 

సమసత్మునుబటిట్ నేను వారినందరిని తోసివేతును; యెహోవా వాకుక్ ఇదే. 
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దానియేలు 3:25 => అందుకు రాజు నేను నలుగురు మనుషుయ్లు బంధకములు లేక అగిన్లో 

సంచరించుట చూచుచునాన్ను; వారికి హాని యేమియు కలుగలేదు; నాలగ్వవాని రూపము దేవతల 

రూపమును బోలినదని వారికి పర్తుయ్తత్రమిచెచ్ను. 

లూకా 8:25 => అపుప్డాయన మీ విశావ్సమెకక్డ అని వారితో అనెను. అయితే వారు భయపడి 

ఈయన గాలికిని నీళల్కును ఆజాఞ్పింపగా అవి లోబడుచునన్వే; ఈయన యెవరో అని యొకనితోనొకడు 

చెపుప్కొని ఆశచ్రయ్పడిరి 

యోహాను 9:36 => అందుకు వాడు పర్భువా, నేను ఆయనయందు విశావ్సముంచుటకు ఆయన 

ఎవడని అడుగగా 

1 కొరిందీయులకు 13:9 => మనము కొంతమటుట్కు ఎరుగుదుము, కొంతమటుట్కు 

పర్వచించుచునాన్ము గాని 

వచనము 8 

వయ్రథ్మైనవాటిని ఆబదధ్ములను నాకు దూరముగా నుంచుము పేదరికమునైనను ఐశవ్రయ్మునైనను 

నాకు దయచేయకుము తగినంత ఆహారము నాకు అనుగర్హింపుము. 

కీరత్నలు 12:6 => యెహోవా మాటలు పవితర్మైనవి అవి మటిట్మూసలో ఏడు మారులు కరగి ఊదిన 

వెండియంత పవితర్ములు. 

కీరత్నలు 18:30 => దేవుడు యథారథ్వంతుడు యెహోవా వాకుక్ నిరమ్లము తన శరణుజొచుచ్ 

వారికందరికి ఆయన కేడెము. 

కీరత్నలు 19:8 => యెహోవా ఉపదేశములు నిరోద్షమైనవి, అవి హృదయమును సంతోషపరచును 

యెహోవా ఏరప్రచిన ధరమ్ము నిరమ్లమైనది, అది కనున్లకు వెలుగిచుచ్ను. 

కీరత్నలు 119:140 => నీ మాట మికిక్లి సవ్చఛ్మైనది అది నీ సేవకునికి పిర్యమైనది. 

రోమీయులకు 7:12 => కాబటిట్ ధరమ్శాసత్రము పరిశుదధ్మైనది, ఆజఞ్ కూడ పరిశుదధ్మైనదియు 

నీతిగలదియు ఉతత్మమైనదియునై యునన్ది. 
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యాకోబు 3:17 => అయితే పైనుండి వచుచ్ జాఞ్నము మొటట్మొదట పవితర్మైనది, తరువాత 

సమాధానకరమైనది, మృదువైనది, సులభముగా లోబడునది, కనికరముతోను మంచి ఫలములతోను 

నిండుకొనినది, పక్షపాతమైనను వేషధారణయైనను లేనిదియునైయునన్ది 

ఆదికాండము 15:1 => ఇవి జరిగిన తరువాత యెహోవా వాకయ్ము అబార్మునకు దరశ్నమందు వచిచ్ 

అబార్మా, భయపడకుము; నేను నీకు కేడెము, నీ బహుమానము అతయ్ధికమగునని చెపెప్ను. 

కీరత్నలు 84:11 => దేవుడైన యెహోవా సూరుయ్డును కేడెమునైయునాన్డు యెహోవా కృపయు 

ఘనతయు అనుగర్హించును యథారథ్ముగా పర్వరిత్ంచువారికి ఆయన యే మేలును చేయక మానడు.  

కీరత్నలు 91:2 => ఆయనే నాకు ఆశర్యము నా కోట నేను నముమ్కొను నా దేవుడని నేను 

యెహోవానుగూరిచ్ చెపుప్చునాన్ను. 

కీరత్నలు 115:9 => ఇశార్యేలీయులారా, యెహోవాను నముమ్కొనుడి. ఆయన వారికి సహాయము 

వారికి కేడెము 

కీరత్నలు 115:10 => అహరోను వంశసుథ్లారా, యెహోవాను నముమ్కొనుడి. ఆయన వారికి 

సహాయము వారికి కేడెము 

కీరత్నలు 115:11 => యెహోవాయందు భయభకుత్లు గలవారలారా యెహోవాయందు 

నమిమ్కయుంచుడి ఆయన వారికి సహాయము వారికి కేడెము. 

కీరత్నలు 144:2 => ఆయన నాకు కృపానిధి నా కోట నా దురగ్ము ననున్ తపిప్ంచువాడు నా కేడెము 

నేనాశర్యించువాడు ఆయన నా జనులను నాకు లోబరచువాడైయునాన్డు.  

2 సమూయేలు 22:3 => నా దురగ్ము, నేను ఆయనను ఆశర్యించుదును. నా కేడెము నా 

రక్షణశృంగము నా ఉనన్తదురగ్ము నా ఆశర్యసాథ్నము. ఆయనే నాకు రక్షకుడు బలాతాక్రులనుండి 

ననున్ రకిష్ంచువాడవు నీవే. 

2 సమూయేలు 22:31 => దేవుడు యథారథ్వంతుడు యెహోవా వాకుక్ నిరమ్లము ఆయన 

శరణుజొచుచ్వారికందరికి ఆయన కేడెము. 

కీరత్నలు 33:4 => యెహోవా వాకయ్ము యథారథ్మైనది ఆయన చేయునదంతయు నమమ్కమైనది. 
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కీరత్నలు 47:9 => జనముల పర్ధానులు అబార్హాముయొకక్ దేవునికి జనులై కూడుకొనియునాన్రు. 

భూనివాసులు ధరించుకొను కేడెములు దేవునివి ఆయన మహోనన్తుడాయెను. 

కీరత్నలు 115:11 => యెహోవాయందు భయభకుత్లు గలవారలారా యెహోవాయందు 

నమిమ్కయుంచుడి ఆయన వారికి సహాయము వారికి కేడెము. 

కీరత్నలు 119:128 => నీ ఉపదేశములనిన్యు యథారథ్ములని నేను వాటిని మనిన్ంచుచునాన్ను 

అబదధ్మారగ్ములనిన్యు నా కసహయ్ములు. 

కీరత్నలు 119:160 => నీ వాకయ్ సారాంశము సతయ్ము నీవు నియమించిన నాయ్యవిధులనిన్యు 

నితయ్ము నిలుచును. 

సామెతలు 2:7 => ఆయన యథారథ్వంతులను వరిధ్లల్జేయును యుకత్మారగ్ము తపప్క 

నడుచుకొనువారికి ఆయన కేడెముగా నునాన్డు. 

సామెతలు 29:25 => భయపడుటవలన మనుషుయ్లకు ఉరి వచుచ్ను యెహోవాయందు నమిమ్క 

యుంచువాడు సురకిష్తముగా నుండును. 

యెషయా 45:19 => అంధకార దేశములోని మరుగైనచోటున నేను మాటలాడలేదు 

మాయాసవ్రూపుడనైనటుట్3 ననున్ వెదకుడని యాకోబు సంతానముతో నేను చెపప్లేదు నేను 

నాయ్యమైన సంగతులు చెపుప్వాడను యథారథ్మైన సంగతులు తెలియజేయువాడను అగు యెహోవాను 

నేనే.  

మతత్యి 15:9 => మనుషుయ్లు కలిప్ంచిన పదధ్తులు దైవోపదేశములని బోధించుచు వారు ననున్ 

వయ్రథ్ముగా ఆరాధించుచునాన్రు అని యెషయా మిముమ్నుగూరిచ్ పర్వచించిన మాట సరియే అని 

వారితో చెపిప్ 

మతత్యి 24:35 => ఆకాశమును భూమియు గతించును గాని నా మాటలు ఏ మాతర్మును 

గతింపవు. 

రోమీయులకు 7:14 => ధరమ్శాసత్రము ఆతమ్ సంబంధమైనదని యెరుగుదుము; అయితే నేను 

పాపమునకు అమమ్బడి శరీరసంబంధినై యునాన్ను. 
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వచనము 9 

ఎకుక్వైనయెడల నేను కడుపు నిండినవాడనై నినున్ విసరిజ్ంచి యెహోవా యెవడని అందునేమో లేక 

బీదనై దొంగిలి నా దేవుని నామమును దూషింతునేమో.  

దివ్తీయోపదేశకాండము 4:2 => మీ దేవుడైన యెహోవా ఇచిచ్న ఆజఞ్లను మీకాజాఞ్పించుచునాన్ను. 

వాటిని గైకొనుటయందు నేను మీకాజాఞ్పించిన మాటతో దేనిని కలుపకూడదు, దానిలోనుండి దేనిని 

తీసివేయకూడదు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 12:32 => నేను మీ కాజాఞ్పించుచునన్ పర్తి మాటను అనుసరించి 

చేయవలెను. దానిలో నీవు ఏమియు కలుపకూడదు దానిలోనుండి ఏమియు తీసివేయకూడదు. 

పర్కటన 22:18 => ఈ గర్ంథమందునన్ పర్వచన వాకయ్ములను విను పర్తివానికి నేను 

సాక్షయ్మిచుచ్నది ఏమనగా ఎవడైనను వీటితో మరి ఏదైనను కలిపినయెడల, ఈ గర్ంథములో 

వార్యబడిన తెగుళుల్ దేవుడు వానికి కలుగజేయును; 

పర్కటన 22:19 => ఎవడైనను ఈ పర్వచన గర్ంథమందునన్ వాకయ్ములలో ఏదైనను 

తీసివేసినయెడల. దేవుడు ఈ గర్ంథములో వార్యబడిన జీవవృక్షములోను పరిశుదధ్ పటట్ణములోను 

వానికి పాలులేకుండ చేయును. 

యోబు 13:7 => దేవుని పక్షముగా మీరు అనాయ్య వాదన చేయుదురా? ఆయన పక్షముగా మీరు 

మోసములు పలుకుదురా? 

యోబు 13:8 => ఆయనయెడల మీరు పక్షపాతము చూపుదురా? దేవుని పక్షమున మీరు 

వాదింతురా? 

యోబు 13:9 => ఆయన మిముమ్ను పరిశోధించుట మీకు కేష్మమా? లేక ఒకడు నరులను 

మోసముచేయునటుల్ మీరు ఆయనను మోసము చేయుదురా? 

1 కొరిందీయులకు 15:15 => దేవుడు కీర్సుత్ను లేపెనని, ఆయననుగూరిచ్ మేము సాక్షయ్ము 

చెపిప్యునాన్ము గదా? మృతులు లేపబడనియెడల దేవుడాయనను లేపలేదు గనుక మేమును దేవుని 

విషయమై అబదధ్పు సాకుష్లముగా అగపడుచునాన్ము. 
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పర్సంగి 3:14 => దేవుడు చేయు పనులనిన్యు శాశవ్తములని నేను తెలిసికొంటిని; దాని కేదియు 

చేరచ్బడదు దానినుండి ఏదియు తీయబడదు ; మనుషుయ్లు తనయందు భయభకుత్లు 

కలిగియుండునటుల్ దేవుడిటిట్ నియమము చేసియునాన్డు. 

యెషయా 29:13 => పర్భువు ఈలాగు సెలవిచిచ్యునాన్డు ఈ పర్జలు నోటిమాటతో నాయొదద్కు 

వచుచ్చునాన్రు పెదవులతో ననున్ ఘనపరచుచునాన్రు గాని తమ హృదయమును నాకు దూరము 

చేసికొనియునాన్రు వారు నాయెడల చూపు భయభకుత్లు మానవుల విధులనుబటిట్ వారు నేరుచ్కొనినవి.  

మతత్యి 15:9 => మనుషుయ్లు కలిప్ంచిన పదధ్తులు దైవోపదేశములని బోధించుచు వారు ననున్ 

వయ్రథ్ముగా ఆరాధించుచునాన్రు అని యెషయా మిముమ్నుగూరిచ్ పర్వచించిన మాట సరియే అని 

వారితో చెపిప్ 

1 కొరిందీయులకు 3:12 => ఎవడైనను ఈ పునాదిమీద బంగారము, వెండి, వెలగల రాళుల్, కఱఱ్, 

గడిడ్, కొయయ్కాలు మొదలైనవాటితో కటిట్నయెడల, 

గలతీయులకు 1:9 => మేమిదివరకు చెపిప్నపర్కారమిపుప్డును మరల చెపుప్చునాన్ము; మీరు 

అంగీకరించిన సువారత్ గాక మరియొకటి యెవడైనను మీకు పర్కటించినయెడల వాడు శాపగర్సుత్డవును 

గాక.  

వచనము 10 

దాసునిగూరిచ్ వాని యజమానునితో కొండెములు చెపప్కుము వాడు నినున్ శపించును ఒకవేళ నీవు 

శికాష్రు హ్డవగుదువు. 

1 రాజులు 3:5 => గిబియోనులో యెహోవా రాతిర్వేళ సవ్పన్మందు సొలొమోనునకు పర్తయ్క్షమై నేను 

నీకు దేనినిచుచ్ట నీకిషట్మో దాని నడుగుమని దేవుడు అతనితో సెలవియయ్గా 

1 రాజులు 3:6 => సొలొమోను ఈలాగు మనవి చేసెను నీ దాసుడును నా తండిర్యునైన దావీదు నీ 

దృషిట్కి అనుకూలముగా సతయ్మును నీతిని అనుసరించి యథారథ్మైన మనసు గలవాడై పర్వరిత్ంచెను 

గనుక నీవు అతనియెడల పరిపూరణ్ కటాక్షమగుపరచి, యీ దినమున నునన్టుల్గా అతని 

సింహాసనముమీద అతని కుమారుని కూరుచ్ండబెటిట్ అతనియందు మహాకృపను చూపియునాన్వు. 
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1 రాజులు 3:7 => నా దేవా యెహోవా, నీవు నా తండిర్యైన దావీదునకు బదులుగా నీ దాసుడనైన 

ననున్ రాజుగా నియమించియునాన్వు; అయితే నేను బాలుడను, కారయ్ములు జరుపుటకు నాకు బుదిధ్ 

చాలదు; 

1 రాజులు 3:8 => నీ దాసుడనైన నేను నీవు కోరుకొనిన జనుల మధయ్ ఉనాన్ను; వారు 

విసత్రించియునన్ందున వారిని లెకక్ పెటుట్టయు వారి విశాలదేశమును తనకీ చేయుటయు అసాధయ్ము. 

1 రాజులు 3:9 => ఇంత గొపప్దైన నీ జనమునకు నాయ్యము తీరచ్గలవాడు ఎవవ్డు? కాబటిట్ నేను 

మంచి చెడ డ్లు వివేచించి నీ జనులకు నాయ్యము తీరుచ్నటుల్ నీ దాసుడనైన నాకు వివేకముగల 

హృదయము దయచేయుము. 

2 రాజులు 2:9 => వారు దాటిపోయిన తరువాత ఏలీయా ఎలీషాను చూచి నేను నీయొదద్నుండి 

తీయబడకమునుపు నీకొరకు నేనేమి చేయకోరుదువో దాని నడుగుమని చెపప్గా ఎలీషా నీకు కలిగిన 

ఆతమ్లో రెండుపాళుల్ నా మీదికి వచుచ్నటుల్ దయచేయుమనెను. 

కీరత్నలు 27:4 => యెహోవాయొదద్ ఒకక్ వరము అడిగితిని దానిని నేను వెదకుచునాన్ను. యెహోవా 

పర్సనన్తను చూచుటకును ఆయన ఆలయములో ధాయ్నించుటకును నా జీవితకాలమంతయు నేను 

యెహోవా మందిరములో నివసింప గోరుచునాన్ను.  

లూకా 10:42 => మరియ ఉతత్మమైనదానిని ఏరప్రచుకొనెను, అది ఆమె యొదద్నుండి 

తీసివేయబడదని ఆమెతో చెపెప్ను. 

కీరత్నలు 21:2 => అతని మనోభీషట్ము నీవు సఫలము చేయుచునాన్వు అతని పెదవులలోనుండి 

వచిచ్న పార్రథ్న నీవు మానక అంగీకరించుచునాన్వు. 

1 రాజులు 2:16 => ఇపుప్డు నేను నీతో ఒక మనవి చేసికొనుచునాన్ను, కాదనకుము. 

వచనము 11 

తమ తండిర్ని శపించుచు తలిల్ని దీవించని తరము కలదు. 

సామెతలు 21:6 => అబదధ్ములాడి ధనము సంపాదించుకొనుట ఊపిరితో సాటి, దానిని కోరువారు 

మరణమును కోరుకొందురు. 
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సామెతలు 22:8 => దౌషట్య్మును వితుత్వాడు కీడును కోయును వాని కోర్ధమను దండము 

కాలిపోవును. 

సామెతలు 23:5 => నీవు దానిమీద దృషిట్ నిలిపినతోడనే అది లేకపోవును నిశచ్యముగా అది 

రెకక్లు ధరించి యెగిరిపోవును. పకిష్రాజు ఆకాశమునకు ఎగిరిపోవునటుల్ అది ఎగిరి పోవును. 

కీరత్నలు 62:9 => అలుప్లైనవారు వటిట్ ఊపిరియై యునాన్రు. ఘనులైనవారు మాయసవ్రూపులు 

తార్సులో వారందరు తేలిపోవుదురు వటిట్ ఊపిరికనన్ అలకనగా ఉనాన్రు 

కీరత్నలు 62:10 => బలాతాక్రమందు నమిమ్కయుంచకుడి దోచుకొనుటచేత గరవ్పడకుడి ధనము 

హెచిచ్నను దానిని లక్షయ్పెటట్కుడి. 

కీరత్నలు 119:29 => కపటపు నడత నాకు దూరము చేయుము నీ ఉపదేశమును నాకు 

దయచేయుము 

కీరత్నలు 119:37 => వయ్రథ్మైనవాటిని చూడకుండ నా కనున్లు తిర్పిప్వేయుము నీ మారగ్ములలో 

నడుచుకొనుటకు ననున్ బర్దికింపుము. 

పర్సంగి 1:2 => వయ్రథ్ము వయ్రథ్మని పర్సంగి చెపుప్చునాన్డు, వయ్రథ్ము వయ్రథ్ము సమసత్ము వయ్రథ్మే. 

యెషయా 5:18 => భకిత్హీనతయను తార్ళల్తో దోషమును లాగుకొనువారికి శర్మ. బండిమోకులచేత 

పాపమును లాగుకొనువారికి శర్మ వారు ఇటల్నుకొనుచునాన్రు 

యెషయా 59:4 => నీతినిబటిట్ యెవడును సాక్షయ్ము పలుకడు సతయ్మునుబటిట్ యెవడును 

వాయ్జెయ్మాడడు అందరు వయ్రథ్మైనదాని నముమ్కొని మోసపుమాటలు పలుకుదురు చెడుగును గరభ్ము 

ధరించి పాపమును కందురు.  

యోహాను 2:8 => అపుప్డాయన వారితో మీరిపుప్డు ముంచి, విందు పర్ధానియొదద్కు 

తీసికొనిపొండని చెపప్గా, వారు తీసికొనిపోయిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 14:15 => అయయ్లారా, మీరెందుకీలాగు చేయుచునాన్రు? మేముకూడ మీ 

సవ్భావమువంటి సవ్భావముగల నరులమే. మీరు ఈ వయ్రథ్మైనవాటిని విడిచిపెటిట్, ఆకాశమును 

భూమిని సముదర్మును వాటిలో ఉండు సమసత్మును సృజించిన జీవముగల దేవునివైపు తిరుగవలెనని 

మీకు సువారత్ పర్కటించుచునాన్ము 
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ఆదికాండము 28:20 => అపుప్డు యాకోబు నేను తిరిగి నా తండిర్ యింటికి కేష్మముగా వచుచ్నటుల్ 

దేవుడు నాకు తోడైయుండి, నేను వెళుల్చునన్ యీ మారగ్ములో ననున్ కాపాడి, 

ఆదికాండము 48:15 => అతడు యోసేపును దీవించి నా పితరులైన అబార్హాము ఇసాస్కులు 

ఎవనియెదుట నడుచుచుండిరో ఆ దేవుడు, నేను పుటిట్నది మొదలుకొని నేటివరకును ఎవడు ననున్ 

పోషించెనో ఆ దేవుడు, 

ఆదికాండము 48:16 => అనగా సమసత్మైన కీడులలోనుండి ననున్ తపిప్ంచిన దూత యీ పిలల్లను 

ఆశీరవ్దించును గాక; నా పేరును అబార్హాము ఇసాస్కులను నా పితరుల పేరును వారికి పెటట్బడును 

గాక; భూమియందు వారు బహుగా విసత్రించుదురు గాక అని చెపెప్ను 

నిరగ్మకాండము 16:15 => ఇశార్యేలీయులు దాని చూచినపుప్డు అది ఏమైనది తెలియక ఇదేమి 

అని ఒకరితో ఒకరు చెపుప్కొనిరి. 

నిరగ్మకాండము 16:18 => వారు ఓమెరుతో కొలిచినపుప్డు హెచుచ్గా కూరుచ్కొనినవానికి 

ఎకుక్వగా మిగులలేదు తకుక్వగా కూరుచ్కొనినవానికి తకుక్వకాలేదు. వారు తమ తమ యింటివారి 

భోజనమునకు సరిగా కూరుచ్కొనియుండిరి. 

నిరగ్మకాండము 16:21 => వారు అనుదినము ఉదయమున ఒకొక్కక్డు తన యింటివారి 

భోజనమునకు తగినటుట్గా కూరుచ్కొనిరి. ఎండ వేడిమికి అది కరిగెను. 

నిరగ్మకాండము 16:22 => ఆరవ దినమున వారు ఒకొక్కక్నికి రెండేసి ఓమెరుల చొపుప్న 

రెండంతలు ఆహారము కూరుచ్కొనినపుప్డు సమాజము యొకక్ అధికారులందరు వచిచ్ అది మోషేకు 

తెలిపిరి. 

నిరగ్మకాండము 16:29 => చూడుడి నిశచ్యముగా యెహోవా ఈ విశార్ంతిదినమును 

ఆచరించుటకు సెలవిచెచ్ను గనుక ఆరవ దినమున రెండు దినముల ఆహారము 

మీకనుగర్హించుచునాన్డు. పర్తివాడును తన తన చోట నిలిచియుండవలెను. ఏడవ దినమున 

ఎవడును తన చోటనుండి బయలువెళల్కూడదనెను. 

నిరగ్మకాండము 16:35 => ఇశార్యేలీయులు నివసింపవలసిన దేశమునకు తాము వచుచ్ నలుబది 

యేండుల్ మనాన్నే తినుచుండిరి; వారు కనాను దేశపు పొలిమేరలు చేరువరకు మనాన్ను తినిరి. 
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మతత్యి 6:11 => మా అనుదినాహారము నేడు మాకు దయచేయుము. 

మతత్యి 6:33 => కాబటిట్ మీరు ఆయన రాజయ్మును నీతిని మొదట వెదకుడి; అపుప్డవనిన్యు 

మీకనుగర్హింపబడును. 

లూకా 11:3 => మాకు కావలసిన అనుదినాహారము దినదినము మాకు దయచేయుము; 

1 తిమోతి 6:6 => సంతుషిట్ సహితమైన దైవభకిత్ గొపప్ లాభసాధనమైయునన్ది. 

1 తిమోతి 6:7 => మనమీలోకములోనికి ఏమియు తేలేదు, దీనిలోనుండి ఏమియు తీసికొని 

పోలేము.  

1 తిమోతి 6:8 => కాగా అనన్వసత్రములు గలవారమై యుండి వాటితో తృపిత్పొంది యుందము. 

2 రాజులు 25:30 => మరియు అతని బతెత్ము ఏనాటికి ఆనాడు రాజుచేత నిరణ్యింపబడినదై అతడు 

బర్దికిననాన్ళుల్ ఆ చొపుప్న అతని కియయ్బడుచుండెను. 

యిరిమ్యా 37:21 => కాబటిట్ రాజైన సిదిక్యా సెలవియయ్గా బంటులు బందీగృహశాలలో 

యిరీమ్యాను వేసి, పటట్ణములో రొటెట్లునన్ంత వరకు రొటెట్లు కాలుచ్వారి వీధిలోనుండి అనుదినము 

ఒక రొటెట్ అతనికిచుచ్చు వచిచ్రి; ఇటుల్ జరుగగా యిరీమ్యా బందీగృహశాలలో నివసించెను.  

యిరిమ్యా 52:34 => మరియు అతడు చనిపోవువరకు అతడు బర్తికిన దినములనిన్యు అనుదినము 

అతని పోషణకై బబులోను రాజుచేత భోజనపదారథ్ములు ఇయయ్బడుచుండెను. 

ఆదికాండము 27:24 => ఏశావు అను నా కుమారుడవు నీవేనా అని అడుగగా యాకోబు నేనే 

అనెను.  

నిరగ్మకాండము 16:4 => యెహోవా మోషేను చూచి ఇదిగో నేను ఆకాశమునుండి మీ కొరకు 

ఆహారమును కురిపించెదను; వారు నా ధరమ్శాసత్రము ననుసరించి నడుతురో లేదో అని నేను వారిని 

పరీకిష్ంచునటుల్ ఈ పర్జలు వెళి ల్ ఏనాటి బతెత్ము ఆనాడే కూరుచ్కొనవలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 6:11 => నీవు నింపని మంచి దర్వయ్ములచేత నింపబడిన ఇండల్ను, నీవు 

తర్వవ్కపోయినను తర్వవ్బడిన బావులను, నీవు నాటని దార్క్షతోటలను ఒలీవల తోటలను నీకిచిచ్న 

తరువాత నీవు తిని తృపిత్పొందినపుప్డు  
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దివ్తీయోపదేశకాండము 17:17 => తన హృదయము తొలగిపోకుండునటుల్ అతడు అనేక సతరీలను 

వి వా హ ము చే సి కొ న కూ డ దు ; వెం డి బం గా ర ము ల ను అ త డు త న కొ ర కు బ హు గా 

విసత్రింపజేసికొనకూడదు. 

రూతు 1:6 => వారికి ఆహారమిచుచ్టకు యెహోవా తన జనులను దరిశ్ంచెనని ఆమె మోయాబు 

దేశములో వినెను గనుక మోయాబు దేశము విడిచి వెళుల్టకై ఆమెయు ఆమె కోడండుర్ను 

పర్యాణమైరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 4:10 => యబేబ్జు ఇశార్యేలీయుల దేవునిగూరిచ్ మొఱఱ్పెటిట్ నీవు ననున్ 

నిశచ్యముగా ఆశీరవ్దించి నా సరిహదుద్ను విశాలపరచి నీ చెయియ్ నాకు తోడుగా ఉండ దయచేసి 

నాకు కీడురాకుండ దానిలోనుండి ననున్ తపిప్ంచుము అని పార్రిథ్ంపగా దేవుడు అతడు మనవిచేసిన 

దానిని అతనికి దయచేసెను. 

కీరత్నలు 10:7 => వారి నోరు శాపముతోను కపటముతోను వంచనతోను నిండియునన్ది వారి 

నాలుకకిర్ంద చేటును పాపమును ఉనన్వి. 

కీరత్నలు 119:163 => అబదధ్ము నాకసహయ్ము అది నాకు హేయము నీ ధరమ్శాసత్రము నాకు 

పీర్తికరము. 

సామెతలు 13:5 => నీతిమంతునికి కలల్మాట అసహయ్ము భకిత్హీనుడు నిందించుచు 

అవమానపరచును. 

సామెతలు 27:27 => నీ ఆహారమునకు నీ యింటివారి ఆహారమునకు నీ పనికతెత్ల జీవనమునకు 

మేకపాలు సమృదిధ్యగును. 

మతత్యి 6:13 => మముమ్ను శోధనలోకి తేక దుషు ట్నినుండి మముమ్ను తపిప్ంచుము. 

మతత్యి 19:23 => యేసు తన శిషుయ్లను చూచి ధనవంతుడు పరలోకరాజయ్ములో పర్వేశించుట 

దురల్భమని మీతో నిశచ్యముగా చెపుప్చునాన్ను. 

లూకా 22:40 => తరువాత ఆయన బయలుదేరి, తన వాడుక చొపుప్న ఒలీవలకొండకు వెళల్గా 

శిషుయ్లును ఆయనవెంట వెళి ల్రి. 

1 తిమోతి 6:8 => కాగా అనన్వసత్రములు గలవారమై యుండి వాటితో తృపిత్పొంది యుందము. 
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వచనము 12 

తమ దృషిట్కి తాము శుదుధ్లై తమ మాలినయ్మునుండి కడుగబడని వారి తరము కలదు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 6:10 => నీ దేవుడైన యెహోవా నీ పితరులైన అబార్హాము ఇసాస్కు 

యాకోబులతో చేసిన పర్మాణమునుబటిట్ నినున్ ఆ దేశములో పర్వేశపెటిట్, నీవు కటట్ని గొపప్వగు మంచి 

పురములను 

దివ్తీయోపదేశకాండము 6:11 => నీవు నింపని మంచి దర్వయ్ములచేత నింపబడిన ఇండల్ను, నీవు 

తర్వవ్కపోయినను తర్వవ్బడిన బావులను, నీవు నాటని దార్క్షతోటలను ఒలీవల తోటలను నీకిచిచ్న 

తరువాత నీవు తిని తృపిత్పొందినపుప్డు  

దివ్తీయోపదేశకాండము 6:12 => దాసుల గృహమైన ఐగుపుత్ దేశములోనుండి నినున్ రపిప్ంచిన 

యెహోవాను మరువకుండ నీవు జాగర్తత్పడుము. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 8:10 => నీవు తిని తృపిత్పొంది నీ దేవుడైన యెహోవా నీకిచిచ్న మంచి 

దేశమునుబటిట్ ఆయనను సుత్తింపవలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 8:11 => నేడు నేను నీకాజాఞ్పించు ఆయన ఆజఞ్లను విధులను కటట్డలను 

నీవు అనుసరింపక నీ దేవుడైన యెహోవాను మరచి కడుపారతిని 

దివ్తీయోపదేశకాండము 8:12 => మంచి యిండుల్ కటిట్ంచుకొని వాటిలో నివసింపగా, 

దివ్తీయోపదేశకాండము 8:13 => నీ పశువులు నీ గొఱఱ్మేకలును వృదిధ్యై నీకు వెండిబంగారములు 

విసత్రించి నీకు కలిగినదంతయు వరిథ్లిల్నపుప్డు 

దివ్తీయోపదేశకాండము 8:14 => నీ మనసుస్ మదించి, దాసుల గృహమైన ఐగుపుత్ దేశములోనుండి 

నినున్ రపిప్ంచిన నీ దేవుడైన యెహోవాను మరచెదవేమో. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 31:20 => నేను వారి పితరులతో పర్మాణము చేసినటుల్, పాలు తేనెలు 

పర్వహించు దేశమున వారిని పర్వేశపెటిట్న తరువాత, వారు తిని తార్గి తృపిత్పొంది కొర్వివ్నవారై 

అనయ్దేవతలతటుట్ తిరిగి వాటిని పూజించి ననున్ తృణీకరించి నా నిబంధనను మీరుదురు. 
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దివ్తీయోపదేశకాండము 32:15 => యెషూరూను కొర్వివ్నవాడై కాలు జాడించెను నీవు కొర్వివ్ బలిసి 

మందుడవైతివి. వాడు తనున్ పుటిట్ంచిన దేవుని విడిచెను తన రక్షణశైలమును తృణీకరించెను. 

నెహెమాయ్ 9:25 => అపుప్డు వారు పార్కారములుగల పటట్ణములను ఫలవంతమైన భూమిని 

సావ్ధీనపరచుకొని, సకలమైన పదారథ్ములతో నిండియునన్ యిండల్ను తర్వివ్న బావులను దార్క్షతోటలను 

ఒలీవ తోటలను బహు విసాత్రముగా ఫలించు చెటల్ను వశపరచుకొనిరి. ఆలాగున వారు తిని 

తృపిత్పొంది మదించి నీ మహోపకారమునుబటిట్ బహుగా సంతోషించిరి. 

నెహెమాయ్ 9:26 => అయినను వారు అవిధేయులై నీమీద తిరుగుబాటుచేసి, నీ ధరమ్శాసత్రమును 

లక్షయ్పెటట్క తోర్సివేసి, నీతటుట్ తిరుగవలెనని తమకు పర్కటన చేసిన నీ పర్వకత్లను చంపి నీకు బహుగా 

విసుకు పుటిట్ంచిరి. 

యోబు 31:24 => సువరణ్ము నాకు ఆధారమనుకొనినయెడలను నా ఆశర్యము నీవేయని మేలిమి 

బంగారముతో నేను చెపిప్నయెడలను 

యోబు 31:25 => నా ఆసిత్ గొపప్దని గాని నాచేతికి విసాత్రము సొతుత్ దొరికెనని గాని నేను 

సంతోషించినయెడలను 

యోబు 31:26 => సూరుయ్డు పర్కాశించినపుప్డు నేను అతనినేగాని చందుర్డు మికిక్లి కాంతికలిగి 

నడచుచుండగా అతనినేగాని చూచి 

యోబు 31:27 => నా హృదయము రహసయ్ముగా పేర్రేపింపబడి వారితటుట్ చూచి నా నోరు 

ముదుద్పెటిట్నయెడలను పరముననునన్ దేవుని దృషిట్కి నేను వేషధారి నవుదును.  

యోబు 31:28 => అదియు నాయ్యాధిపతులచేత శిక్ష నొందతగిన నేరమగును. 

యిరిమ్యా 2:31 => ఈ తరము వారలారా, యెహోవా సెలవిచుచ్ మాట లక్షయ్పెటుట్డి నేను 

ఇశార్యేలునకు అరణయ్మువలెనైతినా? గాఢాంధకార దేశమువలెనైతినా? మేము సేవ్చఛ్గా 

తిరుగులాడువారమైతివిు; ఇకను నీయొదద్కు రామని నా పర్జలేల చెపుప్చునాన్రు?  

యెహెజేక్లు 16:14 => నేను నీ కనుగర్హించిన నా పర్భావముచేత నీ సౌందరయ్ము పరిపూరణ్ము 

కాగా అనయ్జనులు దాని చూచి నీ కీరిత్ పర్శంసించుచు వచిచ్రి; ఇదే పర్భువగు యెహోవా వాకుక్. 
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యెహెజేక్లు 16:15 => అయితే నీ సౌందరయ్మును నీవు ఆధారము చేసికొని, నీకు కీరిత్ వచిచ్నందున 

నీవు వేశయ్వై దారినిపోవు పర్తి వానితో బహుగా వయ్భిచరించుచు వచిచ్తివి, పిలిచిన వానితోనెలల్ పోతివి. 

యెహెజేక్లు 16:49 => నీ చెలెల్లైన సొదొమ చేసిన దోషమేదనగా, దానికిని దాని కుమారెత్లకును 

కలిగిన గరవ్మును ఆహార సమృదిధ్యు నిరివ్చారమైన సుఖసిథ్తియు ననునదియే; అది దీనులకును 

దరిదుర్లకును సహాయము చేయకుండెను.  

యెహెజేక్లు 16:50 => వారు అహంకరించి నా దృషిట్కి హేయకిర్యలు చేసిరి గనుక నేను దాని 

చూచి వారిని వెళల్గొటిట్తిని. 

దానియేలు 4:17 => ఈ ఆజఞ్ జాగరూకులగు దేవదూతల పర్కటన ననుసరించి జరుగును, 

నిరణ్యమైన పరిశుదుధ్ల పర్కటన ననుసరించి సంభవించును. మహోనన్తుడగు దేవుడు మానవుల 

రా జయ్ ము పై ని అ ధి కా రి యై యుం డి , తా నె వ రి కి అ ను గర్ హిం ప ని చఛ్ యిం చు నో 

వారికనుగర్హించుననియు , ఆ యా రాజయ్ముపైన అతయ్ లప్  మనుషుయ్ లను ఆయన 

నియమించుచునాన్డనియు మనుషుయ్లందరు తెలిసికొనునటుల్ ఈలాగు జరుగును. 

దానియేలు 4:30 => రాజు బబులోనను ఈ మహా విశాలపటట్ణము నా బలాధికారమును నా పర్భావ 

ఘనతను కనపరచుటకై నా రాజధాని నగరముగా నేను కటిట్ంచినది కాదా అని తనలో తాననుకొనెను. 

హోషేయ 13:6 => తరువాత వారికి మేత దొరకగా వారు తిని తృపిత్పొందిరి; తృపిత్పొంది గరివ్ంచి 

ననున్ మరచిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 12:22 => జనులు ఇది దైవసవ్రమేకాని మానవసవ్రము కాదని కేకలు 

వేసిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 12:23 => అతడు దేవుని మహిమపరచనందున వెంటనే పర్భువు దూత 

అతని మొతెత్ను గనుక పురుగులు పడి పార్ణము విడిచెను. 

నిరగ్మకాండము 5:2 => ఫరో నేను అతని మాట విని ఇశార్యేలీయులను పోనిచుచ్టకు యెహోవా 

ఎవడు? నేను యెహోవాను ఎరుగను, ఇశార్యేలీయులను పోనీయననెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 32:15 => కాబటిట్ యిపుప్డు హిజిక్యాచేత మీరు మోసపోకుడి, మీరు ఇటిట్ 

పేర్రేపణకు లోబడకుడి, అతని నముమ్కొనకుడి, యే జనుల దేవుడైనను ఏ రాజయ్పు దేవుడైనను తన 
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జనులను నాచేతిలో నుండి గాని నా పితరుల చేతిలోనుండి గాని విడిపింపలేక పోగా, మీ దేవుడు 

నాచేతిలోనుండి మిముమ్ను మొదలే విడిపింపలేకపోవునుగదా అనెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 32:16 => అతని సేవకులు దేవుడైన యెహోవా మీదను ఆయన సేవకుడైన 

హిజిక్యా మీదను ఇంకను పేలాపనలు పేలిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 32:17 => అదియుగాక ఇతర దేశముల జనుల దేవతలు తమ జనులను 

నాచేతిలోనుండి యేలాగున విడిపింపలేకపోయిరో ఆలాగున హిజిక్యా సేవించు దేవుడును తన 

జనులను నాచేతిలోనుండి విడిపింపలేకపోవునని ఇశార్యేలు దేవుడైన యెహోవాను నిందించుటకును, 

ఆయనమీద అపవాదములు పలుకుటకును అతడు పతిర్కలు వార్సి పంపెను. 

సామెతలు 6:30 => దొంగ ఆకలిగొని పార్ణరక్షణ కొరకు దొంగిలినయెడల యెవరును వాని 

తిరసక్రింపరు గదా. 

సామెతలు 6:31 => వాడు దొరికినయెడల ఏడంతలు చెలిల్ంపవలెను తన యింటి ఆసిత్ అంతయు 

అపప్గింపవలెను. 

కీరత్నలు 125:3 => నీతిమంతులు పాపము చేయుటకు తమ చేతులు చాపకుండునటుల్ భకిత్హీనుల 

రాజదండము నీతిమంతుల సావ్సథ్య్ముమీద నుండదు.  

సామెతలు 29:24 => దొంగతో పాలుకూడువాడు తనకుతానే పగవాడు అటిట్వాడు ఒటుట్ పెటిట్నను 

సంగతి చెపప్డు. 

నిరగ్మకాండము 20:7 => నీ దేవుడైన యెహోవా నామమును వయ్రథ్ముగా నుచచ్రింపకూడదు; 

యెహోవా తన నామమును వయ్రథ్ముగా నుచచ్రింపువానిని నిరోద్షిగా ఎంచడు. 

లేవీయకాండము 5:1 => ఒకడు ఒటుట్పెటుట్కొనినవాడై తాను చూచినదానిగూరిచ్గాని తనకు 

తెలిసినదానిగూరిచ్గాని సాకిష్యైయుండి దాని తెలియచేయక పాపము చేసినయెడల అతడు తన 

దోషశిక్షను భరించును. 

మతత్యి 26:72 => అతడు ఒటుట్పెటుట్కొని నేనుండలేదు; ఆ మనుషుయ్ని నేనెరుగనని మరల చెపెప్ను. 

మతత్యి 26:74 => అందుకు అతడు ఆ మనుషుయ్ని నేనెరుగనని చెపిప్ శపించుకొనుటకును 

ఒటుట్పెటుట్కొనుటకును మొదలుపెటెట్ను. వెంటనే కోడి కూసెను 
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నిరగ్మకాండము 22:11 => వాడు తన పొరుగువాని సొముమ్ను తీసికొనలేదనుటకు యెహోవా 

పర్మాణము వారిదద్రిమధయ్ నుండవలెను. సొతుత్దారుడు ఆ పర్మాణమును అంగీకరింపవలెను; ఆ 

నషట్మును అచుచ్కొననకక్రలేదు. 

లేవీయకాండము 6:3 => పోయినది తనకు దొరికినపుప్డు దానిగూరిచ్ బొంకిన యెడలనేమి, 

మనుషుయ్లు వేటిని చేసి పాపులగుదురో వాటనిన్టిలో దేని విషయమైనను అబదధ్పర్మాణము 

చేసినయెడలనేమి, 

దివ్తీయోపదేశకాండము 6:11 => నీవు నింపని మంచి దర్వయ్ములచేత నింపబడిన ఇండల్ను, నీవు 

తర్వవ్కపోయినను తర్వవ్బడిన బావులను, నీవు నాటని దార్క్షతోటలను ఒలీవల తోటలను నీకిచిచ్న 

తరువాత నీవు తిని తృపిత్పొందినపుప్డు  

దివ్తీయోపదేశకాండము 8:11 => నేడు నేను నీకాజాఞ్పించు ఆయన ఆజఞ్లను విధులను కటట్డలను 

నీవు అనుసరింపక నీ దేవుడైన యెహోవాను మరచి కడుపారతిని 

దివ్తీయోపదేశకాండము 8:12 => మంచి యిండుల్ కటిట్ంచుకొని వాటిలో నివసింపగా, 

దివ్తీయోపదేశకాండము 17:17 => తన హృదయము తొలగిపోకుండునటుల్ అతడు అనేక సతరీలను 

వి వా హ ము చే సి కొ న కూ డ దు ; వెం డి బం గా ర ము ల ను అ త డు త న కొ ర కు బ హు గా 

విసత్రింపజేసికొనకూడదు. 

యెహోషువ 24:27 => జనులందరితో ఇటల్నెను ఆలోచించుడి, యెహోవా మనతో చెపిప్న 

మాటలనిన్యు ఈ రాతికి వినబడెను గనుక అది మనమీద సాకిష్గా ఉండును. మీరు మీ దేవుని 

విసరిజ్ంచినయెడల అది మీమీద సాకిష్గా ఉండును. 

1 రాజులు 8:31 => ఎవడైనను తన పొరుగువానికి అనాయ్యము చేయగా అతనిచేత పర్మాణము 

చేయించుటకు అతనిమీద ఒటుట్ పెటట్బడినయెడల, అతడు ఈ మందిరమందునన్ నీ బలిపీఠము ఎదుట 

ఆ ఒటుట్ పెటుట్నపుప్డు 

2 దినవృతాత్ంతములు 6:22 => ఎవడైనను తన పొరుగువానియెడల తపుప్చేసినపుప్డు అతనిచేత 

పర్మాణము చేయించుటకై అతనిమీద ఒటుట్ పెటట్బడి ఆ ఒటుట్ ఈ మందిరమందుండు నీ బలిపీఠము 

ఎదుటికి వచిచ్నపుప్డు 
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యోబు 21:15 => మేము ఆయనను సేవించుటకు సరవ్శకుత్డగువాడెవడు? మేము ఆయననుగూరిచ్ 

పార్రథ్నచేయుటచేత మాకేమి లాభము కలుగును? అని వారు చెపుప్దురు 

యోబు 31:28 => అదియు నాయ్యాధిపతులచేత శిక్ష నొందతగిన నేరమగును. 

కీరత్నలు 10:4 => దుషు ట్లు పొగరెకిక్ యెహోవా విచారణ చేయడనుకొందురు దేవుడు లేడని 

వారెలల్పుప్డు యోచించుదురు 

కీరత్నలు 37:16 => నీతిమంతునికి కలిగినది కొంచెమైనను బహుమంది భకిత్హీనులకునన్ 

ధనసమృదిధ్కంటె శేర్షట్ము. 

సామెతలు 27:27 => నీ ఆహారమునకు నీ యింటివారి ఆహారమునకు నీ పనికతెత్ల జీవనమునకు 

మేకపాలు సమృదిధ్యగును. 

యిరిమ్యా 22:21 => నీ కేష్మకాలములలో నీతో మాటలాడితిని గాని నేను విననని నీవంటివి; 

నామాట వినకపోవుటే నీ బాలయ్మునుండి నీకు వాడుక. 

యిరిమ్యా 43:2 => హోషేయా కుమారుడైన అజరాయ్యును కారేహ కుమారుడైన యోహానానును 

గరివ్షుఠ్లందరును యిరీమ్యాతో ఇటల్నిరి నీవు అబదధ్ము పలుకుచునాన్వు ఐగుపుత్లో 

కాపురముండుటకు మీరు అకక్డికి వెళల్కూడదని పర్కటించుటకై మన దేవుడైన యెహోవా నినున్ 

పంపలేదు. 

యెహెజేక్లు 28:5 => నీకు కలిగిన జాఞ్నాతిశయముచేతను వరత్కముచేతను నీవు విసాత్రమైన 

ఐశవ్రయ్ము సంపాదించుకొంటివి, నీకు ఐశవ్రయ్ము కలిగినదని నీవు గరివ్ంచినవాడవైతివి. 

జెకరాయ్ 5:3 => అందుకతడు నాతో ఇటల్నెను ఇది భూమియంతటి మీదికి బయలువెళుల్ శాపమే; 

దానికి ఒక పర్కక్ను వార్సియునన్ దానినిబటిట్ దొంగిలువారందరును కొటిట్వేయబడుదురు; రెండవ 

పర్కక్ను వార్సియునన్ దానినిబటిట్ అపర్మాణికులందరును కొటిట్వేయబడుదురు. 

మతత్యి 19:23 => యేసు తన శిషుయ్లను చూచి ధనవంతుడు పరలోకరాజయ్ములో పర్వేశించుట 

దురల్భమని మీతో నిశచ్యముగా చెపుప్చునాన్ను. 

లూకా 6:25 => అయోయ్ యిపుప్డు (కడుపు) నిండియునన్ వారలారా, మీరాకలిగొందురు. అయోయ్ 

యిపుప్డు నవువ్చునన్ వారలారా, మీరు దుఃఖించి యేడుత్రు. 
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లూకా 16:4 => ననున్ ఈ గృహనిరావ్హకతవ్పు పనినుండి తొలగించునపుప్డు వారు ననున్ తమ 

యిండల్లోనికి చేరుచ్కొనునటుల్ ఏమి చేయవలెనో నాకు తెలియుననుకొని, 

లూకా 18:24 => యేసు అతని చూచి ఆసిత్ గలవారు దేవుని రాజయ్ములో పర్వేశించుట ఎంతో 

దురల్భము. 

లూకా 22:40 => తరువాత ఆయన బయలుదేరి, తన వాడుక చొపుప్న ఒలీవలకొండకు వెళల్గా 

శిషుయ్లును ఆయనవెంట వెళి ల్రి. 

ఎఫెసీయులకు 4:28 => దొంగిలువాడు ఇకమీదట దొంగిలక అకక్ర గలవానికి పంచిపెటుట్టకు 

వీలుకలుగు నిమితత్ము తనచేతులతో మంచి పనిచేయుచు కషట్పడవలెను. 

1 తిమోతి 6:8 => కాగా అనన్వసత్రములు గలవారమై యుండి వాటితో తృపిత్పొంది యుందము. 

1 తిమోతి 6:17 => ఇహమందు ధనవంతులైనవారు గరివ్షు ట్లు కాక, అసిథ్రమైన ధనమునందు 

నమిమ్కయుంచక, సుఖముగా అనుభవించుటకు సమసత్మును మనకు ధారాళముగ దయచేయు 

దేవునియందే నమిమ్కయుంచుడని ఆజాఞ్పించుము. 

2 తిమోతి 2:12 => సహించినవారమైతే ఆయనతో కూడ ఏలుదుము. ఆయనను ఎరుగమంటే 

మనలను ఆయన యెరుగననును. 

పర్కటన 3:8 => నీ కిర్యలను నేనెరుగుదును; నీకునన్ శకిత్ కొంచెమై యుండినను నీవు నా 

వాకయ్మును గైకొని నా నామము ఎరుగననలేదు. ఇదిగో తలుపు నీయెదుట తీసియుంచియునాన్ను; 

దానిని ఎవడును వేయనేరడు 

పర్కటన 3:17 => నీవు దౌరాభ్గుయ్డవును దికుక్మాలిన వాడవును దరిదుర్డవును గుర్డిడ్వాడవును 

దిగంబరుడవునై యునాన్వని యెరుగక నేను ధనవంతుడను, ధనవృదిధ్ చేసియునాన్ను, నాకేమియు 

కొదువలేదని చెపుప్కొనుచునాన్వు. 

వచనము 13 

కనున్లు నెతిత్కి వచిచ్నవారి తరము కలదు. వారి కనురెపప్లు ఎంత పైకెతత్బడియునన్వి! 
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సామెతలు 24:23 => ఇవియు జాఞ్నులు చెపిప్న సామెతలే నాయ్యము తీరుచ్టలో పక్షపాతము 

చూపుట ధరమ్ము కాదు 

దివ్తీయోపదేశకాండము 23:15 => తన యజమానుని యొదద్నుండి తపిప్ంచుకొని నీయొదద్కు 

వచిచ్న దాసుని వాని యజమానునికి అపప్గింపకూడదు. 

1 సమూయేలు 22:9 => అపుప్డు ఎదోమీయుడగు దోయేగు సౌలు సేవకుల దగగ్ర నిలిచియుండి 

యెషష్యి కుమారుడు పారిపోయి నోబులోని అహీటూబు కుమారుడైన అహీమెలెకు దగగ్రకురాగా నేను 

చూచితిని. 

1 సమూయేలు 22:10 => అహీమెలెకు అతని పక్షముగా యెహోవా యొదద్ విచారణ చేసి, 

ఆహారమును ఫిలిషీత్యుడైన గొలాయ్తు ఖడగ్మును అతనికిచెచ్నని చెపప్గా 

1 సమూయేలు 24:9 => సౌలుతో ఇటల్నెను దావీదు నీకు కీడుచేయ నుదేద్శించుచునాన్డని జనులు 

చెపిప్న మాటలు నీవెందుకు వినుచునాన్వు? 

1 సమూయేలు 26:19 => రాజా నా యేలినవాడా, నీ దాసుని మాటలు వినుము. నామీద 

పడవలెనని యెహోవా నినున్ పేర్రేపించిన యెడల నైవేదయ్ము చేసి ఆయనను శాంతిపరచవచుచ్ను. 

అయితే నరులెవరైనను నినున్ పేర్రేపించినయెడల వారు యెహోవా దృషిట్కి శాపగర్సుత్లగుదురు. వారు 

నీవు దేశమును విడిచి అనయ్దేవతలను పూజించుమని నాతో చెపిప్, యెహోవా సావ్సథ్య్మునకు 

హతుత్కొనకుండ ననున్ వెలివేయుచునాన్రు. 

1 సమూయేలు 30:15 => ఆ దండును కలిసికొనుటకై నీవు నాకు దోవచూపుదువా అని దావీదు 

వాని నడుగగా వాడు నేను నినున్ చంపననియు నీ యజమానుని వశము చేయననియు దేవునిబటిట్ నీవు 

నాకు పర్మాణము చేసినయెడల ఆ దండును కలిసి కొనుటకు నీకు దోవచూపుదుననెను. 

2 సమూయేలు 16:1 => దావీదు కొండ శిఖరము అవతల కొంచెము దూరము వెళి ల్న తరువాత 

మెఫీబోషెతు సేవకుడైన సీబా గంతలు కటిట్న రెండు గాడిదలను తీసికొనివచెచ్ను; రెండు వందల 

రొటెట్లును నూరు దార్క్ష గెలలును నూరు అంజూరపు అడలును దార్కాష్రసపు తితిత్ ఒకటియు వాటిమీద 

వేసియుండెను. 
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2 సమూయేలు 16:2 => రాజు ఇవి ఎందుకు తెచిచ్తివని సీబాను అడుగగా సీబా గాడిదలు రాజు 

ఇంటివారు ఎకుక్టకును, రొటెట్లును అంజూరపు అడలును పనివారు తినుటకును, దార్కాష్రసము 

అరణయ్మందు అలసటనొందినవారు తార్గుటకును తెచిచ్తిననగా 

2 సమూయేలు 16:3 => రాజు నీ యజమానుని కుమారుడు ఎకక్డనునాన్డని అడిగెను. అందుకు 

సీబా చితత్గించుము, ఈవేళ ఇశార్యేలీయులు తన తండిర్ రాజయ్మును తనకు తిరిగి యిపిప్ంతురనుకొని 

అతడు యెరూషలేములో నిలిచియునాన్డనెను. 

2 సమూయేలు 16:4 => అందుకు రాజు మెఫీబోషెతునకు కలిగినదంతయు నీదేయని సీబాతో 

చెపప్గా సీబా నా యేలినవాడా రాజా, నీ దృషిట్యందు నేను అనుగర్హము పొందుదునుగాక, నేను నీకు 

నమసాక్రము చేయుచునాన్ననెను.  

2 సమూయేలు 19:26 => అందుకతడు నా యేలినవాడా రాజా, నీ దాసుడనైన నేను కుంటివాడను 

గనుక గాడిదమీద గంత కటిట్ంచి యెకిక్ రాజుతో కూడ వెళి ల్పోదునని నేననుకొనగా నా పనివాడు ననున్ 

మోసము చేసెను. 

2 సమూయేలు 19:27 => సీబా నీ దాసుడనైన ననున్గూరిచ్ నా యేలినవాడవును రాజవునగు నీతో 

అబదధ్మాడెను. అయితే నా యేలినవాడవును రాజవునగు నీవు దేవదూత వంటివాడవు, నీ దృషిట్కి ఏది 

యనుకూలమో దాని చేయుము. 

దానియేలు 3:8 => ఆ సమయమందు కలీద్యులలో కొందరు ముఖుయ్లు వచిచ్ యూదులపైని 

కొండెములు చెపిప్ 

దానియేలు 3:9 => రాజగు నెబుకదెన్జరు నొదద్ ఈలాగు మనవి చేసిరి రాజు చిరకాలము జీవించును 

గాక. 

దానియేలు 3:10 => రాజా, తాము ఒక కటట్డ నియమించితిరి; ఏదనగా బాకాను పిలల్ంగోర్విని 

పెదద్వీణను వీణను విపంచికను సుంఫోనీయను సకలవిధములగు వాదయ్ధవ్నులను విను పర్తివాడు 

సాగిలపడి ఆ బంగారు పర్తిమకు నమసాక్రము చేయవలెను. 

దానియేలు 3:11 => సాగిలపడి నమసక్రింపని వాడెవడో వాడు మండుచునన్ అగిన్గుండములో 

వేయబడును. 
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దానియేలు 3:12 => రాజా, తాము షదర్కు, మేషాకు, అబేదన్గో అను ముగుగ్రు యూదులను 

బబులోను దేశములోని రాచకారయ్ములు విచారించుటకు నియమించితిరి; ఆ మనుషుయ్లు తమరి 

ఆజఞ్ను లక్షయ్పెటట్లేదు, తమరి దేవతలను పూజించుటలేదు, తమరు నిలువబెటిట్ంచిన బంగారు 

పర్తిమకు నమసక్రించుటయే లేదు అనిరి. 

దానియేలు 3:13 => అందుకు నెబుకదెన్జరు అతాయ్గర్హమును రౌదర్మును గలవాడై షదర్కును 

మేషాకును అబేదెన్గోను పటుట్కొని రండని ఆజఞ్ ఇయయ్గా వారు ఆ మనుషుయ్లను పటుట్కొని 

రాజసనిన్ధికి తీసికొని వచిచ్రి. 

దానియేలు 3:14 => అంతట నెబుకదెన్జరు వారితో ఇటల్నెను షదర్కూ, మేషాకూ, అబేదెన్గో మీరు 

నా దేవతను పూజించుట లేదనియు, నేను నిలువబెటిట్ంచిన బంగారు పర్తిమకు నమసక్రించుట 

లేదనియు నాకు వినబడినది. అది నిజమా? 

దానియేలు 3:15 => బాకాను పిలల్ంగోర్విని పెదద్వీణను వీణను సుంఫోనీయను విపంచికను 

సకలవిధములగు వాదయ్ధవ్నులను మీరు విను సమయములో సాగిలపడి, నేను చేయించిన పర్తిమకు 

నమసక్రించుటకు సిదధ్ముగా ఉండిన యెడల సరే మీరు నమసక్రింపని యెడల తక్షణమే మండుచునన్ 

వేడిమిగల అగిన్గుండములో మీరు వేయబడుదురు; నాచేతిలో నుండి మిముమ్ను విడిపింపగల 

దేవుడెకక్డ నునాన్డు? 

దానియేలు 3:16 => షదర్కును, మేషాకును, అబేదెన్గోయు రాజుతో ఈలాగు చెపిప్రి నెబుకదెన్జరూ, 

యిందును గురించి నీకు పర్తుయ్తత్రమియయ్వలెననన్ చింత మాకు లేదు. 

దానియేలు 3:17 => మేము సేవించుచునన్ దేవుడు మండుచునన్ వేడిమిగల యీ అగిన్గుండములో 

నుండి మముమ్ను తపిప్ంచి రకిష్ంచుటకు సమరుథ్డు; మరియు నీ వశమున పడకుండ ఆయన మముమ్ను 

రకిష్ంచును; ఒక వేళ ఆయన రకిష్ంపకపోయినను 

దానియేలు 3:18 => రాజా, నీ దేవతలను మేము పూజింపమనియు, నీవు నిలువబెటిట్ంచిన బంగారు 

పర్తిమకు నమసక్రింపమనియు తెలిసికొనుము. 
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దానియేలు 6:13 => అందుకు వారు చెరపటట్బడిన యూదులలో నునన్ ఆ దానియేలు, నినేన్గాని 

నీవు పుటిట్ంచిన శాసనమునేగాని లక్షయ్పెటట్క, అనుదినము ముమామ్రు పార్రథ్న చేయుచు 

వచుచ్చునాన్డనిరి. 

దానియేలు 6:24 => రాజు ఆజఞ్ ఇయయ్గా దానియేలుమీద నింద మోపిన ఆ మనుషుయ్లను వారు 

తోడుకొనివచిచ్ సింహముల గుహలో పడదోర్సిరి, వారిని వారి కుమారులను వారి భారయ్లను 

పడదోర్సిరి. వారా గుహ అడుగునకు రాకమునుపే సింహముల పాలైరి, సింహములు వారి 

యెముకలను సహితము పగులగొరికి పొడిచేసెను.  

రోమీయులకు 14:4 => పరుని సేవకునికి తీరుప్ తీరుచ్టకు నీవెవడవు? అతడు 

నిలిచియుండుటయైనను పడియుండుటయైనను అతని సొంత యజమానుని పనియే; అతడు 

నిలుచును, పర్భువు అతనిని నిలువబెటుట్టకు శకిత్ గలవాడు. 

సామెతలు 11:26 => ధానయ్ము బిగబటుట్వానిని జనులు శపించెదరు దానిని అముమ్వాని తలమీదికి 

దీవెన వచుచ్ను. 

సామెతలు 24:24 => నీయందు దోషము లేదని దుషు ట్నితో చెపుప్వానిని పర్జలు శపించుదురు 

జనులు అటిట్వానియందు అసహయ్పడుదురు. 

సామెతలు 28:27 => బీదలకిచుచ్వానికి లేమి కలుగదు కనున్లు మూసికొనువానికి బహు 

శాపములు కలుగును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 15:9 => విడుదల సంవతస్రమైన యేడవ సంవతస్రము సమీపమైనదని 

చెడ డ్తలంపు నీ మనసుస్లో పుటట్క యుండునటుల్ జాగర్తత్పడుము. బీదవాడైన నీ సహోదరునియెడల 

కటాక్షము చూపక నీవు వానికేమియు ఇయయ్కపోయినయెడల వాడొకవేళ నినున్గూరిచ్ యెహోవాకు 

మొఱఱ్పెటుట్ను; అది నీకు పాపమగును. 

2 దినవృతాత్ంతములు 24:22 => ఈ పర్కారము రాజైన యోవాషు జెకరాయ్ తండిర్యైన 

యెహోయాదా తనకు చేసిన ఉప కారమును మరచినవాడై అతని కుమారుని చంపించెను; అతడు 

చనిపోవునపుప్డు యెహోవా దీని దృషిట్ంచి దీనిని విచారణలోనికి తెచుచ్నుగాక యనెను. 
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2 దినవృతాత్ంతములు 24:23 => ఆ సంవతస్రాంతమందు సిరియా సైనయ్ము యోవాషు మీదికి 

వచెచ్ను; వారు యూదాదేశముమీదికిని యెరూషలేముమీదికిని వచిచ్, శేషములేకుండ జనుల 

అధిపతులనందరిని హతముచేసి, తాము పటుట్కొనిన కొలల్సొమమ్ంతయు దమసుక్ రాజునొదద్కు 

పంపిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 24:24 => సిరియనులు చినన్దండుతో వచిచ్నను యూదావారు తమ పితరుల 

దేవుడైన యెహోవాను విసరిజ్ంచినందుకై యెహోవా వారిచేతికి అతివిసాత్రమైన ఆ సైనయ్మును 

అపప్గింపగా యోవాషుకు శిక్ష కలిగెను. 

వచనము 14 

దేశములో ఉండకుండ వారు దరిదుర్లను మింగునటుల్ను మనుషుయ్లలో ఉండకుండ బీదలను 

నశింపజేయునటుల్ను ఖడగ్మువంటి పళుల్ను కతుత్లవంటి దవడపళుల్ను గల వారి తరము కలదు. 

సామెతలు 30:12 => తమ దృషిట్కి తాము శుదుధ్లై తమ మాలినయ్మునుండి కడుగబడని వారి తరము 

కలదు. 

సామెతలు 30:13 => కనున్లు నెతిత్కి వచిచ్నవారి తరము కలదు. వారి కనురెపప్లు ఎంత 

పైకెతత్బడియునన్వి! 

సామెతలు 30:14 => దేశములో ఉండకుండ వారు దరిదుర్లను మింగునటుల్ను మనుషుయ్లలో 

ఉండకుండ బీదలను నశింపజేయునటుల్ను ఖడగ్మువంటి పళుల్ను కతుత్లవంటి దవడపళుల్ను గల వారి 

తరము కలదు. 

మతత్యి 3:7 => అతడు పరిసయుయ్లలోను, సదూద్కయుయ్లలోను, అనేకులు బాపిత్సమ్ము 

పొందవచుచ్ట చూచి సరప్సంతానమా, రాబోవు ఉగర్తను తపిప్ంచుకొనుటకు మీకు బుదిధ్ 

చెపిప్నవాడెవడు? మారుమనసుస్నకు తగిన ఫలము ఫలించుడి 

1 పేతురు 2:9 => అయితే మీరు చీకటిలోనుండి ఆశచ్రయ్కరమైన తన వెలుగులోనికి మిముమ్ను 

పిలిచిన వాని గుణాతిశయములను పర్చురము చేయు నిమితత్ము, ఏరప్రచబడిన వంశమును, 

రాజులైన యాజకసమూహమును, పరిశుదద్ జనమును, దేవుని సొతైత్న పర్జలునైయునాన్రు 
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సామెతలు 30:17 => తండిర్ని అపహసించి తలిల్ మాట విననొలల్ని వాని కనున్ లోయకాకులు పీకును 

పకిష్రాజు పిలల్లు దానిని తినును. 

సామెతలు 20:20 => తన తండిర్నైనను తలిల్నైనను దూషించువాని దీపము కారుచీకటిలో 

ఆరిపోవును. 

లేవీయకాండము 20:9 => ఎవడు తన తండిర్నైనను తన తలిల్నైనను దూషించునో వానికి మరణశిక్ష 

విధింపవలెను. వాడు తన తండిర్నో తలిల్నో దూషించెను గనుక తన శిక్షకు తానే కారకుడు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 21:20 => మా కుమారుడైన వీడు మొండివాడై తిరుగబడియునాన్డు; మా 

మాట వినక తిండిబోతును తార్గుబోతును ఆయెనని ఊరి పెదద్లతో చెపప్వలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 21:21 => అపుప్డు ఊరి పర్జలందరు రాళల్తో అతని చావగొటట్వలెను. 

అటుల్ ఆ చెడుతనమును నీ మధయ్నుండి పరిహరించుదువు. అపుప్డు ఇశార్యేలీయులందరు విని 

భయపడుదురు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 27:16 => తన తండిర్నైనను తన తలిల్నైనను నిరల్క్షయ్ము చేయువాడు 

శాపగర్సుత్డని చెపప్గా పర్జలందరు ఆమేన  అనవలెను. 

మతత్యి 15:4 => తలిదండుర్లను ఘనపరచుమనియు, తండిర్నైనను తలిల్నైనను దూషించువాడు 

తపప్క మరణము పొందవలెననియు దేవుడు సెలచిచెచ్ను. 

మతత్యి 15:5 => మీరైతే ఒకడు తన తండిర్నైనను తలిల్నైనను చూచి నావలన నీకేది 

పర్యోజనమగునో అది దేవారిప్తమని చెపిప్నయెడల అతడు తన తండిర్నైనను తలిల్నైనను 

ఘనపరచనకక్రలేదని చెపుప్చునాన్రు. 

మతత్యి 15:6 => మీరు మీ పారంపరాయ్చారము నిమితత్మై దేవుని వాకయ్మును నిరరథ్కము 

చేయుచునాన్రు. 

మారుక్ 7:10 => నీ తలిదండుర్లను ఘనపరచవలెననియు, తండిర్నైనను తలిల్నైనను దూషించువానికి 

మరణశిక్ష విధింపవలెననియు మోషే చెపెప్ను గదా. 

మారుక్ 7:11 => అయినను మీరు ఒకడు తన తండిర్నైనను తలిల్నైనను చూచి నావలన నీకు 

పర్యోజనమగునది ఏదో అది కొరాబ్ను, అనగా దేవారిప్తమని చెపిప్నయెడల,  
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మారుక్ 7:12 => తన తండిర్కైనను తలిల్కైనను వానిని ఏమియు చేయనియయ్క 

మారుక్ 7:13 => మీరు నియమించిన మీ పారంపరాయ్చారము వలన దేవుని వాకయ్మును నిరరథ్కము 

చేయుదురు. ఇటువంటివి అనేకములు మీరు చేయుదురని చెపెప్ను. 

1 తిమోతి 5:4 => అయితే ఏ విధవరాలికైనను పిలల్లు గాని మనుమలు గాని యుండినయెడల, వీరు 

మొదట తమ యింటివారియెడల భకిత్ కనుపరచుటకును, తమ తలిదండుర్లకు పర్తుయ్పకారము 

చేయుటకును నేరుచ్కొనవలెను; ఇది దేవుని దృషిట్కనుకూలమైయునన్ది. 

1 తిమోతి 5:8 => ఎవడైనను సవ్కీయులను, విశేషముగా తన యింటివారిని, సంరకిష్ంపక 

పోయినయెడల వాడు విశావ్సతాయ్గము చేసినవాడై అవిశావ్సికనన్ చెడ డ్వాడై యుండును. 

నిరగ్మకాండము 20:12 => నీ దేవుడైన యెహోవా నీకనుగర్హించు దేశములో నీవు 

దీరాఘ్యుషమ్ంతుడవగునటుల్ నీ తండిర్ని నీ తలిల్ని సనామ్నించుము. 

నిరగ్మకాండము 21:15 => తన తండిర్నైనను తలిల్నైనను కొటుట్వాడు నిశచ్యముగా మరణశిక్ష 

నొందును. 

నిరగ్మకాండము 21:17 => తన తండిర్నైనను తలిల్నైనను శపించువాడు నిశచ్యముగా మరణశిక్ష 

నొందును. 

లేవీయకాండము 19:3 => మీలో పర్తివాడు తన తలిల్కి తన తండిర్కి భయపడవలెను. నేను 

నియమించిన విశార్ంతిదినములను ఆచరింపవలెను; నేను మీ దేవుడనైన యెహోవాను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 21:18 => ఒకని కుమారుడు మొండివాడై తిరుగబడి తండిర్మాట గాని 

తలిల్మాటగాని వినకయుండి, వారు అతని శికిష్ంచిన తరువాతయును అతడు వారికి విధేయుడు 

కాకపోయినయెడల 

2 సమూయేలు 15:3 => అబాష్లోము నీ వాయ్జెయ్ము సరిగాను నాయ్యముగాను ఉనన్దిగాని దానిని 

విచారించుటకై నియమింపబడిన వాడు రాజునొదద్ ఒకడును లేడని చెపిప్ 

సామెతలు 6:20 => నా కుమారుడా, నీ తండిర్ ఆజఞ్ను గైకొనుము నీ తలిల్ ఉపదేశమును 

తోర్సివేయకుము. 

Page  of 2409 2507



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   !"త$

సామెతలు 19:26 => తండిర్కి కీడుచేసి తలిల్ని తరిమివేయువాడు అవమానమును అపకీరిత్ని 

కలుగజేయువాడు. 

సామెతలు 23:22 => నినున్ కనిన నీ తండిర్ ఉపదేశము అంగీకరించుము నీ తలిల్ ముదిమియందు 

ఆమెను నిరల్క్షయ్ము చేయకుము. 

యెహెజేక్లు 22:7 => నీలో తలిదండుర్లు అవమానమొందుదురు, నీ మధయ్నునన్ పరదేశులు 

దౌరజ్నయ్ము నొందుదురు, నీలో తండిర్లేని వారును విధవరాండుర్ను హింసింపబడుదురు, 

మీకా 7:6 => కుమారుడు తండిర్ని నిరల్క్షయ్పెటుట్చునాన్డు, కుమారెత్ తలిల్మీదికిని కోడలు అతత్మీదికిని 

లేచెదరు, ఎవరి ఇంటివారు వారికే విరోధులగుదురు. 

మలాకీ 1:6 => కుమారుడు తన తండిర్ని ఘనపరచును గదా, దాసుడు తన యజమానుని 

ఘనపరచును గదా; నా నామమును నిరల్క్షయ్పెటుట్ యాజకులారా, నేను తండిర్నైతే నాకు రావలసిన 

ఘనత ఏమాయెను? నేను యజమానుడనైతే నాకు భయపడువాడెకక్డ ఉనాన్డు? అని 

సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా మిముమ్నడుగగా ఏమిచేసి నీ నామమును నిరల్క్షయ్పెటిట్తిమని 

మీరందురు. 

ఎఫెసీయులకు 6:1 => పిలల్లారా, పర్భువునందు మీ తలిదండుర్లకు విధేయులై యుండుడి; ఇది 

ధరమ్మే. 

కొలొసస్యులకు 3:20 => పిలల్లారా, అనిన్ విషయములలో మీ తలిదండుర్ల మాట వినుడి; ఇది 

పర్భువునుబటిట్ మెచుచ్కొనతగినది. 

1 తిమోతి 1:9 => ధరమ్శాసత్రము ధరమ్విరోధులకును అవిధేయులకును భకిత్హీనులకును 

పాపిషు ట్లకును అపవితుర్లకును మతదూషకులకును పితృహంతకులకును మాతృహంతకులకును 

నరహంతకులకును వయ్భిచారులకును పురుషసంయోగులకును మనుషయ్చోరులకును అబదిధ్కులకును 

అపర్మాణికులకును,  

వచనము 15 
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జలగకు ఇముమ్ ఇముమ్ అను కూతురులిదద్రు కలరు తృపిత్పడనివి మూడు కలవు చాలును అని 

పలుకనివి నాలుగు కలవు. 

సామెతలు 21:2 => ఒకడు తనకేరప్రచుకొనిన మారగ్ము ఎటిట్దైనను తన దృషిట్కది నాయ్యముగానే 

అగపడును యెహోవాయే హృదయములను పరిశీలన చేయువాడు.  

నాయ్యాధిపతులు 17:5 => మీకా అను ఆ మనుషుయ్నికి దేవమందిరమొకటి యుండెను. మరియు 

అతడు ఏఫోదును గృహదేవతలను చేయించి తన కుమారులలో ఒకని పర్తిషిఠ్ంపగా ఇతడు అతనికి 

యాజకుడాయెను. 

నాయ్యాధిపతులు 17:13 => అంతట మీకా లేవీయుడు నాకు యాజకుడైనందున యెహోవా నాకు 

మేలుచేయునని యిపుప్డు నాకు తెలియును అనెను. 

1 సమూయేలు 15:13 => తరువాత అతడు సౌలునొదద్కు రాగా సౌలు యెహోవా వలన నీకు 

ఆశీరావ్దము కలుగును గాక, యెహోవా ఆజఞ్ను నేను నెరవేరిచ్తిననగా 

1 సమూయేలు 15:14 => సమూయేలు ఆలాగైతే నాకు వినబడుచునన్ గొఱఱ్ల అరుపులును ఎడల్ 

రంకెలును ఎకక్డివి? అని అడిగెను. 

యోబు 33:9 => ఏమనగానేను నేరములేని పవితుర్డను మాలినయ్ములేని పాపరహితుడను. 

కీరత్నలు 36:2 => వాని దోషము బయలుపడి అసహయ్ముగా కనబడువరకు అది వాని దృషిట్యెదుట 

వాని ముఖసుత్తి చేయుచునన్ది.  

యెషయా 65:5 => వారు మా దాపునకు రావదుద్ ఎడముగా ఉండుము నీకంటె మేము 

పరిశుదుధ్లమని చెపుప్దురు; వీరు నా నాసికారంధర్ములకు పొగవలెను దినమంతయు మండుచుండు 

అగిన్వలెను ఉనాన్రు.  

యిరిమ్యా 2:22 => నీవు కాష్రముతో కడుగుకొనినను విసాత్రమైన సబుబ్ రాచుకొనినను నీ దోషము 

మరకవలె నాకు కనబడుచునన్ది; ఇది పర్భువగు యెహోవా వాకుక్. 
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యిరిమ్యా 2:23 => నేను అపవితర్త నొందినదానను కాను, బయలు దేవతల ననుసరించి 

పోవుదానను కాను అని నీవు ఎటల్నుకొందువు? లోయలో నీ మారగ్మును చూడుము, నీవు చేసినదాని 

తెలిసికొనుము, నీవు తోర్వలలో ఇటు అటు తిరుగులాడు వడిగల ఒంటెవు,  

యిరిమ్యా 2:24 => అరణయ్మునకు అలవాటు పడిన అడవి గాడిదవు, అది దాని కామాతురతవలన 

గాలి పీలుచ్ను, కలిసికొనునపుప్డు దాని తిర్పప్గలవాడెవడు? దాని వెదకు గాడిదలలో ఏదియు 

అలసియుండదు, దాని మాసములో అది కనబడును. 

యిరిమ్యా 2:35 => అయినను నీవు నేను నిరోద్షిని, నిశచ్యముగా ఆయన కోపము నామీదనుండి 

తొలగిపోయెనని చెపుప్కొనుచునాన్వు. ఇదిగో పాపము చేయలేదని నీవు చెపిప్న దానిబటిట్ నీతో నాకు 

వాయ్జెయ్ము కలిగినది. 

లూకా 11:39 => అందుకు పర్భువిటల్నెను పరిసయుయ్లైన మీరు గినెన్యు పళె ల్మును వెలుపల శుదిధ్ 

చేయుదురు గాని మీ అంతరంగము దోపుతోను చెడుతనముతోను నిండియునన్ది. 

లూకా 11:40 => అవివేకులారా, వెలుపలి భాగమును చేసినవాడు లోపటి భాగమును చేయలేదా? 

లూకా 16:15 => ఆయన మీరు మనుషుయ్లయెదుట నీతిమంతులని అనిపించుకొనువారు గాని 

దేవుడు మీ హృదయములను ఎరుగును. మనుషుయ్లలో ఘనముగా ఎంచబడునది దేవుని దృషిట్కి 

అసహయ్ము. 

లూకా 18:11 => పరిసయుయ్డు నిలువబడి దేవా, నేను చోరులును అనాయ్యసుథ్లును 

వయ్భిచారులునైన యితర మనుషుయ్లవలె నైనను, ఈ సుంకరివలె నైనను ఉండనందుకు నీకు 

కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచుచునాన్ను. 

2 తిమోతి 3:5 => పైకి భకిత్గలవారివలె ఉండియు దాని శకిత్ని ఆశర్యించనివారునై యుందురు. 

ఇటిట్వారికి విముఖుడవై యుండుము. 

తీతుకు 1:15 => పవితుర్లకు అనిన్యు పవితర్ములే గాని అపవితుర్లకును అవిశావ్సులకును ఏదియు 

పవితర్మైనది కాదు; వారి మనసుస్ను వారి మనసాస్కిష్యు అపవితర్పరచబడి యునన్వి. 

తీతుకు 1:16 => దేవుని ఎరుగుదుమని వారు చెపుప్కొందురు గాని, అసహుయ్లును అవిధేయులును 

పర్తి సతాక్రయ్ము విషయము భర్షు ట్లునై యుండి, తమ కిర్యలవలన ఆయనను ఎరుగమనన్టుట్నాన్రు. 
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1 యోహాను 1:8 => మనము పాపము లేనివారమని చెపుప్కొనినయెడల, మనలను మనమే 

మోసపుచుచ్కొందుము; మరియు మనలో సతయ్ముండదు. 

1 యోహాను 1:9 => మన పాపములను మనము ఒపుప్కొనినయెడల, ఆయన నమమ్దగినవాడును 

నీతిమంతుడును గనుక ఆయన మన పాపములను క్షమించి సమసత్ దురీన్తినుండి మనలను 

పవితుర్లనుగా చేయును. 

1 యోహాను 1:10 => మనము పాపము చేయలేదని చెపుప్కొనినయెడల, ఆయనను అబదిధ్కునిగా 

చేయువారమగుదుము; మరియు ఆయన వాకయ్ము మనలో ఉండదు. 

కీరత్నలు 51:2 => నా దోషము పోవునటుల్ ననున్ బాగుగా కడుగుము. నా పాపము పోవునటుల్ ననున్ 

పవితర్పరచుము. 

కీరత్నలు 51:7 => నేను పవితుర్డనగునటుల్ హిసోస్పుతో నా పాపము పరిహరింపుము. 

హిమముకంటెను నేను తెలల్గానుండునటుల్ నీవు ననున్ కడుగుము. 

యెషయా 1:16 => మిముమ్ను కడుగుకొనుడి శుదిధ్చేసికొనుడి. మీ దుషిర్క్యలు నాకు కనబడకుండ 

వాటిని తొలగింపుడి. 

యిరిమ్యా 4:14 => యెరూషలేమా, నీవు రకిష్ంపబడునటుల్ నీ హృదయములోనుండి చెడుతనము 

కడిగివేసికొనుము, ఎనాన్ళల్వరకు నీ దుషాట్భిపార్యములు నీకు కలిగియుండును? 

యెహెజేక్లు 36:25 => మీ అపవితర్త యావతుత్ పోవునటుల్ నేను మీ మీద శుదధ్జలము చలుల్దును, 

మీ విగర్హములవలన మీకు కలిగిన అపవితర్త అంతయు తీసివేసెదను. 

జెకరాయ్ 13:1 => ఆ దినమున పాపమును అపవితర్తను పరిహరించుటకై దావీదు సంతతివారి 

కొరకును, యెరూషలేము నివాసుల కొరకును ఊట యొకటి తియయ్బడును. 

1 కొరిందీయులకు 6:11 => మీలో కొందరు అటిట్వారైయుంటిరి గాని, పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ 

నామమునను మన దేవుని ఆతమ్యందును మీరు కడుగబడి, పరిశుదధ్పరచబడినవారై నీతిమంతులుగా 

తీరచ్బడితిరి. 
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తీతుకు 3:5 => మనము నీతిని అనుసరించి చేసిన కిర్యల మూలముగా కాక, తన కనికరము 

చొపుప్ననే పునరజ్నమ్సంబంధమైన సాన్నము దావ్రాను, పరిశుదాధ్తమ్ మనకు నూతన సవ్భావము 

కలుగజేయుట దావ్రాను మనలను రకిష్ంచెను. 

1 యోహాను 1:7 => అయితే ఆయన వెలుగులోనునన్ పర్కారము మనమును వెలుగులో 

నడిచినయెడల. మనము అనోయ్నయ్ సహవాసము గలవారమై యుందుము; అపుప్డు ఆయన 

కుమారుడైన యేసు రకత్ము పర్తి పాపమునుండి మనలను పవితుర్లనుగా చేయును 

పర్కటన 1:5 => నమమ్కమైన సాకిష్యు, మృతులలోనుండి ఆదిసంభూతుడుగా లేచిన వాడును, 

భూపతులకు అధిపతియునైన యేసుకీర్సుత్నుండియు, కృపాసమాధానములు మీకు కలుగునుగాక. 

లేవీయకాండము 13:46 => ఆ పొడ వానికి కలిగిన దినములనిన్యు వాడు అపవితుర్డై యుండును; 

వాడు అపవితుర్డు గనుక పర్తేయ్కముగానే నివసింపవలెను; వాని నివాసము పాళెమునకు వెలుపల 

ఉండవలెను. 

కీరత్నలు 18:27 => శర్మపడువారిని నీవు రకిష్ంచెదవు గరివ్షుఠ్లకు విరోధివై వారిని అణచివేసెదవు. 

సామెతలు 12:15 => మూఢుని మారగ్ము వాని దృషిట్కి సరియైనది జాఞ్నము గలవాడు ఆలోచన 

నంగీకరించును. 

సామెతలు 14:12 => ఒకని యెదుట సరియైనదిగా కనబడు మారగ్ము కలదు అయితే తుదకు అది 

మరణమునకు తోర్వతీయును. 

సామెతలు 16:2 => ఒకని నడతలనిన్యు వాని దృషిట్కి నిరోద్షములుగా కనబడును యెహోవా 

ఆతమ్లను పరిశోధించును. 

సామెతలు 21:8 => దోషభరితుని మారగ్ము మికిక్లి వంకరమారగ్ము పవితుర్ల కారయ్ము 

యథారథ్ము. 

సామెతలు 30:11 => తమ తండిర్ని శపించుచు తలిల్ని దీవించని తరము కలదు. 

యిరిమ్యా 2:23 => నేను అపవితర్త నొందినదానను కాను, బయలు దేవతల ననుసరించి 

పోవుదానను కాను అని నీవు ఎటల్నుకొందువు? లోయలో నీ మారగ్మును చూడుము, నీవు చేసినదాని 

తెలిసికొనుము, నీవు తోర్వలలో ఇటు అటు తిరుగులాడు వడిగల ఒంటెవు,  
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హోషేయ 12:8 => నేను ఐశవ్రయ్వంతుడనైతిని, నాకు బహు ఆసిత్ దొరికెను, నా కషాట్రిజ్తములో 

దేనినిబటిట్యు శిక్షకు తగిన పాపము నాలోనునన్టుట్ ఎవరును కనుపరచలేరని ఎఫార్యిము 

అనుకొనుచునాన్డు. 

లూకా 15:7 => అటువలె మారుమనసుస్ అకక్రలేని తొంబది తొమిమ్దిమంది నీతిమంతుల 

విషయమై కలుగు సంతోషముకంటె మారుమనసుస్ పొందు ఒకక్ పాపి విషయమై పరలొకమందు 

ఎకుక్వ సంతోషము కలుగును 

లూకా 18:9 => తామే నీతిమంతులని తముమ్ నముమ్కొని యితరులను తృణీకరించు కొందరితో 

ఆయన ఈ ఉపమానము చెపెప్ను. 

2 కొరిందీయులకు 7:1 => పిర్యులారా, మనకు ఈ వాగాద్నములు ఉనన్వి గనుక దేవుని భయముతో 

పరిశుదధ్తను సంపూరిత్ చేసికొనుచు, శరీరమునకును ఆతమ్కును కలిగిన సమసత్ కలమ్షమునుండి 

మనలను పవితుర్లనుగా చేసికొందము. 

వచనము 16 

అవేవనగా పాతాళము, కనని గరభ్ము, నీరు చాలును అనని భూమి, చాలును అనని అగిన్. 

సామెతలు 6:17 => అవేవనగా, అహంకార దృషిట్యు కలల్లాడు నాలుకయు నిరపరాధులను చంపు 

చేతులును 

సామెతలు 21:4 => అహంకార దృషిట్యు గరవ్ హృదయమును భకిత్హీనుల కేష్మమును 

పాపయుకత్ములు. 

కీరత్నలు 101:5 => తమ పొరుగువారిని చాటున దూషించువారిని నేను సంహరించెదను అహంకార 

దృషిట్గలవారిని గరివ్ంచిన హృదయము గలవారిని నేను సహింపను 

కీరత్నలు 131:1 => యెహోవా, నా హృదయము అహంకారము గలది కాదు నా కనున్లు మీదు 

చూచునవి కావు నాకు అందనివాటి యందైనను గొపప్వాటి యందైనను నేను అభాయ్సము 

చేసికొనుటలేదు. 
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యెషయా 2:11 => నరుల అహంకారదృషిట్ తగిగ్ంపబడును మనుషుయ్ల గరవ్ము అణగదొర్కక్బడును 

ఆ దినమున యెహోవా మాతర్మే ఘనత వహించును.  

యెషయా 3:16 => మరియు యెహోవా సెలవిచిచ్నదేదనగా సీయోను కుమారెత్లు గరివ్షుఠ్రాండైర 

మెడచాచి నడచుచు ఓర చూపులు చూచుచు కులుకుతో నడచుచు, తమ కాళల్గజజ్లను 

మోర్గించుచునాన్రు; 

యెహెజేక్లు 28:2 => నరపుతుర్డా, తూరు అధిపతితో ఈలాగు పర్కటింపుము పర్భువగు యెహోవా 

సెలవిచుచ్నదేమనగా గరివ్షుఠ్డవై నేనొక దేవతను, దేవతనైనటుట్ సముదర్ము మధయ్ను నేను ఆసీనుడనై 

యునాన్ను అని నీవనుకొనుచునాన్వు; నీవు దేవుడవు కాక మానవుడవై యుండియు దేవునికి తగినంత 

అభిపార్యము కలిగియునాన్వు, నీవు దానియేలునకంటె జాఞ్నవంతుడవు, నీకు మరమ్మైనదేదియు లేదు. 

యెహెజేక్లు 28:3 => నీ జాఞ్నముచేతను నీ వివేకముచేతను ఐశవ్రయ్మునొందితివి, 

యెహెజేక్లు 28:4 => నీ ధనాగారములలోనికి వెండి బంగారములను తెచుచ్కొంటివి. 

యెహెజేక్లు 28:5 => నీకు కలిగిన జాఞ్నాతిశయముచేతను వరత్కముచేతను నీవు విసాత్రమైన 

ఐశవ్రయ్ము సంపాదించుకొంటివి, నీకు ఐశవ్రయ్ము కలిగినదని నీవు గరివ్ంచినవాడవైతివి. 

యెహెజేక్లు 28:9 => నేను దేవుడనని నినున్ చంపువానియెదుట నీవు చెపుప్దువా? నినున్ 

చంపువానిచేతిలో నీవు మానవుడవే కాని దేవుడవు కావు గదా. 

దానియేలు 11:36 => ఆ రాజు ఇషాట్నుసారముగా జరిగించి తనున్ తానే హెచిచ్ంచుకొనుచు 

అతిశయపడుచు, పర్తి దేవత మీదను దేవాది దేవుని మీదను గరవ్ముగా మాటలాడుచు ఉగర్త 

సమాపిత్యగువరకు వృదిధ్పొందును; అంతట నిరణ్యించినది జరుగును.  

దానియేలు 11:37 => అతడు అందరికంటె ఎకుక్వగా తనున్తాను హెచిచ్ంచుకొనును గనుక తన 

పితరుల దేవతలను లక్షయ్పెటట్డు; మరియు సతరీలకాంకిష్తా దేవతను గాని, యే దేవతను గాని 

లక్షయ్పెటట్డు. 

హబకూక్కు 2:4 => వారు యథారథ్పరులు కాక తమలో తాము అతిశయపడుదురు; అయితే 

నీతిమంతుడు విశావ్సము మూలముగ బర్దుకును. 
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2 దెసస్లోనీకయులకు 2:3 => మొదట భర్షట్తవ్ము సంభవించి నాశన పాతుర్డగు పాపపురుషుడు 

బయలుపడితేనేగాని ఆ దినము రాదు. 

2 దెసస్లోనీకయులకు 2:4 => ఏది దేవుడనబడునో, ఏది పూజింపబడునో, దానినంతటిని 

ఎదిరించుచు, దానికంతటికి పైగా వాడు తనున్తానే హెచిచ్ంచుకొనుచు, తాను దేవుడనని తనున్ 

కనుపరచుకొనుచు, దేవుని ఆలయములో కూరుచ్ండును గనుక ఏవిధముగానైనను ఎవడును 

మిముమ్ను మోసపరచనియయ్కుడి. 

1 సమూయేలు 15:13 => తరువాత అతడు సౌలునొదద్కు రాగా సౌలు యెహోవా వలన నీకు 

ఆశీరావ్దము కలుగును గాక, యెహోవా ఆజఞ్ను నేను నెరవేరిచ్తిననగా 

2 రాజులు 19:22 => నీవు ఎవనిని తిరసక్రించితివి? ఎవనిని దూషించితివి? నీవు గరివ్ంచి 

యెవనిని భయపెటిట్తివి? 

ఎసేత్రు 6:6 => రాజు ఘనపరచ నపేకిష్ంచువానికి ఏమి చేయవలెనని రాజు అతని నడుగగా 

హామాను ననున్ గాక మరి ఎవరిని రాజు ఘనపరచ నపేకిష్ంచునని తనలో తాననుకొని రాజుతో 

ఇటల్నెను 

కీరత్నలు 10:4 => దుషు ట్లు పొగరెకిక్ యెహోవా విచారణ చేయడనుకొందురు దేవుడు లేడని 

వారెలల్పుప్డు యోచించుదురు 

కీరత్నలు 73:8 => ఎగతాళి చేయుచు బలాతాక్రముచేత జరుగు కీడునుగూరిచ్ వారు 

మాటలాడుదురు. గరవ్ముగా మాటలాడుదురు. 

యెషయా 3:9 => వారి ముఖలక్షణమే వారిమీద సాక్షయ్మిచుచ్ను. తమ పాపమును మరుగుచేయక 

సొదొమవారివలె దాని బయలుపరచుదురు. తమకు తామే వారు కీడుచేసికొనియునాన్రు వారికి శర్మ 

యెషయా 10:12 => కావున సీయోను కొండమీదను యెరూషలేము మీదను పర్భువు తన 

కారయ్మంతయు నెరవేరిచ్న తరువాత నేను అషూష్రు రాజుయొకక్ హృదయగరవ్మువలని 

ఫలమునుబటిట్యు అతని కనున్ల అహంకారపు చూపులనుబటిట్యు అతని శికిష్ంతును. 

యెషయా 37:23 => నీవు ఎవరిని తిరసక్రించితివి? ఎవరిని దూషించితివి? నీవు గరివ్ంచి యెవరిని 

భయపెటిట్తివి? ఇశార్యేలీయుల పరిశుదధ్ దేవునినే గదా? 
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యిరిమ్యా 48:29 => మోయోబీయుల గరవ్మునుగూరిచ్ వింటిమి, వారు బహు గరవ్పోతులు వారి 

అతిశయమును గూరిచ్యు గరవ్మును గూరిచ్యు  

యెహెజేక్లు 2:6 => నరపుతుర్డా, నీవు బర్హమ్దండి చెటల్లోను ముండల్తుపప్లలోను తిరుగుచునాన్వు, 

తేళల్ మధయ్ నివసించుచునాన్వు;  

హోషేయ 5:5 => ఇశార్యేలు యొకక్ అతిశయాసప్దము అతని మీద సాక్షయ్మిచుచ్ను. ఇశార్యేలు 

వారును ఎఫార్యిము వారును తమ దోషములో చికుక్పడి తొటిర్లుల్చునాన్రు; వారితోకూడ యూదా 

వారును తొటిర్లుల్చునాన్రు. 

హబకూక్కు 2:5 => మరియు దార్కాష్రసము మోసకరము, తననుబటిట్ అతిశయించువాడు నిలువడు, 

అటిట్వాడు పాతాళమంత విశాలముగా ఆశపెటుట్ను, మరణమంతగా పర్బలినను తృపిత్నొందక 

సకలజనములను వశపరచుకొనును, సకల జనులను సమకూరుచ్కొనును. 

వచనము 17 

తండిర్ని అపహసించి తలిల్ మాట విననొలల్ని వాని కనున్ లోయకాకులు పీకును పకిష్రాజు పిలల్లు దానిని 

తినును. 

సామెతలు 12:18 => కతిత్పోటువంటి మాటలు పలుకువారు కలరు జాఞ్నుల నాలుక 

ఆరోగయ్దాయకము. 

యోబు 29:17 => దురామ్రుగ్ల దవడపళల్ను ఊడగొటిట్తిని. వారి పళల్లోనుండి దోపుడుసొముమ్ను 

లాగివేసితిని. 

కీరత్నలు 3:7 => యెహోవా, లెముమ్, నా దేవా ననున్ రకిష్ంపుము నా శతుర్వులనందరిని దవడ 

యెముకమీద కొటుట్వాడవు నీవే, దుషు ట్ల పళుల్ విరుగగొటుట్వాడవు నీవే. 

కీరత్నలు 52:2 => మోసము చేయువాడా, వాడిగల మంగలకతిత్వలె నీ నాలుక నాశనము చేయ 

నుదేద్శించుచునన్ది 

కీరత్నలు 57:4 => నా పార్ణము సింహములమధయ్ నునన్ది కోపోదేర్కుల మధయ్ను నేను 

పండుకొనుచునాన్ను వారి దంతములు శూలములు అవి అంబులువారి నాలుక వాడిగల కతిత్.  
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కీరత్నలు 58:6 => దేవా, వారి నోటి పండల్ను విరుగగొటుట్ము యెహోవా, కొదమ సింహముల 

కోరలను ఊడగొటుట్ము. 

దానియేలు 7:5 => రెండవ జంతువు ఎలుగుబంటిని పోలినది, అది యొక పారశ్వ్ముమీద పండుకొని 

తన నోట పండల్మధయ్ మూడు పర్కక్టెముకలను పటుట్కొనినది. కొందరు లెముమ్, విసాత్రముగా 

మాంసము భకిష్ంచుము అని దానితో చెపిప్రి. 

దానియేలు 7:6 => అటు పిమమ్ట చిరుతపులిని పోలిన మరియొక జంతువును చూచితిని. దాని 

వీపున పకిష్రెకక్లవంటి నాలుగు రెకక్లుండెను ; దానికి నాలుగు తలలుండెను ; దానికి 

ఆధిపతయ్మియయ్బడెను. 

దానియేలు 7:7 => పిమమ్ట రాతిర్యందు నాకు దరశ్నములు కలిగినపుప్డు నేను చూచుచుండగా, 

ఘోరమును భయంకరమునగు నాలుగవ జంతువొకటి కనబడెను. అది తనకు ముందుగా నుండిన 

యితర జంతువులకు భినన్మైనది; అది మహా బలమహాతత్య్ములు గలది; దానికి పెదద్ 

ఇనుపదంతములును పది కొముమ్లు నుండెను. అది సమసత్మును భకిష్ంచుచు తుతుత్నియలుగా 

చేయుచు మిగిలినదానిని కాళల్కిర్ంద అణగదొర్కుక్చుండెను. 

పర్కటన 9:8 => సతరీల తల వెండుర్కలవంటి వెండుర్కలు వాటికుండెను. వాటి పండుల్ సింహపు 

కోరలవలె ఉండెను. 

సామెతలు 22:16 => లాభము నొందవలెనని దరిదుర్లకు అనాయ్యము చేయువానికిని ధనవంతుల 

కిచుచ్వానికిని నషట్మే కలుగును. 

సామెతలు 28:3 => బీదలను బాధించు దరిదుర్డు ఆహారవసుత్వులను ఉండనియయ్క కొటుట్కొనిపోవు 

వానతో సమానుడు. 

కీరత్నలు 10:8 => తామునన్ పలెల్లయందలి మాటుచోటులలో పొంచియుందురు చాటైన సథ్లములలో 

నిరపరాధులను చంపుదురు వారి కనున్లు నిరాధారులను పటుట్కొనవలెనని పొంచి చూచును. 

కీరత్నలు 10:9 => గుహలోని సింహమువలె వారు చాటైన సథ్లములలో పొంచియుందురు 

బాధపడువారిని పటుట్కొన పొంచియుందురు బాధపడువారిని తమ వలలోనికి లాగి పటుట్కొందురు. 
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కీరత్నలు 12:5 => బాధపడువారికి చేయబడిన బలాతాక్రమునుబటిట్యు దరిదుర్ల 

నిటూ ట్రుప్లనుబటిట్యు నేనిపుప్డే లేచెదను రక్షణను కోరుకొనువారికి నేను రక్షణ కలుగజేసెదను అని 

యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డు. 

కీరత్నలు 14:4 => యెహోవాకు పార్రథ్న చేయక ఆహారము మింగునటుల్ నా పర్జలను మింగుచు 

పాపము చేయువారికందరికిని తెలివి లేదా? పాపము చేయువారు బహుగా భయపడుదురు. 

పర్సంగి 4:1 => పిమమ్ట సూరుయ్నికిర్ంద జరుగు వివిధమైన అనాయ్య కిర్యలను గురించి నేను 

యోచించితిని. బాధింపబడువారు ఆదరించు దికుక్లేక కనీన్ళుల్ విడుచుదురు; వారిని బాధపెటుట్వారు 

బలవంతులు గనుక ఆదరించువాడెవడును లేకపోయెను. 

యెషయా 32:7 => మోసకారి సాధనములును చెడ డ్వి నిరుపేదలు నాయ్యవాదన చేసినను 

కలల్మాటలతో దీనులను నాశనము చేయుటకు వారు దురాలోచనలు చేయుదురు.  

ఆమోసు 2:7 => దరిదుర్ల నోటిలో మనున్ వేయుటకు బహు ఆశపడుదురు; దీనుల తోర్వకు అడ డ్ము 

వచెచ్దరు; తండిర్యు కుమారుడును ఒకదానినే కూడి నా పరిశుదధ్నామమును అవమానపరచుదురు; 

ఆమోసు 4:1 => షోమోర్ను పరవ్తముననునన్ బాషాను ఆవులారా, దరిదుర్లను బాధపెటుట్చు బీదలను 

నలుగగొటుట్ వారలారా మాకు పానము తెచిచ్ ఇయుయ్డని మీ యజమానులతో చెపుప్వారలారా, యీ 

మాట ఆలకించుడి. పర్భువైన యెహోవా తన పరిశుదధ్త తోడని చేసిన పర్మాణమేదనగా 

ఆమోసు 8:4 => దేశమందు బీదలను మింగివేయను దరిదుర్లను మాపివేయను కోరువారలారా, 

మీకా 2:1 => మంచములమీద పరుండి మోసపు కిర్యలు యోచించుచు దుషాక్రయ్ములు 

చేయువారికి శర్మ; ఆలాగు చేయుట వారి సావ్ధీనములో నునన్ది గనుక వారు పొర్దుద్ పొడవగానే 

చేయుదురు. 

మీకా 2:2 => వారు భూములు ఆశించి పటుట్కొందురు, ఇండుల్ ఆశించి ఆకర్మించుకొందురు, ఒక 

మనిషిని వాని కుటుంబమును ఇంటివానిని వాని సావ్సథ్య్మును అనాయ్యముగా ఆకర్మింతురు. 

మీకా 3:1 => నేనీలాగు పర్కటించితిని యాకోబు సంతతియొకక్ పర్ధానులారా, ఇశార్యేలీయుల 

అధిపతులారా, ఆలకించుడి; నాయ్యము ఎరిగియుండుట మీ ధరమ్మే గదా. 
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మీకా 3:2 => అయినను మేలు నసహియ్ంచుకొని కీడుచేయ నిషట్పడుదురు, నా జనుల చరమ్ము 

ఊడదీసి వారి యెముకలమీది మాంసము చీలుచ్చుందురు. 

మీకా 3:3 => నా జనుల మాంసమును భుజించుచు వారి చరమ్మును ఒలిచి వారి యెముకలను 

విరిచి, ఒకడు కుండలోవేయు మాంసమును ముకక్లు చేయునటుట్ బానలోవేయు మాంసముగా వారిని 

తుతుత్నియలుగా పగులగొటిట్యునాన్రు. 

మీకా 3:4 => వారు దురామ్రగ్త ననుసరించి నడుచుకొనియునాన్రు గనుక వారు యెహోవాకు మొఱఱ్ 

పెటిట్నను ఆయన వారి మనవి అంగీకరింపక ఆ కాలమందు వారికి కనబడకుండ తనున్ 

మరుగుచేసికొనును. 

మీకా 3:5 => ఆహారము నమలుచు, సమాధానమని పర్కటించువారును, ఒకడు తమ నోట 

ఆహారము పెటట్నియెడల అతనిమీద యుదధ్ము పర్కటించువారునై నా జనులను పొరపెటుట్ 

పర్వకత్లనుగూరిచ్ యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా 

హబకూక్కు 3:14 => బీదలను రహసయ్ముగా మింగివేయవలెనని ఉపొప్ంగుచు ననున్ పొడిచేయుటకై 

తుపానువలె వచుచ్ యోధుల తలలలో రాజుయొకక్ ఈటెలను నాటుచునాన్వు.  

జెఫనాయ్ 3:3 => దాని మధయ్ దాని అధిపతులు గరజ్నచేయు సింహములు, దాని నాయ్యాధిపతులు 

రాతిర్యందు తిరుగులాడుచు తెలల్వారువరకు ఎరలో ఏమియు మిగులకుండ భకిష్ంచు తోడేళుల్.  

మతత్యి 23:14 => మీరందులో పర్వేశింపరు, పర్వేశించువారిని పర్వేశింపనియయ్రు. 

యాకోబు 5:1 => ఇదిగో ధనవంతులారా, మీమీదికి వచెచ్డి ఉపదర్వములనుగూరిచ్ పర్లాపించి 

యేడువుడి. 

యాకోబు 5:2 => మీ ధనము చెడిపోయెను; మీ వసత్రములు చిమమ్టలు కొటిట్నవాయెను. 

యాకోబు 5:3 => మీ బంగారమును మీ వెండియు తుపుప్పటిట్నవి; వాటి తుపుప్ మీమీద సాక్షయ్ముగా 

ఉండి అగిన్వలె మీ శరీరములను తినివేయును; అంతయ్దినములయందు ధనము కూరుచ్ కొంటిరి. 

యాకోబు 5:4 => ఇదిగో మీ చేలు కోసిన పనివారికియయ్క, మీరు మోసముగా బిగపటిట్న కూలి 

మొఱఱ్పెటుట్చునన్ది. మీ కోతవారి కేకలు సైనయ్ములకు అధిపతియగు పర్భువు యొకక్ చెవులలో 

చొచిచ్యునన్వి. 
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యోబు 4:10 => సింహగరజ్నయు కూర్రసింహపు శబద్మును నిలిచిపోవును. కొదమ సింహముల 

కోరలును విరిగిపోవును. 

యోబు 24:4 => వారు మారగ్ములోనుండి దరిదుర్లను తొలగించివేయుదురు దేశములోని బీదలు 

ఎవరికిని తెలియకుండ దాగవలసి వచెచ్ను. 

యోబు 41:14 => దాని ముఖదావ్రములను తెరవగలవాడెవడు? దాని పళల్చుటుట్ భయకంపములు 

కలవు 

కీరత్నలు 64:3 => ఒకడు కతిత్కి పదును పెటుట్నటుల్ వారు తమ నాలుకలకు పదును పెటుట్దురు. 

కీరత్నలు 73:8 => ఎగతాళి చేయుచు బలాతాక్రముచేత జరుగు కీడునుగూరిచ్ వారు 

మాటలాడుదురు. గరవ్ముగా మాటలాడుదురు. 

కీరత్నలు 94:4 => వారు వదరుచు కఠోరమైన మాటలు పలుకుచునాన్రు దోషము చేయువారందరు 

బింకములాడుచునాన్రు. 

సామెతలు 1:11 => మాతోకూడ రముమ్ మనము పార్ణము తీయుటకై పొంచియుందము నిరోద్షియైన 

యొకని పటుట్కొనుటకు దాగియుందము 

యెహెజేక్లు 2:6 => నరపుతుర్డా, నీవు బర్హమ్దండి చెటల్లోను ముండల్తుపప్లలోను తిరుగుచునాన్వు, 

తేళల్ మధయ్ నివసించుచునాన్వు;  

యోవేలు 1:6 => లెకక్లేని బలమైన జనాంగము నా దేశము మీదికి వచిచ్యునన్ది వాటి పళుల్ 

సింహపు కోరలవంటివి వాటి కాటు ఆడుసింహపు కాటువంటిది.  

హబకూక్కు 2:5 => మరియు దార్కాష్రసము మోసకరము, తననుబటిట్ అతిశయించువాడు నిలువడు, 

అటిట్వాడు పాతాళమంత విశాలముగా ఆశపెటుట్ను, మరణమంతగా పర్బలినను తృపిత్నొందక 

సకలజనములను వశపరచుకొనును, సకల జనులను సమకూరుచ్కొనును. 

వచనము 18 

నా బుదిధ్కి మించినవి మూడు కలవు నేను గర్హింపలేనివి నాలుగు కలవు. అవేవనగా, అంతరిక్షమున 

పకిష్రాజు జాడ, 
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యెషయా 57:3 => మంతర్పర్యోగపు కొడుకులారా, వయ్భిచార సంతానమా, వేశాయ్ సంతానమా, 

మీరకక్డికి రండి.  

యెహెజేక్లు 16:44 => సామెతలు చెపుప్వారందరును తలిల్ యెటిట్దో బిడ డ్యు అటిట్దే యని 

నినున్గూరిచ్ యందురు. 

యెహెజేక్లు 16:45 => పెనిమిటిని బిడ డ్లను విడనాడిన నీ తలిల్తో నీవు సాటిదానవు, పెనిమిటిని 

బిడ డ్లను విడనాడిన నీ అకక్ చెలెల్ండర్తో నీవు సాటిదానవు; నీ తలిల్ హితీత్యురాలు నీ తండిర్ 

అమోరీయుడు,  

యెహెజేక్లు 16:46 => నీ యెడమ పర్కక్ను నివసించు షోమోర్నును దాని కుమారెత్లును నీకు 

అకక్లు, నీ కుడిపర్కక్ను నివసించు సొదొమయు దాని కుమారెత్లును నీకు చెలెల్ండుర్. 

మతత్యి 23:32 => మీరును మీ పితరుల పరిమాణము పూరిత్ చేయుడి. 

యోహాను 8:39 => అందుకు వారు ఆయనతో మా తండిర్ అబార్హామనిరి; యేసు మీరు అబార్హాము 

పిలల్లైతే అబార్హాము చేసిన కిర్యలు చేతురు. 

యోహాను 8:44 => మీరు మీ తండిర్యగు అపవాది సంబంధులు; మీ తండిర్ దురాశలు 

నెరవేరచ్గోరుచునాన్రు. ఆదినుండి వాడు నరహంతకుడై యుండి సతయ్మందు నిలిచినవాడు కాడు; 

వానియందు సతయ్మేలేదు; వాడు అబదధ్మాడునపుప్డు తన సవ్భావము అనుసరించియే మాటలాడును; 

వాడు అబదిధ్కుడును అబదధ్మునకు జనకుడునై యునాన్డు. 

యెషయా 56:11 => కుకక్లు తిండికి ఆతురపడును, ఎంత తినినను వాటికి తృపిత్లేదు. ఈ 

కాపరులు అటిట్వారే వారు దేనిని వివేచింపజాలరు వారందరు తమకిషట్మైన మారగ్మున పోవుదురు 

ఒకడు తపప్కుండ అందరు సవ్పర్యోజనమే విచారించుకొందురు.  

యెషయా 56:12 => వారిటల్ందురు నేను దార్కాష్రసము తెపిప్ంచెదను మనము మదయ్ము 

నిండారులగునటుల్ తార్గుదము రండి నేడు జరిగినటుట్ రేపు మరి లక్షణముగా జరుగును. 

హోషేయ 4:18 => వారికి దార్కాష్రసము చేదాయెను, ఒళుల్ తెలియనివారు; మానక వయ్భిచారము 

చేయువారు; వారి అధికారులు సిగుగ్మాలినవారై అవమానకరమైన దానిని పేర్మింతురు. 
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మీకా 7:3 => రెండుచేతులతోను కీడు చేయ పూనుకొందురు, అధిపతులు బహుమానము 

కోరుదురు, నాయ్యాధిపతులు లంచము పుచుచ్కొందురు, గొపప్వారు తమ మోసపు కోరికను 

తెలియజేయుదురు. ఆలాగున వారు ఏకపటుట్గానుండి దాని ముగింతురు. 

రోమీయులకు 16:18 => అటిట్వారు మన పర్భువైన కీర్సుత్కు కాక తమ కడుపునకే దాసులు; వారు 

ఇంపైన మాటలవలనను ఇచచ్కములవలనను నిషక్పటుల మనసుస్లను మోసపుచుచ్దురు. 

2 పేతురు 2:3 => వారు అధిక లోభులై, కలప్నా వాకయ్ములు చెపుప్చు, మీవలన లాభము 

సంపాదించుకొందురు; వారికి పూరవ్మునుండి విధింపబడిన తీరుప్ ఆలసయ్ము చేయదు, వారి 

నాశనము కునికి నిదర్పోదు. 

2 పేతురు 2:13 => ఒకనాటి సుఖానుభవము సంతోషమని యెంచుకొందురు. వారు 

కళంకములును నిందాసప్దములునై తమ పేర్మవిందులలో మీతోకూడ అనన్పానములు పుచుచ్కొనుచు 

తమ భోగములయందు సుఖించుదురు. 

2 పేతురు 2:14 => వయ్భిచారిణిని చూచి ఆశించుచు పాపము మానలేని కనున్లు గలవారును, 

అసిథ్రులైనవారి మనసుస్లను మరులుకొలుప్చు లోభితవ్మందు సాధకము చేయబడిన హృదయము 

గలవారును, శాపగర్సుత్లునైయుండి, 

2 పేతురు 2:15 => తినన్ని మారగ్మును విడిచి బెయోరు కుమారుడైన బిలాము పోయిన 

మారగ్మునుబటిట్ తోర్వ తపిప్పోయిరి. 

యూదా 1:11 => అయోయ్ వారికి శర్మ. వారు కయీను నడిచిన మారగ్మున నడిచిరి, బహుమానము 

పొందవలెనని బిలాము నడిచిన తపుప్తోర్వలో ఆతురముగా పరుగెతిత్రి, కోరహు చేసినటుట్ తిరసాక్రము 

చేసి నశించిరి 

యూదా 1:12 => వీరు నిరభ్యముగా మీతో సుభోజనము చేయుచు, తముమ్నుతాము నిరభ్యముగా 

పోషించుకొనుచు, మీ పేర్మవిందులలో దొంగ మెటట్లుగా ఉనాన్రు. వీరు గాలిచేత ఇటు అటు 

కొటుట్కొనిపోవు నిరజ్ల మేఘములుగాను, కాయలు రాలి ఫలములు లేక, రెండు మారులు చచిచ్ వేళల్తో 

పెళల్గింపబడిన చెటుల్గాను, 

సామెతలు 30:21 => భూమిని వణకించునవి మూడు కలవు, అది మోయలేనివి నాలుగు కలవు. 
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సామెతలు 30:24 => భూమిమీద చినన్వి నాలుగు కలవు అయినను అవి మికిక్లి జాఞ్నము గలవి. 

సామెతలు 30:29 => డంబముగా నడుచునవి మూడు కలవు ఠీవితో నడుచునవి నాలుగు కలవు 

సామెతలు 6:16 => యెహోవాకు అసహయ్ములైనవి ఆరు గలవు ఏడును ఆయనకు హేయములు 

ఆమోసు 1:3 => యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా దమసుక్ మూడుసారుల్ నాలుగుసారుల్ చేసిన 

దోషములనుబటిట్ నేను తపప్కుండ దాని శికిష్ంతును; ఏలయనగా దాని జనులు పంట దుళల్గొటుట్ ఇనుప 

పనిముటల్తో గిలాదును నూరిచ్రి. 

ఆమోసు 1:6 => యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా గాజా మూడుసారుల్ నాలుగుసారుల్ చేసిన 

దోషములనుబటిట్ నేను తపప్కుండ దాని శికిష్ంతును; ఏలయనగా ఎదోము వారి కపప్గింపవలెనని 

తాము చెరపటిట్నవారినందరిని కొనిపోయిరి. 

ఆమోసు 1:9 => యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా తూరు మూడుసారుల్ నాలుగుసారుల్ చేసిన 

దోషములనుబటిట్ నేను తపప్కుండ దానిని శికిష్ంతును; ఏలయనగా దాని జనులు సహోదర నిబంధనను 

జాఞ్పకమునకు తెచుచ్కొనక పటట్బడిన వారినందరిని ఎదోమీయులకు అపప్గించిరి.  

ఆమోసు 1:11 => యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా ఎదోము మూడుసారుల్ నాలుగుసారుల్ చేసిన 

దోషములనుబటిట్ నేను తపప్కుండ వానిని శికిష్ంతును. ఏలయనగా వాడు కనికరము చాలించుకొని 

ఖడగ్ము పటుట్కొని యెడతెగని కోపముతో తనకు సహోదరులగు వారిని మానక చీలుచ్చువచెచ్ను. 

ఆమోసు 1:13 => యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా అమోమ్నీయులు మూడుసారుల్ నాలుగుసారుల్ 

చేసిన దోషములనుబటిట్ నేను తపప్కుండ వారిని శికిష్ంతును; ఏలయనగా తమ సరిహదుద్లను మరి 

విశాలము చేయదలచి, గిలాదులోని గరిభ్ణి సతరీల కడుపులను చీలిచ్రి. 

ఆమోసు 2:1 => యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా మోయాబు మూడుసారుల్ నాలుగుసారుల్ చేసిన 

దోషములనుబటిట్ నేను తపప్కుండ దానిని శికిష్ంతును; ఏలయనగా వారు ఎదోము రాజు ఎముకలను 

కాలిచ్ సునన్ము చేసిరి. 

ఆమోసు 2:4 => యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా యూదా మూడుసారుల్ నాలుగుసారుల్ చేసిన 

దోషములనుబటిట్ నేను తపప్కుండ వారిని శికిష్ంతును; ఏలయనగా వారు తమ పితరులనుసరించిన 
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అబదధ్ములను చేపటిట్, మోసపోయి యెహోవా ధరమ్శాసత్రమును విసరిజ్ంచి, ఆయన విధులను 

గైకొనకపోయిరి. 

ఆదికాండము 33:9 => అపుప్డు ఏశావు సహోదరుడా, నాకు కావలసినంత ఉనన్ది, నీది నీవే 

ఉంచుకొమమ్ని చెపెప్ను. 

నాయ్యాధిపతులు 18:20 => అపుప్డు ఆ యాజకుడు హృదయమున సంతోషించి ఆ ఏఫోదును 

గృహదేవతలను చెకక్బడిన పర్తిమను పటుట్కొని ఆ జనుల మధయ్ చేరెను. 

సామెతలు 27:20 => పాతాళమునకును అగాధ కూపమునకును తృపిత్ కానేరదు ఆలాగున నరుల 

దృషిట్ తృపిత్కానేరదు. 

పర్సంగి 1:8 => ఎడతెరిపిలేకుండ సమసత్ము జరుగుచునన్ది; మనుషుయ్లు దాని వివరింపజాలరు; 

చూచుటచేత కనున్ తృపిత్ పొందకునన్ది, వినుటచేత చెవికి తృపిత్ కలుగుటలేదు. 

పర్సంగి 5:10 => దర్వయ్ము నపేకిష్ంచువాడు దర్వయ్ముచేత తృపిత్ నొందడు, ధనసమృదిధ్ 

నపేకిష్ంచువాడు దానిచేత తృపిత్ నొందడు; ఇదియు వయ్రథ్మే. 

పర్సంగి 6:9 => మనసుస్ అడియాశలు కలిగి తిరుగులాడుటకనన్ ఎదుట నునన్దానిని అనుభవించుట 

మేలు; ఇదియు వయ్రథ్మే, గాలికై పర్యాసపడినటే ట్. 

హబకూక్కు 2:5 => మరియు దార్కాష్రసము మోసకరము, తననుబటిట్ అతిశయించువాడు నిలువడు, 

అటిట్వాడు పాతాళమంత విశాలముగా ఆశపెటుట్ను, మరణమంతగా పర్బలినను తృపిత్నొందక 

సకలజనములను వశపరచుకొనును, సకల జనులను సమకూరుచ్కొనును. 

వచనము 19 

బండమీద సరప్ము జాడ, నడిసముదర్మున ఓడ నడచు జాడ, కనయ్కతో పురుషుని జాడ. 

సామెతలు 27:20 => పాతాళమునకును అగాధ కూపమునకును తృపిత్ కానేరదు ఆలాగున నరుల 

దృషిట్ తృపిత్కానేరదు. 
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హబకూక్కు 2:5 => మరియు దార్కాష్రసము మోసకరము, తననుబటిట్ అతిశయించువాడు నిలువడు, 

అటిట్వాడు పాతాళమంత విశాలముగా ఆశపెటుట్ను, మరణమంతగా పర్బలినను తృపిత్నొందక 

సకలజనములను వశపరచుకొనును, సకల జనులను సమకూరుచ్కొనును. 

పర్సంగి 1:8 => ఎడతెరిపిలేకుండ సమసత్ము జరుగుచునన్ది; మనుషుయ్లు దాని వివరింపజాలరు; 

చూచుటచేత కనున్ తృపిత్ పొందకునన్ది, వినుటచేత చెవికి తృపిత్ కలుగుటలేదు. 

పర్సంగి 5:10 => దర్వయ్ము నపేకిష్ంచువాడు దర్వయ్ముచేత తృపిత్ నొందడు, ధనసమృదిధ్ 

నపేకిష్ంచువాడు దానిచేత తృపిత్ నొందడు; ఇదియు వయ్రథ్మే. 

పర్సంగి 6:9 => మనసుస్ అడియాశలు కలిగి తిరుగులాడుటకనన్ ఎదుట నునన్దానిని అనుభవించుట 

మేలు; ఇదియు వయ్రథ్మే, గాలికై పర్యాసపడినటే ట్. 

హోషేయ 4:18 => వారికి దార్కాష్రసము చేదాయెను, ఒళుల్ తెలియనివారు; మానక వయ్భిచారము 

చేయువారు; వారి అధికారులు సిగుగ్మాలినవారై అవమానకరమైన దానిని పేర్మింతురు. 

వచనము 20 

జారిణియొకక్ చరయ్యును అటిట్దే; అది తిని నోరు తుడుచుకొని నేను ఏ దోషము ఎరుగననును. 

సామెతలు 30:11 => తమ తండిర్ని శపించుచు తలిల్ని దీవించని తరము కలదు. 

సామెతలు 20:20 => తన తండిర్నైనను తలిల్నైనను దూషించువాని దీపము కారుచీకటిలో 

ఆరిపోవును. 

సామెతలు 23:22 => నినున్ కనిన నీ తండిర్ ఉపదేశము అంగీకరించుము నీ తలిల్ ముదిమియందు 

ఆమెను నిరల్క్షయ్ము చేయకుము. 

ఆదికాండము 9:21 => పిమమ్ట దార్కాష్రసము తార్గి మతుత్డై తన గుడారములో వసత్రహీనుడుగా 

నుండెను. 

ఆదికాండము 9:22 => అపుప్డు కనానుకు తండిర్యైన హాము తన తండిర్ వసత్రహీనుడై యుండుట 

చూచి బయటనునన్ తన యిదద్రు సహోదరులకు ఆ సంగతి తెలిపెను. 
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ఆదికాండము 9:23 => అపుప్డు షేమును యాపెతును వసత్రమొకటి తీసికొని తమ యిదద్రి 

భుజములమీద వేసికొని వెనుకకు నడిచివెళి ల్ తమ తండిర్ దిసమొలను కపిప్రి; వారి ముఖములు 

వెనుకతటుట్ ఉండుటవలన తమ తండిర్ దిసమొలను చూడలేదు 

ఆదికాండము 9:24 => అపుప్డు నోవహు మతుత్నుండి మేలుకొని తన చినన్కుమారుడు చేసిన దానిని 

తెలిసికొని 

ఆదికాండము 9:25 => కనాను శపింపబడినవాడై తన సహోదరులకు దాసాను దాసుడగును అనెను. 

ఆదికాండము 9:26 => మరియు అతడు షేము దేవుడైన యెహోవా సుత్తింపబడును గాక కనాను 

అతనికి దాసుడగును.  

ఆదికాండము 9:27 => దేవుడు యాపెతును విశాలపరచును అతడు షేము గుడారములలో 

నివసించును అతనికి కనాను దాసుడగును అనెను. 

లేవీయకాండము 20:9 => ఎవడు తన తండిర్నైనను తన తలిల్నైనను దూషించునో వానికి మరణశిక్ష 

విధింపవలెను. వాడు తన తండిర్నో తలిల్నో దూషించెను గనుక తన శిక్షకు తానే కారకుడు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 21:18 => ఒకని కుమారుడు మొండివాడై తిరుగబడి తండిర్మాట గాని 

తలిల్మాటగాని వినకయుండి, వారు అతని శికిష్ంచిన తరువాతయును అతడు వారికి విధేయుడు 

కాకపోయినయెడల 

దివ్తీయోపదేశకాండము 21:19 => అతని తలిదండుర్లు అతని పటుట్కొని ఊరి గవినియొదద్ 

కూరుచ్ండు పెదద్లయొదద్కు అతని తీసికొనివచిచ్ 

దివ్తీయోపదేశకాండము 21:20 => మా కుమారుడైన వీడు మొండివాడై తిరుగబడియునాన్డు; మా 

మాట వినక తిండిబోతును తార్గుబోతును ఆయెనని ఊరి పెదద్లతో చెపప్వలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 21:21 => అపుప్డు ఊరి పర్జలందరు రాళల్తో అతని చావగొటట్వలెను. 

అటుల్ ఆ చెడుతనమును నీ మధయ్నుండి పరిహరించుదువు. అపుప్డు ఇశార్యేలీయులందరు విని 

భయపడుదురు. 

2 సమూయేలు 18:9 => అబాష్లోము కంచరగాడిదమీద ఎకిక్పోవుచు దావీదు సేవకులకు 

ఎదురాయెను; ఆ కంచరగాడిద యొక గొపప్మసత్కి వృక్షముయొకక్ చికుక్కొమమ్ల కిర్ందికి 
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పోయినపుప్డు అతని తల చెటుట్కు తగులుకొనినందున అతడు ఎతత్బడి ఆకాశమునకును భూమికిని 

మధయ్ను వేర్లాడుచుండగా అతని కిర్ందనునన్ కంచరగాడిద సాగిపోయెను. 

2 సమూయేలు 18:10 => ఒకడు దానిని చూచి వచిచ్ అబాష్లోము మసత్కివృక్షమున 

వేర్లాడుచుండుట నేను చూచితినని యోవాబుతో చెపిప్నపుప్డు 

2 సమూయేలు 18:14 => యోవాబు నీవు చేయువరకు నేను కాచుకొని యుందునా? అని చెపిప్ 

మూడు బాణములు చేతపటుట్కొని పోయి మసత్కివృక్షమున వేర్లాడుచు ఇంకను పార్ణముతోనునన్ 

అబాష్లోముయొకక్ గుండెకు గురిపెటిట్ 

2 సమూయేలు 18:15 => తన ఆయుధములను మోయువారు పదిమంది చుటుట్ చుటుట్కొని 

యుండగా అబాష్లోమును కొటిట్ చంపెను. 

2 సమూయేలు 18:16 => అపుప్డు జనులను ఇక హతము చేయక విడువవలసినదని యోవాబు 

బాకా ఊదింపగా ఇశార్యేలీయులను తరుముకొని పోయిన జనులు తిరిగివచిచ్రి. 

2 సమూయేలు 18:17 => జనులు అబాష్లోము యొకక్ కళేబరమును ఎతిత్ అడవిలో ఉనన్ 

పెదద్గోతిలో పడవేసి పెదద్రాళల్కుపప్ దానిమీద పేరిచ్న తరువాత ఇశార్యేలీయులందరును తమ తమ 

యిండల్కు పోయిరి. 

1 సమూయేలు 17:44 => నా దగగ్రకు రముమ్, నీ మాంసమును ఆకాశ పకుష్లకును భూమృగముల 

కును ఇచిచ్వేతునని ఆ ఫిలిషీత్ యుడు దావీదుతో అనగా 

2 సమూయేలు 21:10 => అయాయ్ కుమారెత్యగు రిసాప్ గోనెపటట్ తీసికొని కొండపైన పరచుకొని 

కోత కాలారంభము మొదలుకొని ఆకాశమునుండి వరష్ము ఆ కళేబరములమీద కురియువరకు 

అచచ్టనే యుండి, పగలు ఆకాశపకుష్లు వాటిమీద వాలకుండను రాతిర్ అడవిమృగములు దగగ్రకు 

రాకుండను వాటిని కాచుచుండగా 

ఆదికాండము 9:22 => అపుప్డు కనానుకు తండిర్యైన హాము తన తండిర్ వసత్రహీనుడై యుండుట 

చూచి బయటనునన్ తన యిదద్రు సహోదరులకు ఆ సంగతి తెలిపెను. 

ఆదికాండము 27:43 => కాబటిట్ నా కుమారుడా, నీవు నా మాట విని లేచి హారానులోనునన్ నా 

సహోదరుడగు లాబాను నొదద్కు పారిపోయి నీ అనన్ కోపము చలాల్రువరకు 
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ఆదికాండము 28:7 => యాకోబు తన తలిల్దండుర్ల మాట విని పదద్నరామునకు వెళి ల్పోయెననియు 

ఏశావు తెలిసికొనినపుప్డు, 

ఆదికాండము 40:19 => ఇంక మూడు దినములలోగా ఫరో నీ మీదనుండి నీ తలను పైకెతిత్ 

మార్నుమీద నినున్ వేర్లాడదీయించును. అపుప్డు పకుష్లు నీ మీద నుండి నీ మాంసమును తినివేయునని 

ఉతత్రమిచెచ్ను. 

నిరగ్మకాండము 20:12 => నీ దేవుడైన యెహోవా నీకనుగర్హించు దేశములో నీవు 

దీరాఘ్యుషమ్ంతుడవగునటుల్ నీ తండిర్ని నీ తలిల్ని సనామ్నించుము. 

నిరగ్మకాండము 21:15 => తన తండిర్నైనను తలిల్నైనను కొటుట్వాడు నిశచ్యముగా మరణశిక్ష 

నొందును. 

నిరగ్మకాండము 21:17 => తన తండిర్నైనను తలిల్నైనను శపించువాడు నిశచ్యముగా మరణశిక్ష 

నొందును. 

లేవీయకాండము 11:15 => పర్తివిధమైన కాకి, నిపుప్కోడి, 

లేవీయకాండము 19:3 => మీలో పర్తివాడు తన తలిల్కి తన తండిర్కి భయపడవలెను. నేను 

నియమించిన విశార్ంతిదినములను ఆచరింపవలెను; నేను మీ దేవుడనైన యెహోవాను. 

2 సమూయేలు 15:3 => అబాష్లోము నీ వాయ్జెయ్ము సరిగాను నాయ్యముగాను ఉనన్దిగాని దానిని 

విచారించుటకై నియమింపబడిన వాడు రాజునొదద్ ఒకడును లేడని చెపిప్ 

సామెతలు 1:8 => నా కుమారుడా, నీ తండిర్ ఉపదేశము ఆలకింపుము నీ తలిల్ చెపుప్ బోధను 

తోర్సివేయకుము. 

సామెతలు 15:20 => జాఞ్నముగల కుమారుడు తండిర్ని సంతోషపెటుట్ను బుదిధ్హీనుడు తన తలిల్ని 

తిరసక్రించును. 

సామెతలు 19:26 => తండిర్కి కీడుచేసి తలిల్ని తరిమివేయువాడు అవమానమును అపకీరిత్ని 

కలుగజేయువాడు. 

యెహెజేక్లు 22:7 => నీలో తలిదండుర్లు అవమానమొందుదురు, నీ మధయ్నునన్ పరదేశులు 

దౌరజ్నయ్ము నొందుదురు, నీలో తండిర్లేని వారును విధవరాండుర్ను హింసింపబడుదురు, 
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మీకా 7:6 => కుమారుడు తండిర్ని నిరల్క్షయ్పెటుట్చునాన్డు, కుమారెత్ తలిల్మీదికిని కోడలు అతత్మీదికిని 

లేచెదరు, ఎవరి ఇంటివారు వారికే విరోధులగుదురు. 

మలాకీ 1:6 => కుమారుడు తన తండిర్ని ఘనపరచును గదా, దాసుడు తన యజమానుని 

ఘనపరచును గదా; నా నామమును నిరల్క్షయ్పెటుట్ యాజకులారా, నేను తండిర్నైతే నాకు రావలసిన 

ఘనత ఏమాయెను? నేను యజమానుడనైతే నాకు భయపడువాడెకక్డ ఉనాన్డు? అని 

సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా మిముమ్నడుగగా ఏమిచేసి నీ నామమును నిరల్క్షయ్పెటిట్తిమని 

మీరందురు. 

మతత్యి 15:4 => తలిదండుర్లను ఘనపరచుమనియు, తండిర్నైనను తలిల్నైనను దూషించువాడు 

తపప్క మరణము పొందవలెననియు దేవుడు సెలచిచెచ్ను. 

మతత్యి 19:19 => నినున్వలె నీ పొరుగువానిని పేర్మింపవలెను అనునవియే అని చెపెప్ను. 

మారుక్ 7:10 => నీ తలిదండుర్లను ఘనపరచవలెననియు, తండిర్నైనను తలిల్నైనను దూషించువానికి 

మరణశిక్ష విధింపవలెననియు మోషే చెపెప్ను గదా. 

రోమీయులకు 1:30 => కొండెగాండుర్ను అపవాదకులును, దేవదేవ్షులును, హింసకులును, 

అహంకారులును, బింకములాడువారును, చెడ డ్వాటిని కలిప్ంచువారును, తలిదండుర్లకవిధేయులును, 

అవివేకులును 

ఎఫెసీయులకు 6:1 => పిలల్లారా, పర్భువునందు మీ తలిదండుర్లకు విధేయులై యుండుడి; ఇది 

ధరమ్మే. 

కొలొసస్యులకు 3:20 => పిలల్లారా, అనిన్ విషయములలో మీ తలిదండుర్ల మాట వినుడి; ఇది 

పర్భువునుబటిట్ మెచుచ్కొనతగినది. 

1 తిమోతి 1:9 => ధరమ్శాసత్రము ధరమ్విరోధులకును అవిధేయులకును భకిత్హీనులకును 

పాపిషు ట్లకును అపవితుర్లకును మతదూషకులకును పితృహంతకులకును మాతృహంతకులకును 

నరహంతకులకును వయ్భిచారులకును పురుషసంయోగులకును మనుషయ్చోరులకును అబదిధ్కులకును 

అపర్మాణికులకును,  

Page  of 2431 2507



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   !"త$

హెబీర్యులకు 12:9 => మరియు శరీర సంబంధులైన తండుర్లు మనకు శిక్షకులై యుండిరి. 

వారియందు భయభకుత్లు కలిగియుంటిమి; అటల్యితే ఆతమ్లకు తండిర్యైన వానికి మరి యెకుక్వగా 

లోబడి బర్దుకవలెనుగదా? 

వచనము 21 

భూమిని వణకించునవి మూడు కలవు, అది మోయలేనివి నాలుగు కలవు. 

యోబు 42:3 => జాఞ్నములేని మాటలచేత ఆలోచనను నిరరథ్కముచేయు వీడెవడు? ఆలాగున 

వివేచన లేనివాడనైన నేను ఏమియు నెరుగక నా బుదిధ్కి మించిన సంగతులనుగూరిచ్ మాటలాడితిని.  

కీరత్నలు 139:6 => ఇటిట్ తెలివి నాకు మించినది అది అగోచరము అది నాకందదు. 

సామెతలు 6:16 => యెహోవాకు అసహయ్ములైనవి ఆరు గలవు ఏడును ఆయనకు హేయములు 

మీకా 5:5 => ఆయన సమాధానమునకు కారకుడగును, అషూష్రు మన దేశములో చొరబడి మన 

నగరులలో పర్వేశింపగా వాని నెదిరించుటకు మేము ఏడుగురు గొఱఱ్ల కాపరులను ఎనమండుగురు 

పర్ధానులను నియమింతుము. 

వచనము 22 

అవేవనగా, రాజరికమునకు వచిచ్న దాసుడు, కడుపు నిండ అనన్ము కలిగిన మూరు ఖ్డు, 

యోబు 39:27 => పకిష్రాజు నీ ఆజఞ్కు లోబడి ఆకాశవీధి కెకుక్నా? తన గూడు ఎతత్యినచోటను 

కటుట్కొనునా? 

యెషయా 40:31 => యెహోవాకొరకు ఎదురుచూచువారు నూతన బలము పొందుదురు వారు 

పకిష్రాజులవలె రెకక్లు చాపి పైకి ఎగురుదురు అలయక పరుగెతుత్దురు సొమమ్సిలల్క నడిచిపోవుదురు. 

నిరగ్మకాండము 22:16 => ఒకడు పర్ధానము చేయబడని ఒక కనయ్కను మరులుకొలిప్ ఆమెతో 

శయనించినయెడల ఆమె నిమితత్ము ఓలి ఇచిచ్ ఆమెను పెండిల్ చేసికొనవలెను. 

యెషయా 7:15 => కీడును విసరిజ్ంచుటకును మేలును కోరుకొనుటకును అతనికి తెలివి 

వచుచ్నపుప్డు అతడు పెరుగు, తేనెను తినును. 
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వచనము 23 

కంటకురాలైయుండి పెండిల్యైన సతరీ, యజమానురాలికి హకుక్దారురాలైన దాసి. 

సామెతలు 7:13 => అది వానిని పటుట్కొని ముదుద్పెటుట్కొనెను సిగుగ్మాలిన ముఖము పెటుట్కొని 

యిటల్నెను 

సామెతలు 7:14 => సమాధానబలులను నేను అరిప్ంపవలసియుంటిని నేడు నా మొర్కుక్బళుల్ 

చెలిల్ంచియునాన్ను 

సామెతలు 7:15 => కాబటిట్ నేను నినున్ కలిసికొనవలెనని రాగా నినున్ ఎదురొక్నవలెనని 

బయలుదేరగా నీవే కనబడితివి 

సామెతలు 7:16 => నా మంచముమీద రతన్కంబళల్ను ఐగుపుత్నుండి వచుచ్ విచితర్పు పనిగల 

నారదుపప్టల్ను నేను పరచియునాన్ను. 

సామెతలు 7:17 => నా పరుపుమీద బోళము అగరు కారపుచెకక్ చలిల్యునాన్ను. 

సామెతలు 7:18 => ఉదయము వరకు వలపుదీర తృపిత్పొందుదము రముమ్ పరసప్ర మోహముచేత 

చాలా సంతుషిట్ నొందుదము రముమ్. 

సామెతలు 7:19 => పురుషుడు ఇంట లేడు దూరపర్యాణము వెళి ల్యునాన్డు 

సామెతలు 7:20 => అతడు సొముమ్సంచిచేత పటుట్కొనిపోయెను. పునన్మనాటివరకు ఇంటికి తిరిగి 

రాడు అనెను 

సామెతలు 7:21 => అది తన అధికమైన లాలన మాటలచేత వానిని లోపరచుకొనెను తాను పలికిన 

యిచచ్కపు మాటలచేత వాని నీడుచ్కొని పోయెను. 

సామెతలు 7:22 => వెంటనే పశువు వధకు పోవునటుల్ను పరులచే జికిక్నవాడు సంకెళల్లోనికి 

పోవునటుల్ను 

సామెతలు 7:23 => తనకు పార్ణహానికరమైనదని యెరుగక ఉరియొదద్కు పకిష్ తవ్రపడునటుల్ను వాని 

గుండెను అంబు చీలుచ్వరకు వాడు దానివెంట పోయెను. 
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సంఖాయ్కాండము 5:11 => యెహోవా మోషేకు ఈలాగు సెలవిచెచ్ను నీవు ఇశార్యేలీయులతో 

ఇటల్నుము 

సంఖాయ్కాండము 5:12 => ఒకని భారయ్ తోర్వతపిప్ వానికి దోర్హము చేసినయెడల, అనగా వేరొకడు 

ఆమెతో వీరయ్సఖ్లనముగా శయనించినయెడల 

సంఖాయ్కాండము 5:13 => ఆమె భరత్కు ఆ సంగతి తెలియబడక వాని కనున్లకు మరుగైయుండి ఆమె 

అపవితర్పరచబడినదనుటకు సాక్షయ్ము లేకపోయినను, ఆమె పటుట్బడకపోయినను, 

సంఖాయ్కాండము 5:14 => వాని మనసుస్లో రోషము పుటిట్ అపవితర్పరచబడిన తన భారయ్మీద 

కోపపడినయెడల, లేక వాని మనసుస్లో రోషముపుటిట్ అపవితర్పరచబడని తన భారయ్మీద 

కోపపడినయెడల,  

సంఖాయ్కాండము 5:15 => ఆ పురుషుడు యాజకునియొదద్కు తన భారయ్ను తీసికొనివచిచ్, ఆమె 

విషయము తూమెడు యవలపిండిలో పదియవ వంతును తేవలెను. వాడు దానిమీద తైలము 

పోయకూడదు దానిమీద సాంబార్ణి వేయకూడదు; ఏలయవగా అది రోషవిషయమైన నైవేదయ్ము, 

అనగా దోషమును జాఞ్పకము చేయుటకై జాఞ్పకారథ్మైన నైవేదయ్ము.  

సంఖాయ్కాండము 5:16 => అపుప్డు యాజకుడు ఆమెను దగగ్రకు తీసికొనివచిచ్ యెహోవా సనిన్ధిని 

ఆమెను నిలువబెటట్వలెను. 

సంఖాయ్కాండము 5:17 => తరువాత యాజకుడు మంటికుండతో పరిశుదధ్మైన నీళుల్ తీసికొనవలెను, 

మరియు యాజకుడు మందిరములో నేలనునన్ ధూళి కొంచెము తీసికొని ఆ నీళల్లో వేయవలెను. 

సంఖాయ్కాండము 5:18 => తరువాత యాజకుడు యెహోవా సనిన్ధిని ఆ సతరీని నిలువబెటిట్, ఆ సతరీ 

తలముసుకును తీసి, రోష విషయమైన నైవేదయ్మును, అనగా ఆ జాఞ్పకారథ్మైన నైవేదయ్మును ఆమె 

చేతులలో ఉంచవలెను. శాపము పొందించు చేదునీళుల్ యాజకుని చేతిలో ఉండవలెను.  

సంఖాయ్కాండము 5:19 => అపుప్డు యాజకుడు ఆ సతరీచేత పర్మాణము చేయించి ఆమెతో 

చెపప్వలసినదేమనగా ఏ పురుషుడును నీతో శయనింపనియెడలను , నీవు నీ భరత్కు 

అధీనురాలవైనపుప్డు నీవు తపిప్పోయి అపవితర్మైన కారయ్ము చేయకపోయినయెడలను, శాపము 

కలుగజేయు ఈ చేదునీళల్నుండి నిరోద్షివి కముమ్. 
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సంఖాయ్కాండము 5 :20 => నీవు నీ భరత్కు అధీనురాలవైనపుప్డు నీవు తోర్వతపిప్ 

అపవితర్పరచబడినయెడల, అనగా నీ భరత్కు మారుగా వేరొక పురుషుడు నీతో కూటమిచేసినయెడల 

సంఖాయ్కాండము 5:21 => యెహోవా నీ నడుము పడునటుల్ను నీ కడుపు ఉబుబ్నటుల్ను చేయుటవలన 

యెహోవా నీ జనుల మధయ్ను నినున్ శపథమునకును పర్మాణమునకును ఆసప్దముగా చేయుగాక. 

సంఖాయ్కాండము 5:22 => శాపము కలుగజేయు ఈ నీళుల్ నీ కడుపు ఉబుబ్నటుల్ను నీ నడుము 

పడునటుల్ను చేయుటకు నీ కడుపులోనికి పోవునని చెపిప్ యాజకుడు ఆ సతరీచేత శపథ పర్మాణము 

చేయించిన తరువాత ఆ సతరీ ఆమేన  అని చెపప్వలెను. 

సంఖాయ్కాండము 5:23 => తరువాత యాజకుడు పతర్ముమీద ఆ శపథములను వార్సి ఆ చేదు 

నీళల్తో వాటిని తుడిచి 

సంఖాయ్కాండము 5:24 => శాపము కలుగజేయు ఆ చేదు నీళల్ను ఆ సతరీకి తార్గింపవలెను. శాపము 

కలుగజేయు ఆ నీళుల్ ఆమెలోనికి చేదు పుటిట్ంచును. 

సంఖాయ్కాండము 5:25 => మరియు యాజకుడు ఆ సతరీ చేతినుండి దోషవిషయమైన ఆ నైవేదయ్మును 

తీసికొని యెహోవా సనిన్ధిని ఆ నైవేదయ్మును అలాల్డించి బలిపీఠమునొదద్కు దాని తేవలెను. 

సంఖాయ్కాండము 5:26 => తరువాత యాజకుడు దానికి జాఞ్పకారథ్మైనదిగా ఆ నైవేదయ్ములోనుండి 

పిడికెడు తీసి బలిపీఠముమీద దాని దహించి 

సంఖాయ్కాండము 5:27 => ఆ నీళుల్ ఆ సతరీకి తార్గింపవలెను. అతడు ఆమెకు ఆ నీళుల్ తార్గించిన 

తరువాత జరుగునదేదనగా, ఆమె అపవితర్పరపబడి తన భరత్కు దోర్హము చేసినయెడల, శాపము 

కలుగజేయు ఆ నీళుల్ చేదై ఆమెలోనికి చేరిన తరువాత ఆమె కడుపు ఉబుబ్ను ఆమె నడుము 

పడిపోవును. ఆ సతరీ తన జనులమధయ్ శాపమున కాసప్దముగా నుండును.  

సంఖాయ్కాండము 5:28 => ఆ సతరీ అపవితర్పరపబడక పవితుర్రాలై యుండినయెడల, ఆమె నిరోద్షియై 

గరభ్వతియగునని చెపుప్ము. 

సంఖాయ్కాండము 5:29 => రోషము విషయమైన విధి యిదే. ఏ సతరీయైనను తన భరత్ అధీనములో 

నునన్పుప్డు తోర్వతపిప్ అపవితర్పడినయెడలనేమి,  
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సంఖాయ్కాండము 5:30 => లేక వానికి రోషము పుటిట్ తన భారయ్ మీద కోపపడినయెడలనేమి, వాడు 

యెహోవా సనిన్ధిని ఆ సతరీని నిలువబెటిట్నపుప్డు యాజకుడు ఆమెయెడల సమసత్ము విధిచొపుప్న 

చేయవలెను.  

ఆదికాండము 16:4 => అతడు హాగరుతో పోయినపుప్డు అది గరభ్వతి ఆయెను. అది తాను 

గరభ్వతినైతినని తెలిసికొనినపుప్డు దాని యజమానురాలు దాని దృషిట్కి నీచమైనదాయెను. 

ఆదికాండము 37:25 => వారు భోజనముచేయ కూరుచ్ండి, కనున్లెతిత్ చూడగా ఐగుపుత్నకు తీసికొని 

పోవుటకు గుగిగ్లము మసత్కియు బోళమును మోయుచునన్ ఒంటెలతో ఇషామ్యేలీయులైన మారగ్సుథ్లు 

గిలాదునుండి వచుచ్చుండిరి. 

సంఖాయ్కాండము 5:13 => ఆమె భరత్కు ఆ సంగతి తెలియబడక వాని కనున్లకు మరుగైయుండి ఆమె 

అపవితర్పరచబడినదనుటకు సాక్షయ్ము లేకపోయినను, ఆమె పటుట్బడకపోయినను, 

2 సమూయేలు 11:4 => దావీదు దూతలచేత ఆమెను పిలువనంపెను. ఆమె అతనియొదద్కు రాగా 

అతడు ఆమెతో శయనించెను; కలిగిన అపవితర్త పోగొటుట్కొని ఆమె తన యింటికి మరల వచెచ్ను. 

2 రాజులు 5:25 => అతడు లోపలికి పోయి తన యజమానుని ముందర నిలువగా ఎలీషా వానిని 

చూచి గేహజీ, నీవెచచ్టనుండి వచిచ్తివని అడిగినందుకు వాడు నీ దాసుడనైన నేను ఎచచ్టికిని 

పోలేదనెను. 

కీరత్నలు 32:5 => నా దోషమును కపుప్కొనక నీ యెదుట నాపాపము ఒపుప్కొంటిని యెహోవా 

సనిన్ ధి ని నా అతికర్మములు ఒపుప్కొందుననుకొంటిని . నీవు నా పాపదోషమును 

పరిహరించియునాన్వు. (సెలా.)  

సామెతలు 9:17 => అది తెలివిలేని వాడొకడు వచుచ్ట చూచి దొంగిలించిన నీళుల్ తీపి చాటున తినిన 

భోజనము రుచి అని చెపుప్ను. 

సామెతలు 14:9 => మూఢులు చేయు అపరాధపరిహారారథ్బలి వారిని అపహాసయ్ము చేయును 

యథారథ్వంతులు ఒకరియందు ఒకరు దయచూపుదురు. 
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యిరిమ్యా 2:23 => నేను అపవితర్త నొందినదానను కాను, బయలు దేవతల ననుసరించి 

పోవుదానను కాను అని నీవు ఎటల్నుకొందువు? లోయలో నీ మారగ్మును చూడుము, నీవు చేసినదాని 

తెలిసికొనుము, నీవు తోర్వలలో ఇటు అటు తిరుగులాడు వడిగల ఒంటెవు,  

హోషేయ 12:8 => నేను ఐశవ్రయ్వంతుడనైతిని, నాకు బహు ఆసిత్ దొరికెను, నా కషాట్రిజ్తములో 

దేనినిబటిట్యు శిక్షకు తగిన పాపము నాలోనునన్టుట్ ఎవరును కనుపరచలేరని ఎఫార్యిము 

అనుకొనుచునాన్డు. 

మలాకీ 2:14 => అది ఎందుకని మీరడుగగా, యౌవన కాలమందు నీవు పెండిల్ చేసికొని 

అనాయ్యముగా విసరిజ్ంచిన నీ భారయ్ పక్షమున యెహోవా సాకిష్యాయెను, అది నీకు తోటిదై నీవు చేసిన 

నిబంధనకు పాతుర్రాలు గదా, నీ పెండిల్ భారయ్ గదా. 

మతత్యి 26:25 => ఆయనను అపప్గించిన యూదా బోధకుడా, నేనా? అని అడుగగా ఆయన 

నీవనన్టే ట్ అనెను. 

వచనము 24 

భూమిమీద చినన్వి నాలుగు కలవు అయినను అవి మికిక్లి జాఞ్నము గలవి. 

ఆదికాండము 16:4 => అతడు హాగరుతో పోయినపుప్డు అది గరభ్వతి ఆయెను. అది తాను 

గరభ్వతినైతినని తెలిసికొనినపుప్డు దాని యజమానురాలు దాని దృషిట్కి నీచమైనదాయెను. 

సామెతలు 6:16 => యెహోవాకు అసహయ్ములైనవి ఆరు గలవు ఏడును ఆయనకు హేయములు 

సామెతలు 19:10 => భోగముల ననుభవించుట బుదిధ్హీనునికి తగదు రాజులనేలుట దాసునికి 

బొతిత్గా తగదు. 

సామెతలు 30:15 => జలగకు ఇముమ్ ఇముమ్ అను కూతురులిదద్రు కలరు తృపిత్పడనివి మూడు 

కలవు చాలును అని పలుకనివి నాలుగు కలవు. 

వచనము 25 

చీమలు బలములేని జీవులు అయినను అవి వేసవిలో తమ ఆహారమును సిదధ్పరచుకొనును. 
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సామెతలు 19:10 => భోగముల ననుభవించుట బుదిధ్హీనునికి తగదు రాజులనేలుట దాసునికి 

బొతిత్గా తగదు. 

సామెతలు 28:3 => బీదలను బాధించు దరిదుర్డు ఆహారవసుత్వులను ఉండనియయ్క కొటుట్కొనిపోవు 

వానతో సమానుడు. 

పర్సంగి 10:7 => పనివారు గుఱఱ్ములమీద కూరుచ్ండుటయు అధిపతులు సేవకులవలె నేలను 

నడుచుటయు నాకగపడెను. 

యెషయా 3:4 => బాలకులను వారికి అధిపతులనుగా నియమించెదను వారు బాలచేషట్లుచేసి 

జనులను ఏలెదరు. 

యెషయా 3:5 => పర్జలలో ఒకడిటుల్ను మరియొకడటుల్ను పర్తివాడు తన పొరుగువానిని ఒతుత్డు 

చేయును. పెదద్వానిపైని బాలుడును ఘనునిపైని నీచుడును గరివ్ంచి తిరసాక్రముగా నడుచును.  

1 సమూయేలు 25:3 => అతని పేరు నాబాలు, అతని భారయ్ పేరు అబీగయీలు. ఈ సతరీ సుబుదిధ్గలదై 

రూపసియై యుండెను. అయితే చరయ్లనుబటిట్ చూడగా నాబాలు మోటువాడును దురామ్రుగ్డునై 

యుండెను. అతడు కాలేబు సంతతివాడు. 

1 సమూయేలు 25:10 => నాబాలు దావీదు ఎవడు? యెషష్యి కుమారుడెవడు? తమ 

యజమానులను విడిచి పారిపోయిన దాసులు ఇపుప్డు అనేకులునాన్రు. 

1 సమూయేలు 25:11 => నేను సంపాదించుకొనిన అనన్పానములను, నా గొఱఱ్లబొచుచ్ 

కతిత్రించువారికొరకు నేను వధించిన పశుమాంసమును తీసి, నేను బొతిత్గా ఎరుగనివారి కితుత్నా? అని 

దావీదు దాసులతో చెపప్గా 

1 సమూయేలు 25:25 => నా యేలినవాడా, దుషు ట్డైన యీ నాబాలును లక్షయ్పెటట్వదుద్, అతని పేరు 

అతని గుణములను సూచించుచునన్ది, అతని పేరు నాబాలు, మోటుతనము అతని గుణము; నా 

యేలినవాడు పంపించిన పనివారు నాకు కనబడలేదు. 

1 సమూయేలు 25:36 => అబీగయీలు తిరిగి నాబాలునొదద్కు రాగా, రాజులు విందుచేసినటుల్ 

అతడు ఇంటిలో విందుచేసి, తార్గుచు బహు సంతోషించుచు మతుత్గానుండెను గనుక తెలల్వారువరకు 

ఆమె అతనితో కొదిద్ గొపప్ మరేమియు చెపప్క ఊరకుండెను. 
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1 సమూయేలు 25:37 => ఉదయమున నాబాలునకు మతుత్ తగిగ్యునన్పుప్డు అతని భారయ్ అతనితో 

ఆ సంగతులను తెలియజెపప్గా భయముచేత అతని గుండెపగిలెను , అతడు రాతివలె 

బిగిసికొనిపోయెను. 

1 సమూయేలు 25:38 => పది దినములైన తరువాత యెహోవా నాబాలును మొతత్గా అతడు 

చనిపోయెను. 

1 సమూయేలు 30:16 => తరువాత వాడు వారి దగగ్రకు దావీదును నడిపింపగా, ఫిలిషీత్యుల 

దేశములోనుండియు యూదా దేశములోనుండియు తాము దోచి తెచిచ్కొనిన సొముమ్తో తులదూగుచు, 

వారు ఆ పర్దేశమంతట చెదిరి అనన్పానములు పుచుచ్కొనుచు ఆటపాటలు సలుపుచుండిరి. 

నెహెమాయ్ 2:10 => హోరోనీయుడైన సనబ్లల్టును, అమోమ్నీయుడైన టోబీయా అను దాసుడును 

ఇశార్యేలీయులకు కేష్మము కలుగజేయు ఒకడు వచెచ్నని విని బహుగా దుఃఖపడిరి. 

సామెతలు 26:8 => బుదిధ్హీనుని ఘనపరచువాడు వడిసెలలోని రాయి కదలకుండ కటుట్వానితో 

సమానుడు. 

సామెతలు 29:19 => దాసుడు వాగద్ండనచేత గుణపడడు తాతప్రయ్ము తెలిసికొనన్ను వాడు లోబడడు 

విలాపవాకయ్ములు 5:8 => దాసులు మాకు పర్భువులైరి వారి వశమునుండి మముమ్ను 

విడిపింపగలవాడెవడును లేడు. 

వచనము 26 

చినన్ కుందేళుల్ బలములేని జీవులు అయినను అవి పేటు సందులలో నివాసములు కలిప్ంచుకొనును. 

సామెతలు 19:13 => బుదిధ్హీనుడగు కుమారుడు తన తండిర్కి చేటు తెచుచ్ను భారయ్తోడి పోరు 

ఎడతెగక పడుచుండు బిందువులతో సమానము. 

సామెతలు 21:9 => గయాయ్ళితో పెదద్యింట నుండుటకంటె మిదెద్మీద నొక మూలను నివసించుట 

మేలు. 

సామెతలు 21:19 => పార్ణము విసికించు జగడగొండి దానితో కాపురము చేయుటకంటె 

అరణయ్భూమిలో నివసించుట మేలు. 
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సామెతలు 27:15 => ముసురు దినమున ఎడతెగక కారు నీళుల్ను గయాయ్ళియైన భారయ్యు 

సమానము 

సామెతలు 29:21 => ఒకడు తన దాసుని చినన్పప్టినుండి గారాబముగా పెంచినయెడల తుదిని 

వాడు కుమారుడుగా ఎంచబడును. 

ఆదికాండము 15:3 => మరియు అబార్ము ఇదిగో నీవు నాకు సంతానమియయ్లేదు గనుక నా 

పరివారములో ఒకడు నాకు వారసుడగునని చెపప్గా 

ఆదికాండము 16:4 => అతడు హాగరుతో పోయినపుప్డు అది గరభ్వతి ఆయెను. అది తాను 

గరభ్వతినైతినని తెలిసికొనినపుప్డు దాని యజమానురాలు దాని దృషిట్కి నీచమైనదాయెను. 

వచనము 27 

మిడుతలకు రాజు లేడు అయినను అవనిన్యు పంకుత్లు తీరి సాగిపోవును.  

యోబు 12:7 => అయినను మృగములను విచారించుము అవి నీకు బోధించును ఆకాశపకుష్లను 

విచారించుము అవి నీకు తెలియజేయును. 

సామెతలు 6:16 => యెహోవాకు అసహయ్ములైనవి ఆరు గలవు ఏడును ఆయనకు హేయములు 

సామెతలు 30:15 => జలగకు ఇముమ్ ఇముమ్ అను కూతురులిదద్రు కలరు తృపిత్పడనివి మూడు 

కలవు చాలును అని పలుకనివి నాలుగు కలవు. 

వచనము 28 

బలిల్ని చేతితో నీవు పటుట్కొనగలవు అయినను రాజుల గృహములలో అది యుండును. 

సామెతలు 6:6 => సోమరీ, చీమల యొదద్కు వెళుల్ము వాటి నడతలు కనిపెటిట్ జాఞ్నము 

తెచుచ్కొనుము. 

సామెతలు 6:7 => వాటికి నాయ్యాధిపతి లేకునన్ను పై విచారణకరత్ లేకునన్ను అధిపతి లేకునన్ను 

సామెతలు 6:8 => అవి వేసవికాలమందు ఆహారము సిదధ్పరచుకొనును కోతకాలమందు ధానయ్ము 

కూరుచ్కొనును. 
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సామెతలు 6:8 => అవి వేసవికాలమందు ఆహారము సిదధ్పరచుకొనును కోతకాలమందు ధానయ్ము 

కూరుచ్కొనును. 

సామెతలు 10:5 => వేసవికాలమున కూరుచ్వాడు బుదిధ్గల కుమారుడు కోతకాలమందు 

నిదిర్ంచువాడు సిగుగ్పరచు కుమారుడు. 

యోవేలు 1:6 => లెకక్లేని బలమైన జనాంగము నా దేశము మీదికి వచిచ్యునన్ది వాటి పళుల్ 

సింహపు కోరలవంటివి వాటి కాటు ఆడుసింహపు కాటువంటిది.  

వచనము 29 

డంబముగా నడుచునవి మూడు కలవు ఠీవితో నడుచునవి నాలుగు కలవు 

లేవీయకాండము 11:5 => పొటిట్ కుందేలు నెమరువేయును గాని దానికి రెండు డెకక్లు లేవు గనుక 

అది మీకు అపవితర్ము. 

కీరత్నలు 104:18 => గొపప్ కొండలు కొండమేకలకు ఉనికిపటుల్ కుందేళల్కు బండలు 

ఆశర్యసాథ్నములు 

వచనము 30 

అవేవనగా ఎలల్మృగములలో పరాకర్మముగలదై ఎవనికైన భయపడి వెనుకకు తిరుగని సింహము 

నిరగ్మకాండము 10:4 => నీవు నా జనులను పోనియయ్నొలల్నియెడల ఇదిగో రేపు నేను మిడతలను నీ 

పార్ంతములలోనికి రపిప్ంచెదను. 

నిరగ్మకాండము 10:5 => ఎవడును నేలను చూడలేనంతగా అవి దాని కపుప్ను, తపిప్ంచుకొనిన 

శేషమును, అనగా వడగండల్దెబబ్ను తపిప్ంచుకొని మిగిలిన దానిని అవి తినివేయును, పొలములో 

మొలిచిన పర్తి చెటుట్ను తినును. 

నిరగ్మకాండము 10:6 => మరియు అవి నీ యిండల్లోను నీ సేవకులందరి యిండల్లోను 

ఐగుపీత్యులందరి యిండల్లోను నిండిపోవును. నీ పితరులుగాని నీ పితామహులుగాని యీ దేశములో 

నుండిన నాటనుండి నేటివరకు అటిట్వాటిని చూడలేదని చెపిప్ ఫరో యెదుటనుండి బయలువెళె ల్ను. 
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నిరగ్మకాండము 10:13 => మోషే ఐగుపుత్ దేశముమీద తన కఱఱ్ను చాపగా యెహోవా ఆ 

పగలంతయు ఆ రాతిర్ అంతయు ఆ దేశముమీద తూరుప్గాలిని విసరజేసెను; ఉదయమందు ఆ 

తూరుప్గాలికి మిడతలు వచెచ్ను. 

నిరగ్మకాండము 10:14 => ఆ మిడతలు ఐగుపుత్ దేశమంతటిమీదికి వచిచ్ ఐగుపుత్ సమసత్ 

పార్ంతములలో నిలిచెను. అవి మికిక్లి బాధకరమైనవి, అంతకు మునుపు అటిట్ మిడతలు ఎపుప్డును 

ఉండలేదు. తరువాత అటిట్వి ఉండబోవు. అవి నేలంతయు కపెప్ను. 

నిరగ్మకాండము 10:15 => ఆ దేశమున చీకటి కమెమ్ను, ఆ దేశపు కూరగాయలనిన్టిని ఆ వడగండుల్ 

పాడుచేయని వృక్షఫలములనిన్టిని అవి తినివేసెను. ఐగుపుత్ దేశమంతట చెటే ల్గాని పొలముల 

కూరయేగాని పచచ్నిదేదియు మిగిలియుండలేదు. 

కీరత్నలు 105:34 => ఆయన ఆజఞ్ ఇయయ్గా పెదద్ మిడతలును లెకక్లేని చీడపురుగులును వచెచ్ను, 

యోవేలు 1:4 => గొంగళిపురుగులు విడిచినదానిని మిడుతలు తినివేసియునన్వి మిడుతలు 

విడిచినదానిని పసరుపురుగులు తినివేసియునన్వి. పసరుపురుగులు విడిచినదానిని చీడపురుగులు 

తినివేసియునన్వి. 

యోవేలు 1:6 => లెకక్లేని బలమైన జనాంగము నా దేశము మీదికి వచిచ్యునన్ది వాటి పళుల్ 

సింహపు కోరలవంటివి వాటి కాటు ఆడుసింహపు కాటువంటిది.  

యోవేలు 1:7 => అవి నా దార్క్షచెటల్ను పాడుచేసియునన్వి నా అంజూరపు చెటల్ను తుతుత్నియలుగా 

కొరికియునన్వి బెరడు ఒలిచి వాటిని పారవేయగా చెటల్కొమమ్లు తెలుపాయెను  

యోవేలు 2:7 => బలాఢుయ్లు పరుగెతుత్నటుల్ అవి పరుగెతుత్చునన్వి శూరులు పార్కారములను 

ఎకుక్నటుల్ అవి గోడలు దాటుచునన్వి ఇటు అటు తిరుగకుండ అవనిన్యు చకక్గా పోవుచునన్వి  

యోవేలు 2:8 => ఒకదానిమీద ఒకటి తొర్కుక్లాడక అవనిన్యు చకక్గా పోవుచునన్వి 

ఆయుధములమీద పడినను తోర్వ విడువవు. 

యోవేలు 2:9 => పటట్ణములో నఖముఖాల పరుగెతుత్చునన్వి గోడలమీద ఎకిక్ యిండల్లోనికి 

చొరబడుచునన్వి. దొంగలు వచిచ్నటుల్ కిటికీలలోగుండ జొరబడుచునన్వి. 
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యోవేలు 2:10 => వాటి భయముచేత భూమి కంపించుచునన్ది ఆకాశము తతత్రించుచునన్ది 

సూరయ్చందుర్లకు తేజోహీనత కలుగుచునన్ది నక్షతర్ములకు కాంతి తపుప్చునన్ది. 

యోవేలు 2:11 => యెహోవా తన సైనయ్మును నడిపించుచు ఉరుమువలె గరిజ్ంచుచునాన్డు ఆయన 

దండు బహు గొపప్దైయునన్ది ఆయన ఆజఞ్ను నెరవేరుచ్నది బలముగలది యెహోవా దినము బహు 

భయంకరము, దానికి తాళగలవాడెవడు?  

యోవేలు 2:25 => మీరు కడుపార తిని తృపిత్పొంది మీకొరకు వింత కారయ్ములను జరిగించిన మీ 

దేవుడైన యెహోవా నామమును సుత్తించునటుల్ నేను పంపిన మిడుతలును గొంగళి పురుగులును పసరు 

పురుగులును చీడపురుగులును అను నా మహా సైనయ్ము తినివేసిన సంవతస్రముల పంటను మీకు 

మరల నితుత్ను. 

పర్కటన 9:3 => ఆ పొగలోనుండి మిడతలు భూమి మీదికి వచెచ్ను, భూమిలో ఉండు తేళల్కు 

బలమునన్టుట్ వాటికి బలము ఇయయ్బడెను. 

పర్కటన 9:4 => మరియు నొసళల్యందు దేవుని ముదర్లేని మనుషుయ్లకే తపప్ భూమి పైనునన్ 

గడిడ్కైనను ఏ మొకక్లకైనను మరి ఏ వృక్షమునకైనను హాని కలుగజేయకూడదని వాటికి ఆజఞ్ 

ఇయయ్బడెను. 

పర్కటన 9:5 => మరియు వారిని చంపుటకు అధికారము ఇయయ్బడలేదు గాని అయిదు నెలలవరకు 

బాధించుటకు వాటికి అధికారము ఇయయ్బడెను. వాటివలవ కలుగు బాధ, తేలు మనుషుయ్ని 

కుటిట్నపుప్డుండు బాధవలె ఉండును. 

పర్కటన 9:6 => ఆ దినములలో మనుషుయ్లు మరణమును వెదకుదురు గాని అది వారికి దొరకనే 

దొరకదు; చావవలెనని ఆశపడుదురు గాని మరణము వారియొదద్నుండి పారిపోవును. 

పర్కటన 9:7 => ఆ మిడతల రూపములు యుదధ్మునకు సిదధ్పరచబడిన గుఱఱ్ములను పోలియునన్వి. 

బంగారమువలె మెరయు కిరీటములవంటివి వాటి తలలమీద ఉండెను; వాటి ముఖములు మనుషయ్ 

ముఖములవంటివి, 

పర్కటన 9:8 => సతరీల తల వెండుర్కలవంటి వెండుర్కలు వాటికుండెను. వాటి పండుల్ సింహపు 

కోరలవలె ఉండెను. 
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పర్కటన 9:9 => ఇనుప మైమరువులవంటి మైమరువులు వాటికుండెను. వాటి రెకక్ల ధవ్ని 

యుదధ్మునకు పరుగెతుత్నటిట్ విసాత్రమైన గుఱఱ్పు రథముల ధవ్నివలె ఉండెను. 

పర్కటన 9:10 => తేళల్తోకలవంటి తోకలును కొండుల్ను వాటికుండెను. అయిదు నెలలవరకు వాటి 

తోకలచేత మనుషుయ్లకు హాని చేయుటకు వాటికి అధికారముండెను. 

పర్కటన 9:11 => పాతాళపు దూత వాటిపైన రాజుగా ఉనాన్డు; హెబీర్ భాషలో వానికి అబదోద్నని 

పేరు, గీర్సు దేశపు భాషలో వానిపేరు అపొలుల్యోను.  

వచనము 31 

శోణంగి కుకక్, మేకపోతు, తన సైనయ్మునకు ముందు నడుచుచునన్ రాజు. 

ఈ వచనమునకు రిఫరెనస్ లు లేవు 

వచనము 32 

నీవు బుదిధ్హీనుడవై అతిశయపడి యుండినయెడల కీడు యోచించి యుండినయెడల నీచేతితో నోరు 

మూసికొనుము. 

సామెతలు 6:16 => యెహోవాకు అసహయ్ములైనవి ఆరు గలవు ఏడును ఆయనకు హేయములు 

సామెతలు 30:15 => జలగకు ఇముమ్ ఇముమ్ అను కూతురులిదద్రు కలరు తృపిత్పడనివి మూడు 

కలవు చాలును అని పలుకనివి నాలుగు కలవు. 

మీకా 5:5 => ఆయన సమాధానమునకు కారకుడగును, అషూష్రు మన దేశములో చొరబడి మన 

నగరులలో పర్వేశింపగా వాని నెదిరించుటకు మేము ఏడుగురు గొఱఱ్ల కాపరులను ఎనమండుగురు 

పర్ధానులను నియమింతుము. 

వచనము 33 

పాలు తరచగా వెనన్ పుటుట్ను, ముకుక్ పిండగా రకత్ము వచుచ్ను, కోపము రేపగా కలహము పుటుట్ను 

సంఖాయ్కాండము 23:24 => ఇదిగో ఆ జనము ఆడు సింహమువలె లేచును అది సింహమువలె నికిక్ 

నిలుచును అది వేటను తిని చంపబడిన వాటి రకత్ము తార్గువరకు పండుకొనదు. 
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నాయ్యాధిపతులు 14:18 => ఏడవ దినమున సూరుయ్డు అసత్మింపక మునుపు ఆ ఊరివారు 

తేనెకంటె తీపియైనదేది? సింహముకంటె బలమైనదేది? అని అతనితో అనగా అతడు నా దూడతో 

దునన్కపోయినయెడల నా విపుప్డు కథను విపప్లేకయుందురని వారితో చెపెప్ను. 

2 సమూయేలు 1:23 => సౌలును యోనాతానును తమ బర్తుకునందు సరసులుగాను నెనరు 

గలవారుగాను ఉండిరి తమ మరణమందైనను వారు ఒకరినొకరు ఎడబాసినవారు కారు వారు 

పకిష్రాజులకంటె వడిగలవారు సింహములకంటె బలముగలవారు. 
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వచనము 1 

రాజైన లెమూయేలు మాటలు, అతని తలిల్ అతనికుపదేశించిన దేవోకిత్, 

సామెతలు 16:14 => రాజు కోర్ధము మరణదూత జాఞ్నియైనవాడు ఆ కోర్ధమును శాంతిపరచును.  

సామెతలు 20:2 => రాజువలని భయము సింహగరజ్న వంటిది రాజునకు కోర్ధము పుటిట్ంచువారు 

తమకు పార్ణమోసము తెచుచ్కొందురు 

దానియేలు 3:15 => బాకాను పిలల్ంగోర్విని పెదద్వీణను వీణను సుంఫోనీయను విపంచికను 

సకలవిధములగు వాదయ్ధవ్నులను మీరు విను సమయములో సాగిలపడి, నేను చేయించిన పర్తిమకు 

నమసక్రించుటకు సిదధ్ముగా ఉండిన యెడల సరే మీరు నమసక్రింపని యెడల తక్షణమే మండుచునన్ 

వేడిమిగల అగిన్గుండములో మీరు వేయబడుదురు; నాచేతిలో నుండి మిముమ్ను విడిపింపగల 

దేవుడెకక్డ నునాన్డు? 

దానియేలు 3:16 => షదర్కును, మేషాకును, అబేదెన్గోయు రాజుతో ఈలాగు చెపిప్రి నెబుకదెన్జరూ, 

యిందును గురించి నీకు పర్తుయ్తత్రమియయ్వలెననన్ చింత మాకు లేదు. 

దానియేలు 3:17 => మేము సేవించుచునన్ దేవుడు మండుచునన్ వేడిమిగల యీ అగిన్గుండములో 

నుండి మముమ్ను తపిప్ంచి రకిష్ంచుటకు సమరుథ్డు; మరియు నీ వశమున పడకుండ ఆయన మముమ్ను 

రకిష్ంచును; ఒక వేళ ఆయన రకిష్ంపకపోయినను 

దానియేలు 3:18 => రాజా, నీ దేవతలను మేము పూజింపమనియు, నీవు నిలువబెటిట్ంచిన బంగారు 

పర్తిమకు నమసక్రింపమనియు తెలిసికొనుము. 

1 రాజులు 21:7 => అందుకతని భారయ్యైన యెజెబెలు ఇశార్యేలులో నీవిపుప్డు రాజయ్పరిపాలనము 

చేయుటలేదా? లేచి భోజనము చేసి మనసుస్లో సంతోషముగా ఉండుము; నేనే యెజెర్యేలీయుడైన 

నాబోతు దార్క్షతోట నీకిపిప్ంచెదనని అతనితో చెపిప్ 

పర్సంగి 8:3 => రాజుల సముఖమునుండి అనాలోచనగా వెళల్కుము; వారు తాము కోరినదెలల్ 

నెరవేరుచ్దురు గనుక దుషాక్రయ్ములో పాలుపుచుచ్కొనకుము. 
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పర్సంగి 8:4 => రాజుల ఆజఞ్ అధికారము గలది, నీవు చేయు పని ఏమని రాజుతో 

చెపప్గలవాడెవడు? 

యిరిమ్యా 50:8 => బబులోనులోనుండి పారిపోవుడి కలీద్యులదేశములోనుండి బయలువెళుల్డి 

మందలకు ముందు మేకపోతులు నడుచునటుల్ ముందర నడువుడి.  

వచనము 2 

నా కుమారుడా, నేనేమందును? నేను కనన్ కుమారుడా, నేనేమందును? నా మొర్కుక్లు మొర్కిక్ కనిన 

కుమారుడా, నేనేమందును?  

సామెతలు 26:12 => తన దృషిట్కి జాఞ్నిననుకొనువానిని చూచితివా? వానిని గుణపరచుటకంటె 

మూరు ఖ్ని గుణపరచుట సుళువు. 

పర్సంగి 8:3 => రాజుల సముఖమునుండి అనాలోచనగా వెళల్కుము; వారు తాము కోరినదెలల్ 

నెరవేరుచ్దురు గనుక దుషాక్రయ్ములో పాలుపుచుచ్కొనకుము. 

సామెతలు 17:28 => ఒకడు మూఢుడైనను మౌనముగా నుండినయెడల జాఞ్ని అని యెంచబడును 

అటిట్వాడు పెదవులు మూసికొనగా వాడు వివేకి అని యెంచబడును.  

యోబు 21:5 => ననున్ తేరిచూచి ఆశచ్రయ్పడుడి నోటిమీద చేయి వేసికొనుడి. 

యోబు 40:4 => చితత్గించుము, నేను నీచుడను, నేను, నీకు ఏమని పర్తుయ్తత్రమిచెచ్దను? నా 

నోటిమీద నాచేతిని ఉంచుకొందును.  

పర్సంగి 8:4 => రాజుల ఆజఞ్ అధికారము గలది, నీవు చేయు పని ఏమని రాజుతో 

చెపప్గలవాడెవడు? 

మీకా 7:16 => అనయ్జనులు అది చూచి తమకు కలిగిన బలమంత కొంచెమని సిగుగ్పడి నోరు 

మూసికొందురు. వారి చెవులు చెవుడెకిక్పోవును. 

మీకా 7:17 => సరప్ములాగున వారు మనున్ నాకుదురు, భూమిమీద పార్కు పురుగులవలె తమ 

యిరవులలోనుండి వణకుచు పార్కి వతుత్రు, మన దేవుడైన యెహోవాయొదద్కు భయపడుచు వతుత్రు, 

నినున్బటిట్ భయము నొందుదురు. 

Page  of 2448 2507



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   !"త$

రోమీయులకు 3:19 => పర్తి నోరు మూయబడునటుల్ను, సరవ్లోకము దేవుని శిక్షకు 

పాతర్మగునటుల్ను, ధరమ్శాసత్రము చెపుప్చునన్ వాటిననిన్టిని ధరమ్శాసత్రమునకు లోనైనవారితో 

చెపుప్చునన్దని యెరుగుదుము. 

సంఖాయ్కాండము 12:11 => అహరోను అయోయ్ నా పర్భువా, మేము అవివేకులము; పాపులమైన 

మేము చేసిన యీ పాపమును మామీద మోపవదుద్. 

నాయ్యాధిపతులు 18:19 => వారు నీవు ఊరకుండుము, నీ చెయియ్ నీ నోటి మీద ఉంచుకొని 

మాతోకూడ వచిచ్ మాకు తండిర్విగాను యాజకుడవుగాను ఉండుము, ఒకని యింటివారికే 

యాజకుడవై యుండుట నీకు మంచిదా, ఇశార్యేలీయులలో ఒక గోతర్మునకును కుటుంబమునకును 

యాజకుడవై యుండుట మంచిదా? అని యడిగిరి. 

1 రాజులు 11:27 => ఇతడు రాజుమీదికి లేచుటకు హేతువేమనగా, సొలొమోను మిలోల్ కటిట్ంచి 

తన తండిర్యైన దావీదు పురమునకు కలిగిన బీటలు బాగుచేయుచుండెను. 

యోబు 29:9 => అధికారులు మాటలాడుట మాని నోటిమీద చెయియ్వేసికొనిరి. 

వచనము 3 

నీ బలమును సతరీలకియయ్కుము రాజులను నశింపజేయు సతరీలతో సహవాసము చేయకుము 

సామెతలు 15:18 => కోపోదేర్కి యగువాడు కలహము రేపును దీరఘ్శాంతుడు వివాదము 

నణచివేయును. 

సామెతలు 16:28 => మూరు ఖ్డు కలహము పుటిట్ంచును కొండెగాడు మితర్భేదము చేయును. 

సామెతలు 17:14 => కలహారంభము నీటిగటుట్న పుటుట్ ఊట వివాదము అధికము కాకమునుపే 

దాని విడిచిపెటుట్ము. దుషు ట్లు నిరోద్షులని తీరుప్ తీరుచ్వాడు  

సామెతలు 26:21 => వేడిబూడిదెకు బొగుగ్లు అగిన్కి కటెట్లు కలహములు పుటిట్ంచుటకు 

కలహపిర్యుడు. 

సామెతలు 28:25 => పేరాస గలవాడు కలహమును రేపును యెహోవాయందు నమమ్కముంచువాడు 

వరిధ్లుల్ను. 
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సామెతలు 29:22 => కోపిషుఠ్డు కలహము రేపును ముంగోపి అధికమైన దుషిర్క్యలు చేయును. 

సామెతలు 25:8 => ఆలోచన లేక వాయ్జెయ్మాడుటకు పోకుము నీ పొరుగువాడు నినున్ 

అవమానపరచిదాని అంతమున ఇక నీవేమి చేయుదువని నీతో అనునేమో. 

దానియేలు 11:20 => అతనికి మారుగా మరియొకడు లేచి ఘనమైన రాజయ్ము దావ్రా పనున్ 

పుచుచ్కొను వానిని లేపును; కొనిన్ దినములైన పిమమ్ట అతడు నాశనమగును గాని యీ నాశనము 

ఆగర్హమువలననైనను యుదధ్మువలననైనను కలుగదు. 

వచనము 4 

దార్కాష్రసము తార్గుట రాజులకు తగదు లెమూయేలూ, అది రాజులకు తగదు మదయ్పానాసకిత్ 

అధికారులకు తగదు. 

సామెతలు 30:1 => దేవోకిత్, అనగా యాకె కుమారుడైన ఆగూరు పలికిన మాటలు.ఆ మనుషుయ్డు 

ఈతీయేలునకును, ఈతీయేలునకును ఉకాక్లునకును చెపిప్న మాట. 

సామెతలు 1:8 => నా కుమారుడా, నీ తండిర్ ఉపదేశము ఆలకింపుము నీ తలిల్ చెపుప్ బోధను 

తోర్సివేయకుము. 

సామెతలు 6:20 => నా కుమారుడా, నీ తండిర్ ఆజఞ్ను గైకొనుము నీ తలిల్ ఉపదేశమును 

తోర్సివేయకుము. 

2 తిమోతి 1:5 => ఆ విశావ్సము మొదట నీ అవవ్యైన లోయిలోను నీ తలిల్యైన యునీకేలోను 

వసించెను, అది నీయందు సహ వసించుచునన్దని నేను రూఢిగా నముమ్చునాన్ను. 

2 తిమోతి 3:15 => నీవు నేరుచ్కొని రూఢియని తెలిసికొనన్వి యెవరివలన నేరుచ్కొంటివో ఆ సంగతి 

తెలిసికొని, వాటియందు నిలుకడగా ఉండుము. 

సామెతలు 31:28 => ఆమె కుమారులు లేచి ఆమెను ధనుయ్రాలందరు చాలమంది కుమారెత్లు 

పతివర్తా ధరమ్ము ననుసరించి 
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1 దెసస్లోనీకయులకు 2:11 => తన రాజయ్మునకును మహిమకును మిముమ్ను పిలుచుచునన్ 

దేవునికి తగినటుట్గా మీరు నడుచుకొనవలెనని మేము మీలో పర్తివానిని హెచచ్రించుచు, ధైరయ్పరచుచు 

సాక్షయ్మిచుచ్చు, 

వచనము 5 

తార్గినయెడల వారు కటట్డలను మరతురు దీనులకందరికి అనాయ్యము చేయుదురు 

యెషయా 49:15 => సతరీ తన గరభ్మున పుటిట్న బిడ డ్ను కరుణింపకుండ తన చంటిపిలల్ను మరచునా? 

వారైన మరచుదురు గాని నేను నినున్ మరువను. 

1 సమూయేలు 1:11 => సైనయ్ములకధిపతివగు యెహోవా, నీ సేవకురాలనైన నాకు కలిగియునన్ 

శర్మను చూచి, నీ సేవకురాలనైన ననున్ మరువక జాఞ్పకము చేసికొని, నీ సేవకురాలనైన నాకు 

మగపిలల్ను దయచేసిన యెడల, వాని తలమీదికి కౌష్రపుకతిత్ యెనన్టికి రానియయ్క, వాడు బర్దుకు 

దినములనిన్టను నేను వానిని యెహోవావగు నీకు అపప్గింతునని మొర్కుక్బడి చేసికొనెను. ఆమె 

యెహోవా సనిన్ధిని పార్రథ్న చేయుచుండగా ఏలీ ఆమె నోరు కనిపెటుట్చుండెను, 

1 సమూయేలు 1:28 => కాబటిట్ నేను ఆ బిడ డ్ను యెహోవాకు పర్తిషిఠ్ంచుచునాన్ను; తాను 

బర్దుకుదినములనిన్టను వాడు యెహోవాకు పర్తిషిఠ్తుడని చెపెప్ను. అపుప్డు వాడు యెహోవాకు 

అకక్డనే మొర్కెక్ను. 

వచనము 6 

పార్ణము పోవుచునన్వానికి మదయ్ము నియుయ్డి మనోవాయ్కులము గలవారికి దార్కాష్రసము నియుయ్డి. 

సామెతలు 5:9 => వెళి ల్నయెడల పరులకు నీ యౌవనబలమును కూర్రులకు నీ జీవితకాలమును 

ఇచిచ్వేతువు 

సామెతలు 5:10 => నీ ఆసిత్వలన పరులు తృపిత్పొందుదురు నీ కషాట్రిజ్తము అనుయ్ల యిలుల్ చేరును. 

సామెతలు 5:11 => తుదకు నీ మాంసమును నీ శరీరమును కీష్ణించినపుప్డు 
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సామెతలు 7:26 => అది గాయపరచి పడదోర్సినవారు అనేకులు అది చంపినవారు 

లెకక్లేనంతమంది 

సామెతలు 7:27 => దాని యిలుల్ పాతాళమునకు పోవు మారగ్ము ఆ మారగ్ము మరణశాలలకు 

దిగిపోవును. 

హోషేయ 4:11 => వయ్భిచార కిర్యలు చేయుటచేతను దార్కాష్రసము పానము చేయుటచేతను 

మదయ్పానముచేతను వారు మతిచెడిరి. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 17:17 => తన హృదయము తొలగిపోకుండునటుల్ అతడు అనేక సతరీలను 

వి వా హ ము చే సి కొ న కూ డ దు ; వెం డి బం గా ర ము ల ను అ త డు త న కొ ర కు బ హు గా 

విసత్రింపజేసికొనకూడదు. 

నెహెమాయ్ 13:26 => ఇటిట్ కారయ్ములు జరిగించి ఇశార్యేలీయుల రాజైన సొలొమోను పాపము 

చేయలేదా? అనేక జనములలో అతనివంటి రాజు లేకపోయినను, అతడు తన దేవునిచేత 

పేర్మింపబడినవాడై ఇశార్యేలీయులందరిమీద రాజుగా నియమింపబడినను, అనయ్సతరీలు అతనిచేత 

సహా పాపము చేయించలేదా? 

సామెతలు 5:10 => నీ ఆసిత్వలన పరులు తృపిత్పొందుదురు నీ కషాట్రిజ్తము అనుయ్ల యిలుల్ చేరును. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 24:25 => అపుప్డతడు నీతినిగూరిచ్యు ఆశానిగర్హమునుగూరిచ్యు 

రాబోవు విమరశ్నుగూరిచ్యు పర్సంగించుచుండగా ఫేలికుస్ మిగుల భయపడి ఇపప్టికి వెళుల్ము, నాకు 

సమయమైన నినున్ పిలువనంపింతునని చెపెప్ను 

వచనము 7 

వారు తార్గి తమ పేదరికము మరతురు తమ శర్మను ఇక తలంచకుందురు. 

లేవీయకాండము 10:9 => మీరు చావకుండునటుల్ నీవును నీ కుమారులును దార్కాష్రసమునే గాని 

మదయ్మునే గాని తార్గకూడదు. 

లేవీయకాండము 10:10 => మీరు పర్తిషిఠ్ంపబడిన దానినుండి లౌకికమైనదానిని , 

అపవితర్మైనదానినుండి పవితర్మైనదానిని వేరుచేయుటకును, 
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1 రాజులు 2 0 : 1 2 = > బనహ్దదును ఆ రాజులును గుడారములయందు విందు 

జరిగించుకొనుచుండగా, ఈ పర్తుయ్తత్రము వారికి వచెచ్ను గనుక అతడు తన సేవకులను పిలిపించి 

యుదధ్మునకు సిదధ్పడుడని ఆజాఞ్పించెను. వారు సనన్దుధ్లై పటట్ణము ఎదుట నిలువగా 

1 రాజులు 20:16 => మధాయ్హన్మందు వీరు బయలుదేరగా బెనహ్దదును అతనికి సహకారులైన ఆ 

ముపప్ది ఇదద్రు రాజులును గుడారములలో తార్గి మతుత్లైయుండిరి. 

1 రాజులు 20:17 => రాజాయ్ధిపతులలోనునన్ ఆ యౌవనులు ముందుగా బయలుదేరినపుప్డు 

సంగతి తెలిసికొనుటకై బెనహ్దదు కొందరిని పంపెను. షోమోర్నులోనుండి కొందరు వచిచ్యునాన్రని 

బంటులు తెలియజేయగా 

1 రాజులు 20:18 => అతడువారు సమాధానముగా వచిచ్నను యుదధ్ము చేయ వచిచ్నను వారిని 

సజీవులుగా పటుట్కొనిరండని ఆజాఞ్పించెను. 

1 రాజులు 20:19 => రాజాయ్ధిపతులలోనునన్ ఆ యౌవనులును వారితో కూడనునన్ దండువారును 

పటట్ణములోనుండి బయలుదేరి 

1 రాజులు 20:20 => పర్తివాడు తనున్ ఎదిరించిన వానిని చంపగా సిరియనులు పారిపోయిరి. 

ఇశార్యేలువారు వారిని తరుముచుండగా సిరియా రాజైన బెనహ్దదు గుఱఱ్మెకిక్ రౌతులతో గూడ 

తపిప్ంచుకొనిపోయెను. 

ఎసేత్రు 3:15 => అంచెవారు రాజాజఞ్చేత తవ్రపెటట్బడి బయలువెళి ల్రి. ఆ యాజఞ్ షూషను కోటలో 

ఇయయ్బడెను, దాని విని షూషను పటట్ణము కలతపడెను. అంతట రాజును హామానును విందుకు 

కూరుచ్ండిరి. 

పర్సంగి 10:17 => దేశమా, నీ రాజు గొపప్యింటివాడై యుండుటయు నీ అధిపతులు 

మతుత్లగుటకు కాక బలము నొందుటకై అనుకూల సమయమున భోజనమునకు కూరుచ్ండువారై 

యుండుటకు నీకు శుభము. 

యెషయా 28:7 => అయితే వీరును దార్కాష్రసమువలన సొకిక్ సోలుదురు మదయ్మువలన 

తతత్రపడుదురు యాజకులేమి పర్వకత్లేమి అందరును మదయ్మువలన సొకిక్ సోలుదురు దార్కాష్రసము 
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వారిని మింగివేయుచునన్ది మదయ్మువలన తతత్రపడుచునాన్రు దరశ్నము కలుగునపుప్డు సోలుదురు 

తీరుప్తీరుచ్ కాలమున తతత్రపడుదురు. 

యెషయా 28:8 => వారి భోజనపు బలల్లనిన్యు వాంతితోను కలమ్షములతోను నిండియునన్వి అవి 

లేనిచోటు లేదు. 

దానియేలు 5:2 => బెల ష్సస్రు దార్కాష్రసము తార్గుచుండగా తానును తన యధిపతులును తన 

రాణులును తన ఉపపతున్లును వాటిలో దార్కాష్రసము పోసి తార్గునటుల్, తన తండిర్యగు 

నెబుకదెన్జరు యెరూషలేములోని యాలయములోనుండి తెచిచ్న వెండి బంగారు పాతర్లను తెమమ్ని 

ఆజఞ్ ఇచెచ్ను.  

దానియేలు 5:3 => అందుకు వారు యెరూషలేములోని దేవుని నివాసమగు ఆలయములోనుండి 

తీసికొనన్ సువరోణ్పకరణములను తెచిచ్యుంచగా, రాజును అతని యధిపతులును అతని రాణులును 

అతని ఉపపతున్లును వాటిలో దార్కాష్రసము పోసి తార్గిరి. 

దానియేలు 5:4 => వారు బంగారు వెండి యితత్డి యినుము కఱఱ్ రాయి అను వాటితో చేసిన 

దేవతలను సుత్తించుచు దార్కాష్రసము తార్గుచుండగా 

హోషేయ 4:11 => వయ్భిచార కిర్యలు చేయుటచేతను దార్కాష్రసము పానము చేయుటచేతను 

మదయ్పానముచేతను వారు మతిచెడిరి. 

హోషేయ 4:12 => నా జనులు తాము పెటుట్కొనిన కఱఱ్యొదద్ విచారణ చేయుదురు, తమచేతికఱఱ్ 

వారికి సంగతి తెలియజేయును, వయ్భిచారమనసుస్ వారిని తోర్వ తపిప్ంపగా వారు తమ దేవుని 

విసరిజ్ంచి వయ్భిచరింతురు. 

హోషేయ 7:3 => వారు చేయు చెడుతనమును చూచి రాజు సంతోషించును; వారు కలల్లాడుట 

అధిపతులు విని సంతోషింతురు. 

హోషేయ 7:4 => రొటెట్లు కాలుచ్వాడు ముదద్ పిసికిన తరువాత ముదద్ంతయు పొంగువరకు పొయియ్ని 

అధికముగా వేడిమిచేసి ఊరకుండునటుల్ వారందరు మానని కామాతురత గలవారై యునాన్రు. 

హోషేయ 7:5 => మన రాజు దినమున అధిపతులు అతని దార్కాష్రస బలముచేత మతిత్లిల్ జబుబ్పడిరి; 

రాజు తానే అపహాసకులకు చెలికాడాయెను. 
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హబకూక్కు 2:5 => మరియు దార్కాష్రసము మోసకరము, తననుబటిట్ అతిశయించువాడు నిలువడు, 

అటిట్వాడు పాతాళమంత విశాలముగా ఆశపెటుట్ను, మరణమంతగా పర్బలినను తృపిత్నొందక 

సకలజనములను వశపరచుకొనును, సకల జనులను సమకూరుచ్కొనును. 

మారుక్ 6:21 => అయితే తగిన దినమొకటి వచెచ్ను; ఎటల్నగా, హేరోదు తన జనన దినోతస్వమందు 

తన పర్ధానులకును సహసార్ధిపతులకును గలిలయదేశ పర్ముఖులకును విందు చేయించెను. 

మారుక్ 6:22 => అపుప్డు హేరోదియ కుమారెత్ లోపలికి వచిచ్ నాటయ్మాడి హేరోదును అతనితో 

కూడ పంకిత్ని కూరుచ్నన్వారిని సంతోషపరచెను గనుక రాజు నీకిషట్మైనది ఏదైనను ననన్డుగుము, నేను 

నీకిచెచ్దనని ఆ చినన్దానితో చెపెప్ను 

మారుక్ 6:23 => మరియు నీవు నా రాజయ్ములో సగముమటుట్కు ఏమి అడిగినను నీకిచెచ్దనని 

అతడు ఆమెతో ఒటుట్పెటుట్కొనెను 

మారుక్ 6:24 => గనుక ఆమె వెళి ల్ నేనేమి అడిగెదనని తన తలిల్నడుగగా ఆమె బాపిత్సమ్మిచుచ్ 

యోహాను తల అడుగుమనెను. 

మారుక్ 6:25 => వెంటనే ఆమె తవ్రగా రాజునొదద్కు వచిచ్ బాపిత్సమ్మిచుచ్ యోహాను తల పళె ల్ములో 

పెటిట్ యిపుప్డే నాకిపిప్ంపగోరుచునాన్నని చెపెప్ను. 

మారుక్ 6:26 => రాజు బహుగా దుఃఖపడెను గాని తాను పెటుట్కొనిన ఒటుట్ నిమితత్మును తనతో 

కూరుచ్ండియునన్వారి నిమితత్మును ఆమెకు ఇయయ్ను అననొలల్క పోయెను. 

మారుక్ 6:27 => వెంటనే రాజు అతని తల తెమమ్ని ఆజాఞ్పించి యొక బంటౌర్తును పంపెను. వాడు 

వెళి ల్ చెరసాలలో అతని తల గొటిట్ 

మారుక్ 6:28 => పళె ల్ములో అతని తల పెటిట్ తెచిచ్ ఆ చినన్దాని కిచెచ్ను, ఆ చినన్ది తన తలిల్కిచెచ్ను. 

సంఖాయ్కాండము 6:3 => దార్కాష్రసపు చిరకనైనను మదయ్పు చిరకనైనను తార్గవలదు; ఏ 

దార్కాష్రసమునైనను తార్గవలదు; పచిచ్విగాని యెండినవిగాని దార్క్షపండల్ను తినవలదు. 

సామెతలు 20:1 => దార్కాష్రసము వెకిక్రింతల పాలుచేయును మదయ్ము అలల్రి పుటిట్ంచును దాని 

వశమైనవారందరు జాఞ్నము లేనివారు. 
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పర్సంగి 2:3 => నా మనసుస్ ఇంకను జాఞ్నము అనుసరించుచుండగా ఆకాశము కిర్ంద తాము 

బర్దుకుకాలమంతయు మనుషుయ్లు ఏమి చేసి మేలు అనుభవింతురో చూడవలెనని తలచి, నా 

దేహమును దార్కాష్రసముచేత సంతోషపరచుకొందుననియు, మతిహీనత యొకక్ సంగతి అంతయు 

గర్హింతుననియు నా మనసుస్లో నేను యోచన చేసికొంటిని. 

యెషయా 5:23 => వారు లంచము పుచుచ్కొని దుషు ట్డు నీతిమంతుడని తీరుప్ తీరుచ్దురు 

నీతిమంతుల నీతిని దురీన్తిగా కనబడచేయుదురు. 

యెషయా 56:12 => వారిటల్ందురు నేను దార్కాష్రసము తెపిప్ంచెదను మనము మదయ్ము 

నిండారులగునటుల్ తార్గుదము రండి నేడు జరిగినటుట్ రేపు మరి లక్షణముగా జరుగును. 

1 తిమోతి 5:23 => ఇకమీదట నీళేల్ తార్గక నీ కడుపు జబుబ్ నిమితత్మును తరచుగా వచుచ్ 

బలహీనతల కోసరమును దార్కాష్రసము కొంచెముగా పుచుచ్కొనుము. 

తీతుకు 1:7 => ఎందుకనగా అధయ్కుష్డు దేవుని గృహనిరావ్హకునివలె నిందారహితుడై 

యుండవలెను. అతడు సేవ్చాఛ్పరుడును, ముకోక్పియు, మదయ్పానియు, కొటుట్వాడును, దురాల్భము 

అపేకిష్ంచువాడును కాక, 

వచనము 8 

మూగవారికిని దికుక్లేని వారికందరికిని నాయ్యము జరుగునటుల్ నీ నోరు తెరువుము. 

హబకూక్కు 2:5 => మరియు దార్కాష్రసము మోసకరము, తననుబటిట్ అతిశయించువాడు నిలువడు, 

అటిట్వాడు పాతాళమంత విశాలముగా ఆశపెటుట్ను, మరణమంతగా పర్బలినను తృపిత్నొందక 

సకలజనములను వశపరచుకొనును, సకల జనులను సమకూరుచ్కొనును. 

లేవీయకాండము 10:9 => మీరు చావకుండునటుల్ నీవును నీ కుమారులును దార్కాష్రసమునే గాని 

మదయ్మునే గాని తార్గకూడదు. 

సంఖాయ్కాండము 6:3 => దార్కాష్రసపు చిరకనైనను మదయ్పు చిరకనైనను తార్గవలదు; ఏ 

దార్కాష్రసమునైనను తార్గవలదు; పచిచ్విగాని యెండినవిగాని దార్క్షపండల్ను తినవలదు. 
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దివ్తీయోపదేశకాండము 24:17 => పరదేశికేగాని తండిర్లేనివానికేగాని నాయ్యము తపిప్ తీరుప్ 

తీరచ్కూడదు. విధవరాలి వసత్రమును తాకటుట్గా తీసికొనకూడదు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 27:19 => పరదేశికేగాని తండిర్లేనివానికేగాని విధవరాలికేగాని నాయ్యము 

తపిప్ తీరుప్ తీరుచ్వాడు శాపగర్సుత్డని చెపప్గా పర్జలందరు ఆమేన  అనవలెను. 

1 రాజులు 2 0 : 1 2 = > బనహ్దదును ఆ రాజులును గుడారములయందు విందు 

జరిగించుకొనుచుండగా, ఈ పర్తుయ్తత్రము వారికి వచెచ్ను గనుక అతడు తన సేవకులను పిలిపించి 

యుదధ్మునకు సిదధ్పడుడని ఆజాఞ్పించెను. వారు సనన్దుధ్లై పటట్ణము ఎదుట నిలువగా 

సామెతలు 3:1 => నా కుమారుడా, నా ఉపదేశమును మరువకుము నా ఆజఞ్లను 

హృదయపూరవ్కముగా గైకొనుము. 

సామెతలు 23:33 => విపరీతమైనవి నీ కనున్లకు కనబడును నీవు వెఱి ఱ్మాటలు పలుకుదువు 

పర్సంగి 2:3 => నా మనసుస్ ఇంకను జాఞ్నము అనుసరించుచుండగా ఆకాశము కిర్ంద తాము 

బర్దుకుకాలమంతయు మనుషుయ్లు ఏమి చేసి మేలు అనుభవింతురో చూడవలెనని తలచి, నా 

దేహమును దార్కాష్రసముచేత సంతోషపరచుకొందుననియు, మతిహీనత యొకక్ సంగతి అంతయు 

గర్హింతుననియు నా మనసుస్లో నేను యోచన చేసికొంటిని. 

పర్సంగి 10:17 => దేశమా, నీ రాజు గొపప్యింటివాడై యుండుటయు నీ అధిపతులు 

మతుత్లగుటకు కాక బలము నొందుటకై అనుకూల సమయమున భోజనమునకు కూరుచ్ండువారై 

యుండుటకు నీకు శుభము. 

యెషయా 5:23 => వారు లంచము పుచుచ్కొని దుషు ట్డు నీతిమంతుడని తీరుప్ తీరుచ్దురు 

నీతిమంతుల నీతిని దురీన్తిగా కనబడచేయుదురు. 

యెషయా 28:7 => అయితే వీరును దార్కాష్రసమువలన సొకిక్ సోలుదురు మదయ్మువలన 

తతత్రపడుదురు యాజకులేమి పర్వకత్లేమి అందరును మదయ్మువలన సొకిక్ సోలుదురు దార్కాష్రసము 

వారిని మింగివేయుచునన్ది మదయ్మువలన తతత్రపడుచునాన్రు దరశ్నము కలుగునపుప్డు సోలుదురు 

తీరుప్తీరుచ్ కాలమున తతత్రపడుదురు. 
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యెషయా 56:12 => వారిటల్ందురు నేను దార్కాష్రసము తెపిప్ంచెదను మనము మదయ్ము 

నిండారులగునటుల్ తార్గుదము రండి నేడు జరిగినటుట్ రేపు మరి లక్షణముగా జరుగును. 

మారుక్ 6:21 => అయితే తగిన దినమొకటి వచెచ్ను; ఎటల్నగా, హేరోదు తన జనన దినోతస్వమందు 

తన పర్ధానులకును సహసార్ధిపతులకును గలిలయదేశ పర్ముఖులకును విందు చేయించెను. 

తీతుకు 1:7 => ఎందుకనగా అధయ్కుష్డు దేవుని గృహనిరావ్హకునివలె నిందారహితుడై 

యుండవలెను. అతడు సేవ్చాఛ్పరుడును, ముకోక్పియు, మదయ్పానియు, కొటుట్వాడును, దురాల్భము 

అపేకిష్ంచువాడును కాక, 

వచనము 9 

నీ నోరు తెరచి నాయ్యముగా తీరుప్ తీరుచ్ము దీనులకును శర్మపడువారికిని దరిదుర్లకును నాయ్యము 

జరిగింపుము. 

కీరత్నలు 104:15 => అందుమూలమున భూమిలోనుండి ఆహారమును నరుల హృదయమును 

సంతోషపెటుట్ దార్కాష్రసమును వారి మొగములకు మెరుగునిచుచ్ తైలమును నరుల హృదయమును 

బలపరచు ఆహారమును ఆయన పుటిట్ంచుచునాన్డు  

1 తిమోతి 5:23 => ఇకమీదట నీళేల్ తార్గక నీ కడుపు జబుబ్ నిమితత్మును తరచుగా వచుచ్ 

బలహీనతల కోసరమును దార్కాష్రసము కొంచెముగా పుచుచ్కొనుము. 

1 సమూయేలు 1:10 => బహుదుఃఖాకార్ంతురాలై వచిచ్ యెహోవా సనిన్ధిని పార్రథ్నచేయుచు 

బహుగా ఏడుచ్చు 

1 సమూయేలు 30:6 => దావీదు మికిక్లి దుఃఖపడెను. మరియు తమ తమ కుమారులనుబటిట్యు 

కుమారెత్లనుబటిట్యు జనులకందరికి పార్ణము విసికినందున రాళుల్ రువివ్ దావీదును చంపుదము 

రండని వారు చెపుప్కొనగా దావీదు తన దేవుడైన యెహోవానుబటిట్ ధైరయ్ము తెచుచ్కొనెను. 

2 రాజులు 4:27 => పిమమ్ట ఆమె కొండమీదనునన్ దైవజనుని యొదద్కు వచిచ్ అతని కాళుల్ 

పటుట్కొనెను. గేహజీ ఆమెను తోలివేయుటకు దగగ్రకు రాగా దైవజనుడు ఆమె బహు వాయ్కులముగా 
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ఉనన్ది, యెహోవా ఆ సంగతి నాకు తెలియజేయక మరుగుచేసెను; ఆమె జోలికి పోవదద్ని వానికి ఆజఞ్ 

ఇచెచ్ను. 

ఆదికాండము 43:34 => మరియు అతడు తన యెదుటనుండి వారికి వంతులెతిత్ పంపెను. 

బెనాయ్మీను వంతు వారందరి వంతులకంటె అయిదంతలు గొపప్ది. వారు విందు ఆరగించి అతనితో 

కలిసి సంతుషిట్గా తార్గిరి. 

నాయ్యాధిపతులు 9:13 => దేవునిని మానవులను సంతోషపెటుట్ నా దార్కాష్రసమును నేనియయ్క మాని 

చెటల్మీద రాజునైయుండి యిటు అటు ఊగుటకు నేను వచెచ్దనా? అని వాటితో అనెను. 

1 సమూయేలు 22:2 => మరియు ఇబబ్ంది గలవారందరును, అపుప్లు చేసికొనిన వారందరును, 

అసమాధానముగా నుండువారందరును, అతనియొదద్ కూడుకొనగా అతడు వారికి అధిపతియాయెను. 

అతని యొదద్కు ఎకుక్వ తకుక్వ నాలుగు వందలమంది వచిచ్యుండిరి. 

2 సమూయేలు 16:2 => రాజు ఇవి ఎందుకు తెచిచ్తివని సీబాను అడుగగా సీబా గాడిదలు రాజు 

ఇంటివారు ఎకుక్టకును, రొటెట్లును అంజూరపు అడలును పనివారు తినుటకును, దార్కాష్రసము 

అరణయ్మందు అలసటనొందినవారు తార్గుటకును తెచిచ్తిననగా 

యోబు 3:20 => దురద్శలోనునన్ వారికి వెలుగియయ్బడుట ఏల?దుఃఖాకార్ంతులైనవారికి 

జీవమియయ్బడుట ఏల?  

యోబు 29:13 => నశించుటకు సిదధ్మైయునన్వారి దీవెన నామీదికి వచెచ్ను విధవరాండర్ 

హృదయమును సంతోషపెటిట్తిని  

సామెతలు 23:20 => దార్కాష్రసము తార్గువారితోనైనను మాంసము హెచుచ్గా తినువారితోనైనను 

సహవాసము చేయకుము. 

యెషయా 24:11 => దార్కాష్రసము లేదని పొలములలో జనులు కేకలు వేయుచునాన్రు 

సంతోషమంతయు అసత్మించెను దేశములో ఆనందము లేదు. 

యిరిమ్యా 16:7 => చచిచ్నవారినిగూరిచ్ జనులను ఓదారుచ్టకు అంగలారుప్ ఆహారము ఎవరును 

పంచిపెటట్రు; ఒకని తండిర్యైనను తలిల్యైనను చనిపోయెనని యెవరును వారికి ఓదారుప్ పాతర్ను 

తార్గనియయ్కుందురు. 
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జెకరాయ్ 10:7 => ఎఫార్యిమువారు బలాఢుయ్లవంటి వారగుదురు, దార్కాష్రస పానము చేయువారు 

సంతోషించునటుల్ వారు మనసుస్న ఆనందింతురు, వారి బిడ డ్లు దాని చూచి ఆనందపడుదురు, 

యెహోవానుబటిట్ వారు హృదయపూరవ్కముగా ఉలల్సించుదురు. 

లూకా 14:13 => అయితే నీవు విందు చేయునపుప్డు బీదలను అంగహీనులను కుంటివాండర్ను 

గుర్డిడ్వాండర్ను పిలువుము. 

లూకా 22:18 => ఇకమీదట దేవుని రాజయ్ము వచుచ్వరకు నేను దార్కాష్రసము తార్గనని మీతో 

చెపుప్చునాన్ననెను. 

వచనము 10 

గుణవతియైన భారయ్ దొరుకుట అరుదు అటిట్ది ముతయ్ముకంటె అమూలయ్మైనది. 

ఎఫెసీయులకు 5:18 => మరియు మదయ్ముతో మతుత్లై యుండకుడి, దానిలో దురావ్య్పారము 

కలదు; అయితే ఆతమ్పూరుణ్లై యుండుడి. 

ఆదికాండము 41:30 => మరియు కరవు గల యేడు సంవతస్రములు వాటి తరువాత వచుచ్ను; 

అపుప్డు ఐగుపుత్ దేశమందు ఆ పంట సమృదిధ్ యావతుత్ను మరువబడును, ఆ కరవు దేశమును 

పాడుచేయును. 

ఆదికాండము 41:51 => అపుప్డు యోసేపు దేవుడు నా సమసత్ బాధను నా తండిర్యింటి 

వారినందరిని నేను మరచిపోవునటుల్ చేసెనని చెపిప్ తన జేయ్షఠ్కుమారునికి మనషేష్ అను పేరు పెటెట్ను. 

2 సమూయేలు 16:2 => రాజు ఇవి ఎందుకు తెచిచ్తివని సీబాను అడుగగా సీబా గాడిదలు రాజు 

ఇంటివారు ఎకుక్టకును, రొటెట్లును అంజూరపు అడలును పనివారు తినుటకును, దార్కాష్రసము 

అరణయ్మందు అలసటనొందినవారు తార్గుటకును తెచిచ్తిననగా 

యోబు 11:16 => నిశచ్యముగా నీ దురద్శను నీవు మరచెదవు దాటిపోయిన పారు నీటిని జాఞ్పకము 

చేసికొనునటుల్ నీవు దానిని జాఞ్పకము చేసికొనెదవు. 

సామెతలు 23:20 => దార్కాష్రసము తార్గువారితోనైనను మాంసము హెచుచ్గా తినువారితోనైనను 

సహవాసము చేయకుము. 
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యిరిమ్యా 16:7 => చచిచ్నవారినిగూరిచ్ జనులను ఓదారుచ్టకు అంగలారుప్ ఆహారము ఎవరును 

పంచిపెటట్రు; ఒకని తండిర్యైనను తలిల్యైనను చనిపోయెనని యెవరును వారికి ఓదారుప్ పాతర్ను 

తార్గనియయ్కుందురు. 

జెకరాయ్ 10:7 => ఎఫార్యిమువారు బలాఢుయ్లవంటి వారగుదురు, దార్కాష్రస పానము చేయువారు 

సంతోషించునటుల్ వారు మనసుస్న ఆనందింతురు, వారి బిడ డ్లు దాని చూచి ఆనందపడుదురు, 

యెహోవానుబటిట్ వారు హృదయపూరవ్కముగా ఉలల్సించుదురు. 

లూకా 14:13 => అయితే నీవు విందు చేయునపుప్డు బీదలను అంగహీనులను కుంటివాండర్ను 

గుర్డిడ్వాండర్ను పిలువుము. 

లూకా 22:18 => ఇకమీదట దేవుని రాజయ్ము వచుచ్వరకు నేను దార్కాష్రసము తార్గనని మీతో 

చెపుప్చునాన్ననెను. 

వచనము 11 

ఆమె పెనిమిటి ఆమెయందు నమిమ్కయుంచును అతని లాభపార్పిత్కి వెలితి కలుగదు. 

సామెతలు 24:7 => మూరు ఖ్నికి జాఞ్నము అందదు గుమమ్మునొదద్ అటిట్వారు మౌనులై యుందురు. 

సామెతలు 24:11 => చావునకై పటట్బడినవారిని నీవు తపిప్ంచుము నాశమునందు పడుటకు 

జోగుచునన్ వారిని నీవు రకిష్ంపవా? 

సామెతలు 24:12 => ఈ సంగతి మాకు తెలియదని నీవనుకొనినయెడల హృదయములను 

శోధించువాడు నీ మాటను గర్హించును గదా. నినున్ కనిపెటుట్వాడు దాని నెరుగును గదా నరులకు 

వారి వారి పనులనుబటిట్ ఆయన పర్తికారము చేయును గదా.  

1 సమూయేలు 19:4 => యోనాతాను తన తండిర్యైన సౌలుతో దావీదునుగూరిచ్ దయగా 

మాటలాడి నీ సేవకుడైన దావీదు నీ విషయములో ఏ తపిప్దమును చేసినవాడు కాక బహు మేలుచేసెను 

గనుక, రాజా నీవు అతని విషయములో ఏ పాపము చేయకుందువు గాక. 

1 సమూయేలు 19:5 => అతడు పార్ణమునకు తెగించి ఆ ఫిలిషీత్యుని చంపగా యెహోవా 

ఇశార్యేలీయుల కందరికి గొపప్ రక్షణ కలుగజేసెను; అది నీవే చూచి సంతోషించితివి గదా; 
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నిషాక్రణముగా దావీదును చంపి నిరపరాధియొకక్ పార్ణము తీసి నీవెందుకు పాపము చేయుదువని 

మనవి చేయగా 

1 సమూయేలు 19:6 => సౌలు యోనాతాను చెపిప్న మాట ఆలకించి యెహోవా జీవముతోడు 

అతనికి మరణ శిక్ష విధింపనని పర్మాణము చేసెను. 

1 సమూయేలు 19:7 => అపుప్డు యోనాతాను దావీదును పిలుచుకొని పోయి ఆ సంగతులనిన్యు 

అతనికి తెలియజేసి దావీదును సౌలునొదద్కు తీసికొనిరాగా దావీదు మునుపటిలాగున అతని సనిన్ధిని 

ఉండెను. 

1 సమూయేలు 20:32 => అంతట యోనాతాను అతడెందుకు మరణ శిక్ష నొందవలెను? అతడు 

ఏమి చేసెనని సౌలు నడుగగా 

1 సమూయేలు 22:14 => అహీమెలెకు రాజా, రాజునకు అలుల్డై నమమ్కసుథ్డై, ఆలోచనకరత్యై నీ 

నగరిలో ఘనతవహించిన దావీదు వంటివాడు నీ సేవకులందరిలో ఎవడునాన్డు? 

1 సమూయేలు 22:15 => అతని పక్షముగా నేను దేవుని యొదద్ విచారణచేయుట నేడే 

ఆరంభించితినా? అది నాకు దూరమగునుగాక; రాజు తమ దాసుడనైన నామీదను నా తండిర్ 

ఇంటివారందరిమీదను ఈ నేరము మోపకుండును గాక. ఈ సంగతినిగూరిచ్ కొదిద్ గొపప్ యేమియు నీ 

దాసుడనైన నాకు తెలిసినది కాదు అని రాజుతో మనవిచేయగా 

ఎసేత్రు 4:13 => మొరెద్కై ఎసేత్రుతో ఇటుల్ పర్తుయ్తత్రమిచిచ్ రాజనగరులో ఉనన్ంతమాతర్ముచేత 

యూదులందరికంటె నీవు తపిప్ంచుకొందువని నీ మనసుస్లొ తలంచుకొనవదుద్; 

ఎసేత్రు 4:14 => నీవు ఈ సమయమందు ఏమియు మాటలాడక మౌనముగానునన్యెడల 

యూదులకు సహాయమును విడుదలయు మరియొక దికుక్నుండి వచుచ్ను గాని, నీవును నీ తండిర్ 

యింటివారును నశించుదురు. నీవు ఈ సమయమునుబటిట్యే రాజయ్మునకు వచిచ్తివేమో 

ఆలోచించుకొనుమని చెపుప్మనెను. 

ఎసేత్రు 4:15 => అపుప్డు ఎసేత్రు మొరెద్కైతో మరల ఇటల్నెను. 

ఎసేత్రు 4:16 => నీవు పోయి షూషనునందు కనబడిన యూదులనందరిని సమాజమందిరమునకు 

సమకూరిచ్, నా నిమితత్ము ఉపవాసముండి మూడు దినములు అనన్పానములు చేయకుండుడి; నేనును 
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నా పని కతెత్లును కూడ ఉపవాసముందుము; పర్వేశించుట నాయ్య వయ్తిరికత్ముగా నునన్ను నేను 

రాజునొదద్కు పర్వేశించుదును; నేను నశించిన నశించెదను. 

యోబు 29:9 => అధికారులు మాటలాడుట మాని నోటిమీద చెయియ్వేసికొనిరి. 

యోబు 29:17 => దురామ్రుగ్ల దవడపళల్ను ఊడగొటిట్తిని. వారి పళల్లోనుండి దోపుడుసొముమ్ను 

లాగివేసితిని. 

కీరత్నలు 82:3 => పేదలకును తలిదండుర్లు లేనివారికిని నాయ్యము తీరుచ్డి శర్మగలవారికిని 

దీనులకును నాయ్యము తీరుచ్డి. 

కీరత్నలు 82:4 => దరిదుర్లను నిరుపేదలను విడిపించుడి భకిత్హీనుల చేతిలోనుండి వారిని 

తపిప్ంచుడి. 

యిరిమ్యా 26:16 => కాగా అధిపతులును జనులందరును యాజకులతోను పర్వకత్లతోను ఇటల్నిరి 

ఈ మనుషుయ్డు మన దేవుడైన యెహోవా నామమునుబటిట్ మనకు ఈ సమాచారము 

పర్కటించుచునాన్డు గనుక ఇతడు మరణమునకు పాతుర్డు కాడు. 

యిరిమ్యా 26:17 => మరియు దేశమందలి పెదద్లలో కొందరు లేచి సమాజముగా కూడిన జనులతో 

ఈ మాటలు పలికిరి. 

యిరిమ్యా 26:18 => యూదా రాజైన హిజిక్యా దినములలో మోరషీత్యుడైన మీకా 

పర్వచించుచుండెను . అతడు యూదా జనులందరితో ఇటుల్  పర్కటించుచు వచెచ్ను 

సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు చేను దునన్బడునటుల్ మిముమ్నుబటిట్ 

సీయోను దునన్బడును, యెరూషలేము రాళల్కుపప్లగును, మందిరమునన్ పరవ్తము అరణయ్ములోని 

ఉనన్త సథ్లములవలె అగును. 

యిరిమ్యా 26:19 => అటుల్ పలికినందున యూదా రాజైన హిజిక్యాయైనను యూదా 

జనులందరిలో మరి ఎవడైనను అతని చంపిరా? యెహోవా వారికి చేసెదనని తాను చెపిప్న కీడును 

చేయక సంతాపపడునటుల్ రాజు యెహోవాయందు భయభకుత్లు కలిగి యెహోవా దయను వేడుకొనెను 

గదా? మనము ఈ కారయ్ము చేసినయెడల మనమీదికే గొపప్ కీడు తెచుచ్కొందుము అని చెపిప్రి. 
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యిరిమ్యా 26:24 => ఈలాగు జరుగగా షాఫాను కుమారుడైన అహీకాము యిరీమ్యాకు 

తోడైయునన్ందున అతని చంపుటకు వారు జనులచేతికి అతనిని అపప్గింపలేదు. 

యిరిమ్యా 38:7 => రాజు బెనాయ్మీను దావ్రమున కూరుచ్నియుండగా రాజు ఇంటిలోని 

కూషీయుడగు ఎబెదెమ్లెకను షండుడు,  

యిరిమ్యా 38:8 => వారు యిరీమ్యాను గోతిలో వేసిరను సంగతి విని, రాజు నగరులోనుండి 

బయలువెళి ల్ రాజుతో ఈలాగు మనవి చేసెను 

యిరిమ్యా 38:9 => రాజా, నా యేలినవాడా, ఆ గోతిలో వేయబడిన యిరీమ్యా అను పర్వకత్యెడల 

ఈ మనుషుయ్లు చేసినది యావతుత్ను అనాయ్యము; అతడునన్ చోటను అతడు అకలిచేత చచుచ్ను, 

పటట్ణములోనైనను ఇంకను రొటెట్లేమియు లేవు. 

యిరిమ్యా 38:10 => అందుకు రాజు నీవు ఇకక్డనుండి ముపప్దిమంది మనుషుయ్లను 

వెంటబెటుట్కొనిపోయి, పర్వకత్యైన యిరీమ్యా చావకమునుపు ఆ గోతిలోనుండి అతని తీయించుమని 

కూషీయుడగు ఎబెదెమ్లెకునకు సెలవియయ్గా 

యోహాను 7:51 => అతడు ఒక మనుషుయ్ని మాట వినక మునుపును, వాడు చేసినది తెలిసికొనక 

మునుపును, మన ధరమ్శాసత్రము అతనికి తీరుప్ తీరుచ్నా అని అడుగగా 

కీరత్నలు 79:11 => చెరలోనునన్వాని నిటూ ట్రుప్ నీ సనిన్ధికి రానిముమ్ నీ బాహుబలాతిశయమును 

చూపుము చావునకు విధింపబడినవారిని కాపాడుము.  

దివ్తీయోపదేశకాండము 25:1 => మనుషుయ్లకు వివాదము కలిగి నాయ్యసభకు వచుచ్నపుప్డు 

నాయ్యాధిపతులు విమరిశ్ంచి నీతిమంతుని నీతిమంతుడనియు దోషిని దోషియనియు తీరుప్ 

తీరచ్వలెను. 

2 సమూయేలు 17:7 => హూషై అబాష్లోముతో ఇటల్నెను. ఈసారి అహీతోపెలు చెపిప్న ఆలోచన 

మంచిదికాదు. 

సామెతలు 31:26 => జాఞ్నము కలిగి తన నోరు తెరచును కృపగల ఉపదేశము ఆమె బోధించును. 

పర్సంగి 3:7 => చింపుటకు కుటుట్టకు; మౌనముగా నుండుటకు మాటలాడుటకు; 
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యెషయా 11:4 => కంటిచూపునుబటిట్ అతడు తీరుప్తీరచ్డు తాను వినుదానినిబటిట్ విమరశ్చేయడు 

నీతినిబటిట్ బీదలకు తీరుప్తీరుచ్ను భూనివాసులలో దీనులైనవారికి యథారథ్ముగా విమరశ్చేయును తన 

వాగద్ండముచేత లోకమును కొటుట్ను తన పెదవుల ఊపిరిచేత దుషు ట్లను చంపును  

యిరిమ్యా 21:12 => దావీదు వంశసుథ్లారా, యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు అనుదినము 

నాయ్యముగా తీరుప్ తీరుచ్డి, దోచుకొనబడినవానిని బాధపెటుట్వాని చేతిలోనుండి విడిపించుడి, ఆలాగు 

చేయనియెడల మీ దుషట్కిర్యలనుబటిట్ నా కోర్ధము అగిన్వలె బయలువెడలి, యెవడును ఆరప్లేకుండ 

మిముమ్ను దహించును. 

యిరిమ్యా 38:9 => రాజా, నా యేలినవాడా, ఆ గోతిలో వేయబడిన యిరీమ్యా అను పర్వకత్యెడల 

ఈ మనుషుయ్లు చేసినది యావతుత్ను అనాయ్యము; అతడునన్ చోటను అతడు అకలిచేత చచుచ్ను, 

పటట్ణములోనైనను ఇంకను రొటెట్లేమియు లేవు. 

యెహెజేక్లు 18:8 => వడిడ్కి అపిప్యయ్కయు, లాభము చేపటట్కయు, అనాయ్యము చేయకయు, 

నిషప్క్షపాతముగా నాయ్యము తీరిచ్ 

హబకూక్కు 1:13 => నీ కనుదృషిట్ దుషట్తవ్ము చూడలేనంత నిషక్ళంకమైనది గదా; బాధించువారు 

చేయు బాధను నీవు దృషిట్ంపజాలవు గదా; కపటులను నీవు చూచియు, దురామ్రుగ్లు తమకంటె ఎకుక్వ 

నీతిపరులను నాశనము చేయగా నీవు చూచియు ఎందుకు ఊరకునాన్వు? 

మతత్యి 5:2 => అపుప్డాయన నోరు తెరచి యీలాగు బోధింపసాగెను 

రోమీయులకు 13:4 => నీవు చెడ డ్ది చేసినయెడల భయపడుము, వారు ఊరకయే ఖడగ్ము ధరింపరు; 

కీడు చేయువానిమీద ఆగర్హము చూపుటకై వారు పర్తికారము చేయు దేవుని పరిచారకులు. 

వచనము 12 

ఆమె తాను బర్దుకు దినములనిన్యు అతనికి మేలు చేయును గాని కీడేమియు చేయదు. 

సామెతలు 16:12 => రాజులు దుషట్కిర్యలు చేయుట హేయమైనది నీతివలన సింహాసనము 

సిథ్రపరచబడును. 
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సామెతలు 20:8 => నాయ్య సింహాసనాసీనుడైన రాజు తన కనున్లతో చెడుతనమంతయు 

చెదరగొటుట్ను. 

లేవీయకాండము 19:15 => అనాయ్యపు తీరుప్ తీరచ్కూడదు, బీదవాడని పక్షపాతము చేయకూడదు, 

గొపప్వాడని అభిమానము చూపకూడదు; నాయ్యమునుబటిట్ నీ పొరుగువానికి తీరుప్ తీరచ్వలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 1:16 => అపుప్డు నేను మీ నాయ్యాధిపతులతో మీ సహోదరుల 

వాయ్జెయ్ములను తీరిచ్, పర్తి మనుషుయ్నికిని వాని సహోదరునికిని వానియొదద్నునన్ పరదేశికిని 

నాయ్యమునుబటిట్ మీరు తీరుప్ తీరచ్వలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 16:18 => నీ దేవుడైన యెహోవా నీకిచుచ్చునన్ నీ గార్మములనిన్టను నీ 

గోతర్ములకు నాయ్యాధిపతులను నాయకులను నీవు ఏరప్రచుకొనవలెను. వారు నాయ్యమునుబటిట్ 

జనులకు తీరుప్ తీరచ్వలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 16:19 => నీవు నాయ్యము తపిప్ తీరుప్ తీరచ్కూడదు; పక్షపాతము 

చేయకూడదు; లంచము పుచుచ్కొనకూడదు. ఏలయనగా లంచము జాఞ్నుల కనున్లకు గుర్డిడ్తనము 

కలుగజేయును నీతిమంతుల మాటలకు అపారథ్ము పుటిట్ంచును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 16:20 => నీవు జీవించి నీ దేవుడైన యెహోవా నీకిచుచ్చునన్ దేశమును 

సావ్ధీనపరచుకొనునటుల్ కేవలము నాయ్యమునే అనుసరించి నడుచుకొనవలెను. 

2 సమూయేలు 8:15 => దావీదు ఇశార్యేలీయులందరిమీద రాజై తన జనులనందరిని నీతి 

నాయ్యములనుబటిట్ యేలుచుండెను. 

కీరత్నలు 58:1 => అధిపతులారా, మీరు నీతిననుసరించి మాటలాడుదురనన్ది నిజమా? నరులారా, 

మీరు నాయ్యమునుబటిట్ తీరుప్ తీరుచ్దురా? 

కీరత్నలు 58:2 => లేదే, మీరు హృదయపూరవ్కముగా చెడుతనము జరిగించుచునాన్రు దేశమందు 

మీచేతి బలాతాక్రము తూచి చెలిల్ంచుచునాన్రు. 

కీరత్నలు 72:1 => దేవా, రాజునకు నీ నాయ్యవిధులను రాజకుమారునికి నీ నీతిని తెలియజేయుము. 

కీరత్నలు 72:2 => నీతినిబటిట్ నీ పర్జలకును నాయ్యవిధులనుబటిట్ శర్మనొందిన నీ వారికిని అతడు 

నాయ్యము తీరుచ్ను. 
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యోబు 29:12 => ఏలయనగా మొఱఱ్పెటిట్న దీనులను తండిర్లేనివారిని సహాయములేనివారిని నేను 

విడిపించితిని. 

యోబు 29:15 => గుర్డిడ్వారికి నేను కనున్లైతిని కుంటివారికి పాదములైతిని. 

యోబు 29:16 => దరిదుర్లకు తండిర్గా ఉంటిని ఎరుగనివారి వాయ్జెయ్మును నేను శర్దధ్గా 

విచారించితిని. 

యెషయా 1:17 => కీడుచేయుట మానుడి మేలుచేయ నేరుచ్కొనుడి నాయ్యము జాగర్తత్గా 

విచారించుడి, హింసించబడు వానిని విడిపించుడి తండిర్లేనివానికి నాయ్యము తీరుచ్డి విధవరాలి పక్ష 

ముగా వాదించుడి. 

యెషయా 1:23 => నీ అధికారులు దోర్హులు దొంగల సహవాసులు వారందరు లంచము కోరుదురు 

బహుమానములకొరకు కనిపెటుట్దురు తండిర్లేనివారి పక్షమున నాయ్యము తీరచ్రు, విధవరాండర్ 

వాయ్జెయ్ము విచారించరు.  

యెషయా 11:4 => కంటిచూపునుబటిట్ అతడు తీరుప్తీరచ్డు తాను వినుదానినిబటిట్ విమరశ్చేయడు 

నీతినిబటిట్ బీదలకు తీరుప్తీరుచ్ను భూనివాసులలో దీనులైనవారికి యథారథ్ముగా విమరశ్చేయును తన 

వాగద్ండముచేత లోకమును కొటుట్ను తన పెదవుల ఊపిరిచేత దుషు ట్లను చంపును  

యెషయా 32:1 => ఆలకించుడి, రాజు నీతినిబటిట్ రాజయ్పరిపాలన చేయును అధికారులు 

నాయ్యమునుబటిట్ యేలుదురు. 

యెషయా 32:2 => మనుషుయ్డు గాలికి మరుగైన చోటువలెను గాలివానకు చాటైన చోటువలెను 

ఉండును ఎండినచోట నీళల్ కాలువలవలెను అలసట పుటిట్ంచు దేశమున గొపప్బండ నీడవలెను 

ఉండును. 

యిరిమ్యా 5:28 => వారు కొర్వివ్ బలిసియునాన్రు, అంతేకాదు అతయ్ధికమైన దుషాక్రయ్ములు 

చేయుచునాన్రు, తండిర్లేనివారు గెలువకుండునటుల్ వారి వాయ్జెయ్మును అనాయ్యముగా తీరుచ్దురు, 

దీనుల వాయ్జెయ్మును తీరుప్నకు రానియయ్రు. 

యిరిమ్యా 22:3 => యెహోవా ఈలాగు ఆజఞ్నిచుచ్చునాన్డు మీరు నీతి నాయ్యముల ననుసరించి 

నడుచుకొనుడి, దోచుకొనబడినవానిని బాధపెటుట్వాని చేతిలోనుండి విడిపించుడి, పరదేశులనైనను 
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తండిర్లేనివారినైనను విధవరాండర్నైనను బాధింపకుడి వారికి ఉపదర్వము కలుగజేయకుడి, ఈ 

సథ్లములో నిరపరాధుల రకత్ము చిందింపకుడి. 

యిరిమ్యా 22:15 => నీవు అతిశయపడి దేవదారు పలకల గృహమును కటిట్ంచుకొనుటచేత 

రాజవగుదువా? నీ తండిర్ అనన్ పానములు కలిగి నీతినాయ్యముల ననుసరించుచు కేష్మముగా 

ఉండలేదా? 

యిరిమ్యా 22:16 => అతడు దీనులకును దరిదుర్లకును నాయ్యము తీరుచ్చు సుఖముగా బర్దికెను, 

ఆలాగున చేయుటే ననున్ తెలిసికొనుట కాదా? యిదే యెహోవా వాకుక్. 

యిరిమ్యా 23:5 => యెహోవా ఈలాగు ఆజఞ్ ఇచుచ్చునాన్డు రాబోవు దినములలో నేను దావీదునకు 

నీతి చిగురును పుటిట్ంచెదను; అతడు రాజై పరిపాలన చేయును, అతడు వివేకముగా నడుచుకొనుచు 

కారయ్ము జరిగించును, భూమిమీద నీతి నాయ్యములను జరిగించును. 

దానియేలు 4:27 => రాజా, నా యోచన నీ దృషిట్కి అంగీకారమగునుగాక; ఒకవేళ నీవు నీ 

పాపములు మాని నీతి నాయ్యములననుసరించి, నీవు బాధపెటిట్న వారియందు కరుణ చూపినయెడల 

నీకునన్ కేష్మము నీకికమీదట నుండునని దానియేలు పర్తుయ్తత్రమిచెచ్ను. 

ఆమోసు 5:11 => దోష నివృతిత్కి రూకలు పుచుచ్కొని నీతిమంతులను బాధపెటుట్చు, గుమమ్మునకు 

వచుచ్ బీదవారిని అనాయ్యము చేయుటవలన 

ఆమోసు 5:12 => మీ అపరాధములు విసాత్రములైనవనియు, మీ పాపములు ఘోరమైనవనియు 

నేనెరుగుదును. దరిదుర్లయొదద్ పంట మోపులను పుచుచ్కొనుచు మీరు వారిని అణగదొర్కుక్దురు గనుక 

మలుపురాళల్తో మీరు ఇండుల్ కటుట్కొనినను వాటిలో మీరు కాపురముండరు, శృంగారమైన 

దార్క్షతోటలు మీరు నాటినను ఆ పండల్రసము మీరు తార్గరు.  

జెకరాయ్ 7 :9 => సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా ఈలాగు ఆజఞ్ ఇచిచ్యునాన్డు 

సతయ్ముననుసరించి తీరుప్ తీరుచ్డి, ఒకరియందొకరు కరుణావాతస్లయ్ములు కనుపరచుకొనుడి. 

జెకరాయ్ 9:9 => సీయోను నివాసులారా, బహుగా సంతోషించుడి; యెరూషలేము నివాసులారా, 

ఉలాల్సముగా ఉండుడి; నీ రాజు నీతిపరుడును రక్షణ గలవాడును దీనుడునై, గాడిదను గాడిద పిలల్ను 

ఎకిక్ నీయొదద్కు వచుచ్చునాన్డు. 
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యోహాను 7:24 => వెలిచూపునుబటిట్ తీరుప్ తీరచ్క నాయ్యమైన తీరుప్ తీరుచ్డనెను. 

హెబీర్యులకు 1:9 => నీవు నీతిని పేర్మించితివి దురీన్తిని దేవ్షించితివి అందుచేత దేవుడు 

నీతోడివారికంటె నినున్ హెచిచ్ంచునటుల్గా ఆనందతైలముతో అభిషేకించెను. 

పర్కటన 19:11 => మరియు పరలోకము తెరువబడి యుండుట చూచితిని. అపుప్డిదిగో, తెలల్ని 

గుఱఱ్మొకటి కనబడెను. దానిమీద కూరుచ్ండి యునన్వాడు నమమ్కమైనవాడును సతయ్వంతుడును అను 

నామము గలవాడు. ఆయన నీతినిబటిట్ విమరశ్ చేయుచు యుదధ్ము జరిగించుచునాన్డు 

దివ్తీయోపదేశకాండము 25:1 => మనుషుయ్లకు వివాదము కలిగి నాయ్యసభకు వచుచ్నపుప్డు 

నాయ్యాధిపతులు విమరిశ్ంచి నీతిమంతుని నీతిమంతుడనియు దోషిని దోషియనియు తీరుప్ 

తీరచ్వలెను. 

1 సమూయేలు 19:4 => యోనాతాను తన తండిర్యైన సౌలుతో దావీదునుగూరిచ్ దయగా 

మాటలాడి నీ సేవకుడైన దావీదు నీ విషయములో ఏ తపిప్దమును చేసినవాడు కాక బహు మేలుచేసెను 

గనుక, రాజా నీవు అతని విషయములో ఏ పాపము చేయకుందువు గాక. 

1 సమూయేలు 20:32 => అంతట యోనాతాను అతడెందుకు మరణ శిక్ష నొందవలెను? అతడు 

ఏమి చేసెనని సౌలు నడుగగా 

1 సమూయేలు 22:14 => అహీమెలెకు రాజా, రాజునకు అలుల్డై నమమ్కసుథ్డై, ఆలోచనకరత్యై నీ 

నగరిలో ఘనతవహించిన దావీదు వంటివాడు నీ సేవకులందరిలో ఎవడునాన్డు? 

2 సమూయేలు 23:3 => ఇశార్యేలీయుల దేవుడు సెలవిచుచ్చునాన్డు ఇశార్యేలీయులకు 

ఆశర్యదురగ్మగువాడు నాదావ్రా మాటలాడుచునాన్డు. మనుషుయ్లను ఏలు నొకడు పుటుట్ను అతడు 

నీతిమంతుడై దేవునియందు భయభకుత్లు గలిగి యేలును. 

సామెతలు 24:7 => మూరు ఖ్నికి జాఞ్నము అందదు గుమమ్మునొదద్ అటిట్వారు మౌనులై యుందురు. 

సామెతలు 31:26 => జాఞ్నము కలిగి తన నోరు తెరచును కృపగల ఉపదేశము ఆమె బోధించును. 

పర్సంగి 3:7 => చింపుటకు కుటుట్టకు; మౌనముగా నుండుటకు మాటలాడుటకు; 

యిరిమ్యా 21:12 => దావీదు వంశసుథ్లారా, యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు అనుదినము 

నాయ్యముగా తీరుప్ తీరుచ్డి, దోచుకొనబడినవానిని బాధపెటుట్వాని చేతిలోనుండి విడిపించుడి, ఆలాగు 
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చేయనియెడల మీ దుషట్కిర్యలనుబటిట్ నా కోర్ధము అగిన్వలె బయలువెడలి, యెవడును ఆరప్లేకుండ 

మిముమ్ను దహించును. 

యిరిమ్యా 38:9 => రాజా, నా యేలినవాడా, ఆ గోతిలో వేయబడిన యిరీమ్యా అను పర్వకత్యెడల 

ఈ మనుషుయ్లు చేసినది యావతుత్ను అనాయ్యము; అతడునన్ చోటను అతడు అకలిచేత చచుచ్ను, 

పటట్ణములోనైనను ఇంకను రొటెట్లేమియు లేవు. 

యెహెజేక్లు 18:8 => వడిడ్కి అపిప్యయ్కయు, లాభము చేపటట్కయు, అనాయ్యము చేయకయు, 

నిషప్క్షపాతముగా నాయ్యము తీరిచ్ 

హబకూక్కు 1:13 => నీ కనుదృషిట్ దుషట్తవ్ము చూడలేనంత నిషక్ళంకమైనది గదా; బాధించువారు 

చేయు బాధను నీవు దృషిట్ంపజాలవు గదా; కపటులను నీవు చూచియు, దురామ్రుగ్లు తమకంటె ఎకుక్వ 

నీతిపరులను నాశనము చేయగా నీవు చూచియు ఎందుకు ఊరకునాన్వు? 

మతత్యి 5:2 => అపుప్డాయన నోరు తెరచి యీలాగు బోధింపసాగెను 

రోమీయులకు 13:4 => నీవు చెడ డ్ది చేసినయెడల భయపడుము, వారు ఊరకయే ఖడగ్ము ధరింపరు; 

కీడు చేయువానిమీద ఆగర్హము చూపుటకై వారు పర్తికారము చేయు దేవుని పరిచారకులు. 

వచనము 13 

ఆమె గొఱఱ్బొచుచ్ను అవిసెనారను వెదకును తన చేతులార వాటితో పనిచేయును. 

సామెతలు 12:4 => యోగుయ్రాలు తన పెనిమిటికి కిరీటము సిగుగ్ తెచుచ్నది వాని యెముకలకు 

కుళుల్. 

సామెతలు 18:22 => భారయ్ దొరికినవానికి మేలు దొరికెను అటిట్వాడు యెహోవావలన అనుగర్హము 

పొందినవాడు. 

సామెతలు 19:14 => గృహమును వితత్మును పితరులిచిచ్న సావ్సథ్య్ము సుబుదిధ్గల భారయ్ యెహోవా 

యొకక్ దానము. 

రూతు 3:11 => కాబటిట్ నా కుమారీ, భయపడకుము; నీవు చెపిప్నదంతయు నీకు చేసెదను. నీవు 

యోగుయ్రాలవని నా జనులందరు ఎరుగుదురు. 
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పర్సంగి 7:28 => అదేదనగా వెయియ్ మంది పురుషులలో నేనొకని చూచితిని గాని అంతమంది 

సతరీలలో ఒకతెను చూడలేదు. 

పరమగీతము 6:8 => అరువదిమంది రాణులును ఎనుబదిమంది ఉపపతున్లును లెకక్కు మించిన 

కనయ్కలును కలరు. 

పరమగీతము 6:9 => నా పావురము నా నిషక్ళంకురాలు ఒకతే ఆమె తన తలిల్కి ఒకతే కుమారెత్ 

కనన్తలిల్కి ముదుద్బిడ డ్ సతరీలు దాని చూచి ధనుయ్రాలందురు రాణులును ఉపపతున్లును దాని 

పొగడుదురు. 

ఎఫెసీయులకు 5:25 => పురుషులారా, మీరును మీ భారయ్లను పేర్మించుడి. అటువలె కీర్సుత్కూడ 

సంఘమును పేర్మించి,  

ఎఫెసీయులకు 5:26 => అది కళంకమైనను ముడతయైనను అటిట్ది మరి ఏదైనను లేక, 

పరిశుదధ్మైనదిగాను,  

ఎఫెసీయులకు 5:27 => నిరోద్షమైనదిగాను మహిమగల సంఘముగాను ఆయన తనయెదుట దానిని 

నిలువబెటుట్కొనవలెనని, వాకయ్ముతో ఉదకసాన్నముచేత దానిని పవితర్పరచి, పరిశుదధ్పరచుటకై 

దానికొరకు తనున్ తాను అపప్గించుకొనెను. 

ఎఫెసీయులకు 5:28 => అటువలెనే పురుషులు కూడ తమ సొంత శరీరములనువలె తమ భారయ్లను 

పేర్మింపబదుధ్లై యునాన్రు. తన భారయ్ను పేర్మించువాడు తనున్ పేర్మించుకొనుచునాన్డు. 

ఎఫెసీయులకు 5:29 => తన శరీరమును దేవ్షించినవాడెవడును లేడు గాని పర్తివాడును దానిని 

పోషించి సంరకిష్ంచుకొనును. 

ఎఫెసీయులకు 5:30 => మనము కీర్సుత్ శరీరమునకు అవయవములమై యునాన్ము గనుక అలాగే 

కీర్సుత్కూడ సంఘమును పోషించి సంరకిష్ంచుచునాన్డు. 

ఎఫెసీయులకు 5:31 => ఈ హేతువుచేత పురుషుడు తన తండిర్ని తలిల్ని విడిచి తన భారయ్ను 

హతుత్కొనును; వారిదద్రును ఏకశరీరమగుదురు. 

ఎఫెసీయులకు 5 :32 => ఈ మరమ్ము గొపప్ది ; అయితే నేను కీర్సుత్నుగూరిచ్యు 

సంఘమునుగూరిచ్యు చెపుప్చునాన్ను. 
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ఎఫెసీయులకు 5:33 => మెటుట్కు మీలో పర్తి పురుషుడును తననువలె తన భారయ్ను పేర్మింపవలెను, 

భారయ్యైతే తన భరత్యందు భయము కలిగి యుండునటుల్ చూచుకొనవలెను. 

సామెతలు 3:15 => పగడములకంటె అది పిర్యమైనది నీ యిషట్వసుత్వులనిన్యు దానితో 

సమానములు కావు. 

సామెతలు 8:11 => జాఞ్నము ముతయ్ములకనన్ శేర్షఠ్మైనది విలువగల సొతుత్లేవియు దానితో సాటి 

కావు. 

సామెతలు 20:15 => బంగారును విసాత్రమైన ముతయ్ములును కలవు. తెలివినుచచ్రించు పెదవులు 

అమూలయ్మైన సొతుత్. 

ఆదికాండము 2:24 => కాబటిట్ పురుషుడు తన తండిర్ని తన తలిల్ని విడిచి తన భారయ్ను 

హతుత్కొనును; వారు ఏక శరీరమైయుందురు. 

నిరగ్మకాండము 28:17 => దానిలో నాలుగు పంకుత్ల రతన్ములుండునటుల్ రతన్ముల జవలను 

చేయవలెను. మాణికయ్ గోమేధిక మరకతములు గల పంకిత్ మొదటిది; 

దివ్తీయోపదేశకాండము 21:11 => వారిని చెరపటిట్ ఆ చెరపటట్బడినవారిలో రూపవతియైనదానిని 

చూచి ఆమెను మోహించి ఆమెను పెండిల్ చేసికొన మనసస్యి 

రూతు 4:10 => మరియు చనిపోయినవాని పేరట అతని సావ్సథ్య్మును సిథ్రపరచునటుల్ను, 

చనిపోయినవాని పేరు అతని సహోదరులలోనుండియు, అతని సథ్లము యొకక్ దావ్రమునుండియు 

కొటిట్వేయబడక యుండునటుల్ను, నేను మహోల్ను భారయ్యైన రూతను మోయాబీయురాలిని 

సంపాదించుకొని పెండిల్ చేసికొనుచునాన్ను. దీనికి మీరు ఈ దినమున సాకుష్లైయునాన్రని పెదద్లతోను 

పర్జలందరితోను చెపెప్ను. 

1 సమూయేలు 25:39 => నాబాలు చనిపోయెనని దావీదు విని యెహోవా నాబాలు చేసిన కీడును 

అతని తలమీదికి రపిప్ంచెను గనుక తన దాసుడనైన నేను కీడు చేయకుండ ననున్ కాపాడి, 

నాబాలువలన నేను పొందిన అవమానమును తీరిచ్న యెహోవాకు సోత్తర్ము కలుగును గాక అనెను. 

తరువాత దావీదు అబీగయీలును పెండిల్ చేసికొనవలెనని ఆమెతో మాటలాడ తగినవారిని పంపెను. 
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2 రాజులు 4:9 => కాగా ఆమె తన పెనిమిటిని చూచి మనయొదద్కు వచుచ్చు పోవుచునన్వాడు 

భకిత్గల దైవజనుడని నేనెరుగుదును. 

యోబు 28:18 => పగడముల పేరు ముతయ్ముల పేరు దానియెదుట ఎతత్నేకూడదు. 

జాఞ్నసంపాదయ్ము కెంపులకనన్ కోరతగినది 

కీరత్నలు 144:12 => మా కుమారులు తమ యౌవన కాలమందు ఎదిగిన మొకక్లవలె ఉనాన్రు మా 

కుమారెత్లు నగరునకై చెకిక్న మూలకంబములవలె ఉనాన్రు. 

సామెతలు 7:11 => అది బొబబ్లు పెటుట్నది, సేవ్చఛ్గా తిరుగునది, దాని పాదములు దాని యింట 

నిలువవు. 

సామెతలు 14:1 => జాఞ్నవంతురాలు తన యిలుల్ కటుట్ను మూఢురాలు తనచేతులతో తన యిలుల్ 

ఊడబెరుకును. 

యోహాను 2:1 => మూడవ దినమున గలిలయలోని కానా అను ఊరిలో ఒక వివాహము జరిగెను. 

ఫిలిపీప్యులకు 4:8 => మెటుట్కు సహోదరులారా, యే యోగయ్తయైనను మెపైప్నను ఉండినయెడల, 

ఏవి సతయ్మైనవో, ఏవి మానయ్మైనవో, ఏవి నాయ్యమైనవో, ఏవి పవితర్మైనవో, ఏవి రమయ్మైనవో, ఏవి 

ఖాయ్తిగలవో, వాటిమీద ధాయ్నముంచుకొనుడి. 

తీతుకు 2:5 => మంచి ఉపదేశము చేయువారునై యుండవలెననియు బోధించుము. 

1 పేతురు 3:5 => అటువలె పూరవ్ము దేవుని ఆశర్యించిన పరిశుదధ్ సతరీలును తమ సవ్పురుషులకు 

లోబడి యుండుటచేత తముమ్ను తాము అలంకరించుకొనిరి. 

2 పేతురు 1:3 => దేవునిగూరిచ్నటిట్యు మన పర్భువైన యేసునుగూరిచ్నటిట్యునైన 

అనుభవజాఞ్నమువలన మీకు కృపయు సమాధానమును విసత్రించును గాక. 

వచనము 14 

వరత్కపు ఓడలు దూరమునుండి ఆహారము తెచుచ్నటుల్ ఆమె దూరమునుండి ఆహారము తెచుచ్కొనును. 

2 రాజులు 4:9 => కాగా ఆమె తన పెనిమిటిని చూచి మనయొదద్కు వచుచ్చు పోవుచునన్వాడు 

భకిత్గల దైవజనుడని నేనెరుగుదును. 
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2 రాజులు 4:10 => కావున మనము అతనికి గోడమీద ఒక చినన్గది కటిట్ంచి, అందులో అతని 

కొరకు మంచము, బలల్, పీట దీపసత్ంభము నుంచుదము; అతడు మనయొదద్కు వచుచ్నపుప్డెలల్ 

అందులో బస చేయవచుచ్నని చెపెప్ను. 

2 రాజులు 4:22 => ఒక పనివానిని ఒక గాడిదను నాయొదద్కు పంపుము;నేను దైవజనుని యొదద్కు 

పోయివచెచ్దనని తన పెనిమిటితో ఆమె యనగా 

2 రాజులు 4:23 => అతడు నేడు అమావాసయ్ కాదే; విశార్ంతిదినము కాదే; అతనియొదద్కు ఎందుకు 

పోవుదువని యడుగగా ఆమె నేను పోవుట మంచిదని చెపిప్ 

1 పేతురు 3:1 => అటువలె సతరీలారా, మీరు మీ సవ్పురుషులకు లోబడియుండుడి; 

1 పేతురు 3:2 => అందువలన వారిలో ఎవరైనను వాకయ్మునకు అవిధేయులైతే, వారు భయముతో 

కూడిన మీ పవితర్ పర్వరత్న చూచి, వాకయ్ము లేకుండనే తమ భారయ్ల నడవడివలన రాబటట్బడవచుచ్ను. 

1 పేతురు 3:3 => జడలు అలుల్కొనుటయు, బంగారు నగలు పెటుట్కొనుటయు, వసత్రములు 

ధరించుకొనుటయునను వెలుపటి అలంకారము మీకు అలంకారముగా ఉండక, 

1 పేతురు 3:4 => సాధువైనటిట్యు, మృదువైనటిట్యునైన గుణమను అక్షయాలంకారము గల మీ 

హృదయపు అంతరంగ సవ్భావము మీకు అలంకారముగా ఉండవలెను; అది దేవుని దృషిట్కి మిగుల 

విలువగలది. 

1 పేతురు 3:5 => అటువలె పూరవ్ము దేవుని ఆశర్యించిన పరిశుదధ్ సతరీలును తమ సవ్పురుషులకు 

లోబడి యుండుటచేత తముమ్ను తాము అలంకరించుకొనిరి. 

1 పేతురు 3:6 => ఆ పర్కారము శారా అబార్హామును యజమానుడని పిలుచుచు అతనికి 

లోబడియుండెను. మీరును యోగయ్ముగా నడుచుకొనుచు, ఏ భయమునకు బెదరక యునన్యెడల 

ఆమెకు పిలల్లగుదురు. 

1 పేతురు 3:7 => అటువలెనే పురుషులారా, జీవమను కృపావరములో మీ భారయ్లు మీతో 

పాలివారైయునాన్రని యెరిగి, యెకుక్వ బలహీనమైన ఘటమని భారయ్ను సనామ్నించి, మీ పార్రథ్నలకు 

అభయ్ంతరము కలుగకుండునటుల్, జాఞ్నము చొపుప్న వారితో కాపురము చేయుడి 
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ఆదికాండము 39:6 => అతడు తనకు కలిగినదంతయు యోసేపుచేతికపప్గించి, తాను ఆహారము 

తినుట తపప్ తనకేమి ఉనన్దో ఏమి లేదో విచారించినవాడు కాడు. యోసేపు రూపవంతుడును 

సుందరుడునై యుండెను 

రూతు 4:10 => మరియు చనిపోయినవాని పేరట అతని సావ్సథ్య్మును సిథ్రపరచునటుల్ను, 

చనిపోయినవాని పేరు అతని సహోదరులలోనుండియు, అతని సథ్లము యొకక్ దావ్రమునుండియు 

కొటిట్వేయబడక యుండునటుల్ను, నేను మహోల్ను భారయ్యైన రూతను మోయాబీయురాలిని 

సంపాదించుకొని పెండిల్ చేసికొనుచునాన్ను. దీనికి మీరు ఈ దినమున సాకుష్లైయునాన్రని పెదద్లతోను 

పర్జలందరితోను చెపెప్ను. 

1 సమూయేలు 25:19 => మీరు నాకంటె ముందుగా పోవుడి, నేను మీ వెనుకనుండి వచెచ్దనని తన 

పనివారికి ఆజఞ్నిచిచ్ 

వచనము 15 

ఆమె చీకటితోనే లేచి, తన యింటివారికి భోజనము సిదధ్పరచును తన పనికతెత్లకు బతెత్ము 

ఏరప్రచును. 

1 సమూయేలు 25:18 => అందుకు అబీగయీలు నాబాలుతో ఏమియు చెపప్క తవ్రపడి 

రెండువందల రొటెట్లను, రెండు దార్కాష్రసపు తితుత్లను, వండిన అయిదు గొఱఱ్ల మాంసమును, 

అయిదు మానికల వేచిన ధానయ్మును, నూరు దార్క్షగెలలను, రెండువందల అంజూరపు అడలను 

గారద్భములమీద వేయించి 

1 సమూయేలు 25:19 => మీరు నాకంటె ముందుగా పోవుడి, నేను మీ వెనుకనుండి వచెచ్దనని తన 

పనివారికి ఆజఞ్నిచిచ్ 

1 సమూయేలు 25:20 => గారద్భముమీద ఎకిక్ పరవ్తపు లోయలోనికి వచుచ్చుండగా, దావీదును 

అతని జనులును ఆమెకు ఎదురుపడిరి, ఆమె వారిని కలిసికొనెను. 
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1 సమూయేలు 25:21 => అంతకుమునుపు దావీదు నాబాలునకు కలిగిన దాని అంతటిలో ఏదియు 

పోకుండ ఈ అరణయ్ములో అతని ఆసిత్ అంతయు నేను వయ్రథ్ముగా కాయుచు వచిచ్తిని; 

ఉపకారమునకు నాకు అపకారము చేసియునాన్డే  

1 సమూయేలు 25:22 => అని అనుకొని అతనికునన్ వారిలో ఒక మగపిలల్వానినైనను 

తెలల్వారునపప్టికి నేనుండనియయ్ను; లేదా దేవుడు మరి గొపప్ అపాయము దావీదు శతుర్వులకు కలుగ 

జేయునుగాక అని పర్మాణము చేసియుండెను. 

1 సమూయేలు 25:26 => నా యేలినవాడా, యెహోవా జీవముతోడు నీ జీవముతోడు పార్ణహాని 

చేయకుండ యెహోవా నినున్ ఆపియునాన్డు. నీ చెయియ్ నినున్ సంరకిష్ంచెననన్మాట నిజమని యెహోవా 

జీవముతోడు నీ జీవముతోడు అని పర్మాణము చేయుచునాన్ను. నీ శతుర్వులును నా యేలినవాడవైన 

నీకు కీడుచేయ నుదేద్శించువారును నాబాలువలె ఉందురు గాక. 

1 సమూయేలు 25:27 => అయితే నేను నా యేలినవాడవగు నీయొదద్కు తెచిచ్న యీ కానుకను నా 

యేలినవాడవగు నినున్ వెంబడించు పనివారికి ఇపిప్ంచి 

1 సమూయేలు 25:19 => మీరు నాకంటె ముందుగా పోవుడి, నేను మీ వెనుకనుండి వచెచ్దనని తన 

పనివారికి ఆజఞ్నిచిచ్ 

వచనము 16 

ఆమె పొలమును చూచి దానిని తీసికొనును తాము కూడబెటిట్న దర్వయ్ము పెటిట్ దార్క్షతోట యొకటి 

నాటించును. 

ఆదికాండము 18:6 => అబార్హాము గుడారములోనునన్ శారాయొదద్కు తవ్రగా వెళి ల్ నీవు తవ్రపడి 

మూడు మానికల మెతత్నిపిండి తెచిచ్ పిసికి రొటెట్లు చేయుమని చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 18:7 => మరియు అబార్హాము పశువుల మందకు పరుగెతిత్ ఒక మంచి లేత దూడను 

తెచిచ్ ఒక పనివాని కపప్గించెను. వాడు దాని తవ్రగా సిదధ్పరచెను. 

ఆదికాండము 18:8 => తరువాత అతడు వెనన్ను పాలను తాను సిదధ్ము చేయించిన దూడను తెచిచ్ 

వారియెదుట పెటిట్ వారు భోజనము చేయుచుండగా వారియొదద్ ఆ చెటుట్కిర్ంద నిలుచుండెను. 
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ఆదికాండము 24:13 => చితత్గించుము, నేను ఈ నీళల్ ఊటయొదద్ నిలుచుచునాన్ను; ఈ ఊరివారి 

పిలల్లు నీళుల్ చేదుకొనుటకు వచుచ్చునాన్రు. 

ఆదికాండము 24:14 => కాబటిట్ నేను తార్గునటుల్ నీవు దయచేసి నీ కడవను వంచుమని నేను 

చెపప్గా నీవు తార్గుము నీ ఒంటెలకును నీళుల్ పెటెట్దనని యే చినన్ది చెపుప్నో ఆమెయే నీ సేవకుడైన 

ఇసాస్కు కొరకు నీవు నియమించినదై యుండును గాక, అందువలన నీవు నా యజమానునిమీద 

అనుగర్హము చూపితివని తెలిసికొందుననెను. 

ఆదికాండము 24:18 => అందుకామె అయాయ్ తార్గుమని చెపిప్ తవ్రగా తన కడవనుచేతిమీదికి 

దించుకొని అతనికి దాహమిచెచ్ను. 

ఆదికాండము 24:19 => మరియు ఆమె అతనికి దాహమిచిచ్న తరువాత నీ ఒంటెలు తార్గుమటుట్కు 

వాటికిని నీళుల్ చేది పోయుదునని చెపిప్ 

ఆదికాండము 24:20 => తవ్రగా గాడిలో తన కడవ కుమమ్రించి తిరిగి చేదుటకు ఆ బావికి 

పరుగెతుత్కొనిపోయి అతని ఒంటెలనిన్టికి నీళుల్ చేదిపోసెను. 

ఆదికాండము 29:9 => అతడు వారితో ఇంక మాటలాడుచుండగా రాహేలు తన తండిర్ గొఱఱ్ల 

మందను తోలుకొని వచెచ్ను; ఆమె వాటిని మేపునది. 

ఆదికాండము 29:10 => యాకోబు తన తలిల్ సహోదరుడైన లాబాను కుమారెత్యగు రాహేలును, తన 

తలిల్ సహోదరుడగు లాబాను గొఱఱ్లను చూచినపుప్డు అతడు దగగ్రకు వెళి ల్ బావిమీదనుండి రాతిని 

పొరిల్ంచి తన తలిల్ సహోదరుడగు లాబాను గొఱఱ్లకు నీళుల్ పెటెట్ను. యాకోబు రాహేలును 

ముదుద్పెటుట్కొని యెలుగెతిత్ యేడెచ్ను. 

నిరగ్మకాండము 2:16 => మిదాయ్ను యాజకునికి ఏడుగురు కుమారెత్లుండిరి. వారు వచిచ్ తమ 

తండిర్ మందకు పెటుట్టకు నీళుల్ చేది తొటల్ను నింపుచుండగా 

రూతు 2:2 => మోయాబీయురాలైన రూతు నీ సెలవైనయెడల నేను పొలములోనికి పోయి, యెవని 

కటాక్షము పొందగలనో వాని వెనుక పరిగె నేరుకొందునని నయోమితో చెపప్గా ఆమెనా కూమారీ 

పొమమ్నెను. 
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రూతు 2:3 => కాబటిట్ ఆమె వెళి ల్ పొలములోనికి వచిచ్ చేను కోయువారి వెనుక పొలములో 

ఏరుకొనెను. ఆ పొలములో ఆమె పోయిన భాగము ఎలీమెలెకు వంశపువాడైన బోయజుది. 

రూతు 2:23 => కాబటిట్ యవల కోతయు గోధుమల కోతయు ముగియువరకు ఆమె యేరుకొనుచు 

బోయజు పనికతెత్లయొదద్ నిలకడగానుండి తన అతత్ యింట నివసించెను. 

యెషయా 3:16 => మరియు యెహోవా సెలవిచిచ్నదేదనగా సీయోను కుమారెత్లు గరివ్షుఠ్రాండైర 

మెడచాచి నడచుచు ఓర చూపులు చూచుచు కులుకుతో నడచుచు, తమ కాళల్గజజ్లను 

మోర్గించుచునాన్రు; 

యెషయా 3:17 => కాబటిట్ పర్భువు సీయోను కుమారెత్ల నడినెతిత్ బోడిచేయును యెహోవా వారి 

మానమును బయలుపరచును. 

యెషయా 3:18 => ఆ దినమున యెహోవా గలుల్గలుల్మను వారి పాద భూషణములను సూరయ్బింబ 

భూషణములను చందర్వంకలను భూషణములను 

యెషయా 3:19 => కరణ్భూషణములను కడియములను నాణమైన ముసుకులను  

యెషయా 3:20 => కులాల్యీలను కాళల్ గొలుసులను ఒడా డ్ణములను పరిమళ దర్వయ్పు బరిణలను  

యెషయా 3:21 => రక్షరేకులను ఉంగరములను ముకుక్ కముమ్లను 

యెషయా 3:22 => ఉతస్వ వసత్రములను ఉతత్రీయములను పైటలను సంచులను 

యెషయా 3:23 => చేతి అదద్ములను సనన్పునారతో చేసిన ముసుకులను పాగాలను శాలువులను 

తీసివేయును.  

యెషయా 3:24 => అపుప్డు పరిమళ దర్వయ్మునకు పర్తిగా మురుగుడును నడికటుట్కు పర్తిగా 

తార్డును అలిల్న జడకు పర్తిగా బోడితలయు పర్శసత్మైన పైవసత్రమునకు పర్తిగా గోనెపటట్యు 

అందమునకు పర్తిగా వాతయును ఉండును.  

యెషయా 32:9 => సుఖాసకిత్గల సతరీలారా, లేచి నా మాట వినుడి నిశిచ్ంతగానునన్ కుమారెత్లారా, నా 

మాట వినుడి. 

యెషయా 32:10 => నిశిచ్ంతగల సతరీలారా, యిక ఒక సంవతస్రమునకు మీకు తొందర కలుగును 

దార్క్షపంట పోవును పండుల్ ఏరుటకు రావు. 
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యెషయా 32:11 => సుఖాసకిత్గల కనయ్లారా, వణకుడి నిరివ్చారిణులారా, తొందరపడుడి మీ 

బటట్లు తీసివేసి దిగంబరులై మీ నడుమున గోనెపటట్ కటుట్కొనుడి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:39 => పేతురు లేచి వారితోకూడ వెళి ల్ అకక్డ చేరినపుప్డు, వారు 

మేడగదిలోనికి అతనిని తీసికొని వచిచ్రి; విధవరాండర్ందరు వచిచ్ యేడుచ్చు, దొరాక్ తమతోకూడ 

ఉనన్పుప్డు కుటిట్న అంగీలును వసత్రములును చూపుచు అతని యెదుట నిలిచిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:40 => పేతురు అందరిని వెలుపలికి పంపి మోకాళూ ల్ని పార్రథ్నచేసి 

శవమువైపు తిరిగి తబితా, లెమమ్నగా ఆమె కనున్లు తెరచి పేతురును చూచి లేచి కూరుచ్ండెను. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 4:11 => సంఘమునకు వెలుపటివారియెడల మరాయ్దగా నడుచుకొనుచు, 

మీకేమియు కొదువ లేకుండునటుల్ మేము మీకు ఆజాఞ్పించిన పర్కారము మీరు పరుల జోలికి పోక,  

2 దెసస్లోనీకయులకు 3:10 => మరియు మేము మీయొదద్ ఉనన్పుప్డు--ఎవడైనను పనిచేయ 

నొలల్నియెడల వాడు భోజనము చేయకూడదని మీకు ఆజాఞ్పించితివిు గదా. 

2 దెసస్లోనీకయులకు 3:11 => మీలో కొందరు ఏ పనియు చేయక పరుల జోలికి పోవుచు, 

అకర్మముగా నడుచుకొనుచునాన్రని వినుచునాన్ము. 

2 దెసస్లోనీకయులకు 3:12 => అటిట్వారు నెమమ్దిగా పని చేయుచు, సొంతముగా 

సంపాదించుకొనిన ఆహారము భుజింపవలెనని మన పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ పేరట వారిని 

ఆజాఞ్పూరవ్కముగా హెచచ్రించుచునాన్ము. 

1 తిమోతి 5:10 => సత కిర్యలకు పేరుపొందిన విధవరాలు పిలల్లను పెంచి, పరదేశులకు 

అతిథయ్మిచిచ్, పరిశుదుధ్ల పాదములు కడిగి, శర్మపడువారికి సహాయము చేసి, పర్తి సతాక్రయ్ము చేయ 

బూనుకొనినదైతే ఆమెను విధవరాండర్ లెకక్లో చేరచ్వచుచ్ను. 

1 తిమోతి 5:14 => కాబటిట్ యౌవన సతరీలు వివాహము చేసికొని పిలల్లను కని గృహపరిపాలన 

జరిగించుచు, నిందించుటకు విరోధికి అవకాశమియయ్కుండవలెనని కోరుచునాన్ను. 

తీతుకు 2:5 => మంచి ఉపదేశము చేయువారునై యుండవలెననియు బోధించుము. 

సామెతలు 31:24 => ఆమె నారబటట్లు నేయించి అముమ్ను నడికటల్ను వరత్కులకు అముమ్ను. 
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వచనము 17 

ఆమె నడికటుట్చేత నడుము బలపరచుకొని చేతులతో బలముగా పనిచేయును  

సామెతలు 31:24 => ఆమె నారబటట్లు నేయించి అముమ్ను నడికటల్ను వరత్కులకు అముమ్ను. 

1 రాజులు 9:26 => మరియు రాజైన సొలొమోను ఎదోముదేశపు ఎఱఱ్ సముదర్తీరమందునన్ ఏలతు 

దగగ్ర ఎసోనెగ్బెరునందు ఓడలను కటిట్ంచెను. 

1 రాజులు 9:27 => సొలొమోను సేవకులతో కూడ హీరాము సముదర్ పర్యాణము చేయనెరిగిన 

ఓడవారైన తన దాసులను ఓడలమీద పంపెను. 

1 రాజులు 9:28 => వారు ఓఫీరను సథ్లమునకు పోయి అచచ్టనుండి యెనిమిది వందల నలువది 

మణుగుల బంగారమును రాజైన సొలొమోను నొదద్కు తీసికొని వచిచ్రి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 9:10 => ఇదియుగాక ఓఫీరునుండి బంగారము తెచిచ్న హీరాము 

పనివారును సొలొమోను పనివారును చందనపు మార్నులను పర్శసత్మైన రతన్ములనుకూడ 

కొనివచిచ్రి. 

యెహెజేక్లు 27:3 => సముదర్పు రేవులమీద నివసించుదానా , అనేక దీవ్పములకు 

పర్యాణముచేయు వరత్కజనమా, పర్భువైన యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా తూరు పటట్ణమా నేను 

సంపూరణ్ సౌందరయ్ము కలదాననని నీవనుకొనుచునాన్వే; 

యెహెజేక్లు 27:4 => నీ సరిహదుద్లు సముదర్ములమధయ్ ఏరప్డెను, నీ శిలప్కారులు నినున్ సంపూరణ్ 

సౌందరయ్ము గలదానిగా చేసియునాన్రు. 

యెహెజేక్లు 27:5 => నీ ఓడలను శెనీరు దేశపు సరళవృక్షపు మార్నుతో కటుట్దురు, లెబానోను 

దేవదారు మార్ను తెపిప్ంచి నీ ఓడకొయయ్లు చేయుదురు. 

యెహెజేక్లు 27:6 => బాషానుయొకక్ సింధూరమార్నుచేత నీ కోలలు చేయుదురు, కితీత్యుల 

దీవ్పములనుండి వచిచ్న గుంజుమార్నునకు దంతపు చెకక్డపుపని పొదిగి నీకు పీటలు చేయుదురు. 
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యెహెజేక్లు 27:7 => నీకు జెండాగా ఉండుటకై నీ తెరచాపలు ఐగుపుత్నుండి వచిచ్న విచితర్పు 

పనిగల అవిసెనారబటట్తో చేయబడును; ఎలీషా దీవ్పములనుండి వచిచ్న నీలధూమర్ వరణ్ములు గల 

బటట్ నీవు చాందినిగా కపుప్కొందువు 

యెహెజేక్లు 27:8 => తూరుపటట్ణమా, సీదోను నివాసులును అరవ్దు నివాసులును నీకు ఓడ 

కళాసులుగా ఉనాన్రు, నీ సవ్జనులకు చేరిన పర్జాఞ్వంతులు నీకు ఓడ నాయకులుగా ఉనాన్రు. 

యెహెజేక్లు 27:9 => గెబలు పనివారిలో పనితెలిసిన పెదద్లు నీ ఓడలను బాగుచేయువారుగా 

నునాన్రు, సముదర్మందు నీ సరకులు కొనుటకై సముదర్ పర్యాణముచేయు నావికుల యోడలనిన్యు 

నీ రేవులలో ఉనన్వి. 

యెహెజేక్లు 27:10 => పారసీక దేశపువారును లూదువారును పూతువారును నీ సైనయ్ములలో చేరి 

నీకు సిపాయిలుగా ఉనాన్రు, వారు నీ డాళల్ను శిరసాత్ర్ణములను ధరించువారు, వారిచేత నీకు తేజసుస్ 

కలిగెను. 

యెహెజేక్లు 27:11 => అరవ్దు వారు నీ సైనయ్ములో చేరి చుటుట్ నీ పార్కారములకు డాళుల్ తగిలించి 

చుటుట్ నీ పార్కారములమీద కావలి కాచి నీ సౌందరయ్మును సంపూరణ్ పరచెదరు. 

యెహెజేక్లు 27:12 => నానా విధమైన సరకులు నీలో విసాత్రముగా నునన్ందున తరీ ష్షువారు నీతో 

వరత్కము చేయుచు, వెండియు ఇనుమును తగరమును సీసమును ఇచిచ్ నీ సరకులు కొనుకొక్ందురు. 

యెహెజేక్లు 27:13 => గేర్కేయులును తుబాలువారును మెషెకువారును నీలో వరత్కవాయ్పారము 

చేయుచు, నరులను ఇతత్డి వసుత్వులను ఇచిచ్ నీ సరకులు కొనుకొక్ందురు, 

యెహెజేక్లు 27:14 => తోగరామ్వారు గుఱఱ్ములను యుదాధ్శవ్ములను కంచరగాడిదలను ఇచిచ్ నీ 

సరకులు కొనుకొక్ందురు; 

యెహెజేక్లు 27:15 => దదానువారును నీతో వరత్క వాయ్పారము చేయుదురు, చాల దీవ్పముల 

వరత్కములు నీ వశముననునన్వి; వరత్కులు దంతమును కోవిదారు మార్నును ఇచిచ్ నీ సరకులు 

కొనుకొక్ందురు.  
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యెహెజేక్లు 27:16 => నీచేత చేయబడిన వివిధ వసుత్వులను కొనుకొక్నుటకై సిరియనులు నీతో 

వరత్కవాయ్పారము చేయుదురు, వారు పచచ్రాళల్ను ఊదారంగు నూలుతో కుటట్బడిన చీరలను 

అవిసెనార బటట్లను పగడములను రతన్ములను ఇచిచ్ నీ సరకులు కొనుకొక్ందురు. 

యెహెజేక్లు 27:17 => మరియు యూదావారును ఇశార్యేలు దేశసుథ్లును నీలో వరత్కవాయ్పారము 

చేయుచు, మినీన్తు గోధుమలును మిఠాయిలును తేనెయు తైలమును గుగిగ్లమును ఇచిచ్ నీ సరకులు 

కొనుకొక్ందురు. 

యెహెజేక్లు 27:18 => దమసుక్ వారు హెలోబ్ను దార్కాష్రసమును తెలల్బొచుచ్ను ఇచిచ్ విసాత్రమైన నీ 

సరకులును దినుసులును కొనుకొక్ందురు. 

యెహెజేక్లు 27:19 => దదానువారును గేర్కేయులును నూలు ఇచిచ్ నీ సరకులు కొనుకొక్ందురు. 

ఇనుప పనిముటుట్ను కతీస్యా కెనయా అను సుగంధదర్వయ్ములును నీ సరకులకు బదులియయ్బడును. 

యెహెజేక్లు 27:20 => దదానువారు విచితర్మైన పనిగల చౌకపు తుండుల్ తీసికొని అముమ్దురు. 

యెహెజేక్లు 27:21 => అరబీయులును కేదారు అధిపతులందరును నీతో వరత్కము చేయుదురు, 

వారు గొఱఱ్పిలల్లను పొటే ట్ళల్ను మేకలను ఇచిచ్ నీ సరకులు కొనుకొక్ందురు, వీటినిచిచ్ వారు నీతో 

వరత్కము చేయుదురు. 

యెహెజేక్లు 27:22 => షేబ వరత్కులును రామా వరత్కులును నీతో వరత్కము చేయుదురు. వారు అతి 

పర్శసత్మైన గంధవరగ్ములను విలువగల నానా విధమైన రతన్ములను బంగారమును ఇచిచ్ నీ సరకులు 

కొనుకొక్ందురు.  

యెహెజేక్లు 27:23 => హారానువారును కనేన్వారును ఏదెను వారును షేబ వరత్కులును అషూష్రు 

వరత్కులును కిలమ్దు వరత్కులును నీతో వరత్కము చేయుదురు. 

యెహెజేక్లు 27:24 => వీరు నీలో వరత్కులై సొగసైన వసత్రములను ధూమర్వరణ్ము గలవియు 

కుటుట్పనితో చేయబడినవియునగు బటట్లను విలువగల నూలును బాగుగా చేయబడిన గటిట్ తార్ళల్ను 

ఇచిచ్ నీ సరకులు కొనుకొక్ందురు.  

యెహెజేక్లు 27:25 => తరీ ష్షు ఓడలు నీకు బండుల్గా ఉనన్వి. నీవు పరిపూరణ్మైనదానవై 

మహాఘనముగా సముదర్ముమీద కూరుచ్నాన్వు. 
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యెహెజేక్లు 27:26 => నీ కోలలు వేయువారు మహాసముదర్ములోనికి నినున్ తోర్యగా తూరుప్ గాలి 

సముదర్మధయ్మందు నినున్ బదద్లుచేయును.  

యెహెజేక్లు 27:27 => అపుప్డు నీ ధనమును నీ సరకులును నీవు బదులిచుచ్ వసుత్వులును నీ 

నావికులును నీ ఓడనాయకులును నీ ఓడలు బాగుచేయువారును నీతో వరత్కము చేయువారును నీలో 

నునన్ సిపాయిలందరును నీలోనునన్ జనసమూహములనిన్యు నీవు కూలు దినమందే 

సముదర్మధయ్మందు కూలుదురు. 

యెహెజేక్లు 27:28 => నీ ఓడనాయకులు వేసిన కేకలవలన నీ ఉపగార్మములు కంపించును; 

యెహెజేక్లు 27:29 => కోలలు పటుట్కొనువారందరును నావికులును ఓడనాయకులును తమ 

ఓడలమీదనుండి దిగి తీరమున నిలిచి 

యెహెజేక్లు 27:30 => నినున్గూరిచ్ మహా శోకమెతిత్ పర్లాపించుచు, తమ తలలమీద బుగిగ్ 

పోసికొనుచు, బూడిదెలో పొరుల్చు 

యెహెజేక్లు 27:31 => నీకొరకు తలలు బోడి చేసికొని మొలలకు గోనెలు కటుట్కొని 

మనశిచ్ంతగలవారై నినున్గూరిచ్ బహుగా అంగలారుచ్దురు. 

యెహెజేక్లు 27:32 => వారు నినున్గూరిచ్ పర్లాపవచనమెతిత్ తూరు పటట్ణమా, నీతో సాటియైన 

పటట్ణమేది? సముదర్ములో మునిగి లయమైపోయిన పటట్ణమా, నీకు సమమైన పటట్ణమేది? 

యెహెజేక్లు 27:33 => సముదర్ముమీద వచిచ్న నీ సరకులను పంపించి చాల జనములను 

తృపిత్పరచితివి, విసాత్రమైన నీ పదారథ్ములచేతను నీ వరత్కముచేతను భూపతులను ఐశవ్రయ్వంతులుగా 

చేసితివి.  

యెహెజేక్లు 27:34 => ఇపుప్డు అగాధజలములలో మునిగి సముదర్బలముచేత బదద్లైతివే, నీ 

వరత్కమును నీ యావతస్మూహమును నీతోకూడ కూలెనేయని చెపుప్కొనుచు బహుగా ఏడుచ్దురు. 

యెహెజేక్లు 27:35 => నినున్బటిట్ దీవ్పనివాసులందరు విభార్ంతి నొందుదురు, వారి రాజులు 

వణకుదురు, వారి ముఖములు చినన్బోవును. 

యెహెజేక్లు 27:36 => జనులలోని వరత్కులు నినున్ అపహసించుదురు భీతికి హేతువగుదువు, నీవు 

బొతిత్గా నాశనమగుదువు. 
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వచనము 18 

తన వాయ్పారలాభము అనుభవముచే తెలిసికొనును రాతిర్వేళ ఆమె దీపము ఆరిపోదు. 

యెహోషువ 3:1 => యెహోషువ వేకువను లేచినపుప్డు అతడును ఇశార్యేలీయులందరును 

షితీత్మునుండి బయలుదేరి యొరాద్నుకు వచిచ్ దానిని దాటకమునుపు అకక్డ నిలిచిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 36:15 => వారి పితరుల దేవుడైన యెహోవా తన జనులయందును తన 

నివాససథ్లమందును కటాక్షము గలవాడై వారియొదద్కు తన దూతలదావ్రా వరత్మానము పంపుచు 

వచెచ్ను. ఆయన 

కీరత్నలు 119 :147 => తెలల్వారకమునుపే మొఱఱ్పెటిట్తిని నీ మాటలమీద నేను 

ఆశపెటుట్కొనియునాన్ను 

కీరత్నలు 119:148 => నీవిచిచ్న వాకయ్మును నేను ధాయ్నించుటకై నాకనున్లు రాతిర్జాములు 

కాకమునుపే తెరచుకొందును. 

పర్సంగి 9:10 => చేయుటకు నీచేతికి వచిచ్న యే పనినైనను నీ శకిత్లోపము లేకుండ చేయుము; నీవు 

పోవు పాతాళమునందు పనియైనను ఉపాయమైనను తెలివియైనను జాఞ్నమైనను లేదు. 

మారుక్ 1:35 => ఆయన పెందలకడనే లేచి యింకను చాలా చీకటి యుండగానే బయలుదేరి, 

అరణయ్పర్దేశమునకు వెళి ల్, అకక్డ పార్రథ్న చేయుచుండెను. 

రోమీయులకు 12:11 => ఆసకిత్ విషయములో మాందుయ్లు కాక, ఆతమ్యందు తీవర్తగలవారై 

పర్భువును సేవించుడి. 

మతత్యి 24:25 => ఇదిగో ముందుగా నేను మీతో చెపిప్యునాన్ను. 

లూకా 12:42 => పర్భువు ఇటల్నెను తగిన కాలమున పర్తివానికి ఆహారము పెటుట్టకు, 

యజమానుడు తన యింటివారిమీద నియమించునటిట్ నమమ్కమైన బుదిధ్గల గృహనిరావ్హకుడెవడు? 

కీరత్నలు 127:2 => మీరు వేకువనే లేచి చాల రాతిర్యైన తరువాత పండుకొనుచు కషాట్రిజ్తమైన 

ఆహారము తినుచునుండుట వయ్రథ్మే. తన పిర్యులు నిదిర్ంచుచుండగా ఆయన వారికిచుచ్చునాన్డు.  

వచనము 19 
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ఆమె పంటెను చేత పటుట్కొనును తన వేర్ళల్తో కదురు పటుట్కొని వడుకును. 

యెహోషువ 15:18 => మరియు ఆమె తన పెనిమిటి యింటికి వచిచ్నపుప్డు తన తండిర్ని ఒక 

పొలము అడుగుమని అతనిని పేర్రేపించెను. ఆమె గాడిదను దిగగా కాలేబు ఆమెను చూచి నీకేమి 

కావలెనని ఆమె నడిగెను. 

పరమగీతము 8:12 => నా దార్కాష్వనము నా వశమున ఉనన్ది సొలొమోనూ, ఆ వేయి రూపాయిలు 

నీకే చెలుల్ను. దానిని కాపు చేయువారికి రెండువందలు వచుచ్ను. 

మతత్యి 13:44 => పరలోకరాజయ్ము, పొలములో దాచబడిన ధనమును పోలియునన్ది. ఒక 

మనుషుయ్డు దాని కనుగొని దాచిపెటిట్, అది దొరికిన సంతోషముతో వెళి ల్, తనకు కలిగినదంతయు 

అమిమ్ ఆ పొలమును కొనును. 

ఆదికాండము 43:2 => వారు ఐగుపుత్నుండి తెచిచ్న ధానయ్ము తినివేసిన తరువాత వారి తండిర్ మీరు 

మరల వెళి ల్ మనకొరకు కొంచెము ఆహారము కొనుడని వారితో అనగా 

సామెతలు 31:31 => చేసిన పనినిబటిట్ అటిట్దానికి పర్తిఫలమియయ్దగును గవునులయొదద్ ఆమె 

పనులు ఆమెను కొనియాడును. 

వచనము 20 

దీనులకు తన చెయియ్ చాపును దరిదుర్లకు తన చేతులు చాపును 

1 రాజులు 18:46 => యెహోవా హసత్ము ఏలీయాను బలపరచగా అతడు నడుము బిగించుకొని 

అహాబుకంటె ముందుగా పరుగెతిత్కొని పోయి యెజెర్యేలు గుమమ్ము నొదద్కు వచెచ్ను. 

2 రాజులు 4:29 => అతడు నీ నడుము బిగించుకొని నా దండమును చేతపటుట్కొని పొముమ్; 

ఎవరైనను నీకు ఎదురుపడినయెడల వారికి నమసక్రింపవదుద్; ఎవరైనను నీకు నమసక్రించినయెడల 

వారికి పర్తి మరాయ్ద చేయవదుద్; అకక్డికి పోయి నా దండమును ఆ బాలుని ముఖముమీద పెటుట్మని 

గేహజీకి ఆజఞ్ ఇచిచ్ పంపెను. 
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యోబు 38:3 => పౌరుషము తెచుచ్కొని నీ నడుము బిగించుకొనుము నేను నీకు పర్శన్ వేయుదును 

నీవు దానిని నాకు తెలియజెపుప్ము. 

లూకా 12:35 => మీ నడుములు కటుట్కొనియుండుడి, మీ దీపములు వెలుగుచుండనియుయ్డి. 

ఎఫెసీయులకు 6:10 => తుదకు పర్భువు యొకక్ మహాశకిత్నిబటిట్ ఆయనయందు బలవంతులై 

యుండుడి. 

ఎఫెసీయులకు 6:14 => ఏలాగనగా మీ నడుమునకు సతయ్మను దటిట్ కటుట్కొని నీతియను మైమరువు 

తొడుగుకొని 

1 పేతురు 1:13 => కాబటిట్ మీ మనసుస్ అను నడుము కటుట్కొని నిబబ్రమైన బుదిధ్ గలవారై, 

యేసుకీర్సుత్ పర్తయ్క్షమైనపుప్డు మీకు తేబడు కృపవిషయమై సంపూరణ్ నిరీక్షణ కలిగియుండుడి. 

ఆదికాండము 49:24 => యాకోబు కొలుచు పరాకర్మశాలియైన వాని హసత్బలమువలన అతని విలుల్ 

బలమైనదగును. ఇశార్యేలునకు బండయు మేపెడివాడును ఆయనే. నీకు సహాయము చేయు నీ తండిర్ 

దేవునివలనను పైనుండి మింటి దీవెనలతోను  

యెషయా 44:12 => కమమ్రి గొడ డ్లి పదునుచేయుచు నిపుప్లతో పనిచేయును సుతెత్తో దానిని 

రూపించి తన బాహుబలముచేత దాని చేయును. అతడు ఆకలిగొనగా అతని బలము కీష్ణించిపోవును 

నీళుల్ తార్గక సొమమ్సిలుల్ను 

హోషేయ 7:15 => నేను వారికి బుదిధ్నేరిప్ వారిని బలపరచినను వారు నామీద దుర యోచనలు 

చేయుదురు. 

వచనము 21 

తన యింటివారికి చలి తగులునని భయపడదు ఆమె యింటివారందరు రకత్వరణ్ వసత్రములు 

ధరించినవారు. 

ఆదికాండము 31:40 => పగటి యెండకును రాతిర్ మంచుకును నేను కీష్ణించిపోతిని; నిదర్ నా 

కనున్లకు దూరమాయెను. 

Page  of 2486 2507



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   !"త$

కీరత్నలు 127:2 => మీరు వేకువనే లేచి చాల రాతిర్యైన తరువాత పండుకొనుచు కషాట్రిజ్తమైన 

ఆహారము తినుచునుండుట వయ్రథ్మే. తన పిర్యులు నిదిర్ంచుచుండగా ఆయన వారికిచుచ్చునాన్డు.  

మతత్యి 25:3 => బుదిధ్ లేనివారు తమ దివిటీలు పటుట్కొని తమతోకూడ నూనె తీసికొనిపోలేదు. 

మతత్యి 25:4 => బుదిధ్ గలవారు తమ దివిటీలతోకూడ సిదెద్లలో నూనె తీసికొనిపోయిరి. 

మతత్యి 25:5 => పెండిల్కుమారుడు ఆలసయ్ము చేయగా వారందరు కునికి నిదిర్ంచుచుండిరి. 

మతత్యి 25:6 => అరధ్రాతిర్వేళ ఇదిగో పెండిల్కుమారుడు, అతనిని ఎదురొక్న రండి అను కేక 

వినబడెను. 

మతత్యి 25:7 => అపుప్డు ఆ కనయ్కలందరు లేచి తమ దివిటీలను చకక్పరచిరి గాని 

మతత్యి 25:8 => బుదిధ్లేని ఆ కనయ్కలు మా దివిటీలు ఆరిపోవుచునన్వి గనుక మీ నూనెలో 

కొంచెము మాకియుయ్డని బుదిధ్గలవారినడిగిరి. 

మతత్యి 25:9 => అందుకు బుదిధ్గల కనయ్కలు మాకును మీకును ఇది చాలదేమో, మీరు 

అముమ్వారియొదద్కు పోయి కొనుకొక్నుడని చెపిప్రి. 

మతత్యి 25:10 => వారు కొనబోవుచుండగా పెండిల్కుమారుడు వచెచ్ను, అపుప్డు సిదధ్పడి 

యునన్వారు అతనితో కూడ పెండిల్విందుకు లోపలికిపోయిరి; 

1 దెసస్లోనీకయులకు 2:9 => అవును సహోదరులారా, మా పర్యాసమును కషట్మును మీకు 

జాఞ్పకమునన్ది గదా. మేము మీలో ఎవనికైనను భారముగా ఉండకూడదని రాతిర్ంబగళుల్ కషట్ముచేసి 

జీవనము చేయుచు మీకు దేవుని సువారత్ పర్కటించితిమి 

2 దెసస్లోనీకయులకు 3:7 => ఏలాగు మముమ్ను పోలి నడుచుకొనవలెనో మీకే తెలియును. మేము 

మీ మధయ్ను అకర్మముగా నడుచుకొనలేదు; 

2 దెసస్లోనీకయులకు 3:8 => ఎవనియొదద్ను ఉచితముగా ఆహారము పుచుచ్కొనలేదు; మేము మీలో 

ఎవనికిని భారముగా ఉండకూడదని పర్యాసముతోను కషట్ముతోను రాతిర్ంబగళుల్ పనిచేయుచు 

జీవనము చేసితివిు. 

2 దెసస్లోనీకయులకు 3:9 => మీరు మముమ్ను పోలి నడుచుకొనవలెనని మముమ్ను మేము 

మాదిరిగా కనుపరచుకొనుటకే యీలాగు చేసితివిు గాని, మాకు అధికారము లేదని చేయలేదు. 
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వచనము 22 

ఆమె పరుపులను సిదధ్పరచుకొనును ఆమె బటట్లు సనన్ని నారబటట్లు రకత్వరణ్పు వసత్రములు. 

నిరగ్మకాండము 35:25 => మరియు వివేక హృదయముగల సతరీలందరు తమ చేతులతో వడికి తాము 

వడికిన నీల ధూమర్ రకత్వరణ్ములు గల నూలును సనన్నార నూలును తెచిచ్రి. 

నిరగ్మకాండము 35:26 => ఏ సతరీలు జాఞ్న హృదయము గలవారై పేర్రేపింపబడిరో వారందరు మేక 

వెండుర్కలను వడికిరి. 

సామెతలు 31:24 => ఆమె నారబటట్లు నేయించి అముమ్ను నడికటల్ను వరత్కులకు అముమ్ను. 

వచనము 23 

ఆమె పెనిమిటి దేశపు పెదద్లతోకూడ కూరుచ్ండును గవినియొదద్ పేరుగొనినవాడై యుండును. 

సామెతలు 1:24 => నేను పిలువగా మీరు వినకపోతిరి. నా చేయి చాపగా ఎవరును 

లక్షయ్పెటట్కపోయిరి 

రోమీయులకు 10:21 => ఇశార్యేలు విషయమైతే అవిధేయులై యెదురాడు పర్జలకు నేను 

దినమంతయు నాచేతులు చాచితిని అని చెపుప్చునాన్డు. 

సామెతలు 19:17 => బీదలను కనికరించువాడు యెహోవాకు అపిప్చుచ్వాడు వాని ఉపకారమునకు 

ఆయన పర్తుయ్పకారము చేయును. 

సామెతలు 22:9 => దయాదృషిట్ గలవాడు తన ఆహారములో కొంత దరిదుర్నికిచుచ్ను అటిట్వాడు 

దీవెననొందును. 

యోబు 31:16 => బీదలు ఇచఛ్యించినదానిని నేను బిగబటిట్నయెడలను విధవరాండర్ కనున్లు 

కీష్ణింపజేసినయెడలను 

యోబు 31:17 => తలిదండుర్లు లేనివారిని నా అనన్ములో కొంచెమైనను తిననియయ్క నేను 

ఒంటరిగా భోజనము చేసినయెడలను 
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యోబు 31:18 => ఎవడైనను వసత్రహీనుడై చచుచ్ట నేను చూడగను బీదలకు వసత్రము లేకపోవుట 

నేను చూడగను 

యోబు 31:19 => వారి దేహములు ననున్ దీవింపకపోయినయెడలను వారు నా గొఱఱ్లబొచుచ్చేత 

వేడిమి పొందకపోయినయెడలను 

యోబు 31:20 => గుమమ్ములో నాకు సహాయము దొరకునని తండిర్లేనివారిని నేను అనాయ్యము 

చేసినయెడలను 

కీరత్నలు 41:1 => బీదలను కటాకిష్ంచువాడు ధనుయ్డు ఆపతాక్లమందు యెహోవా వానిని 

తపిప్ంచును. 

కీరత్నలు 112:9 => వాడు దాతృతవ్ము కలిగి బీదలకిచుచ్ను వాని నీతి నితయ్ము నిలుచును వాని 

కొముమ్ ఘనతనొంది హెచిచ్ంపబడును.  

పర్సంగి 11:1 => నీ ఆహారమును నీళల్మీద వేయుము,చాలా దినములైన తరువాత అది నీకు 

కనబడును. 

పర్సంగి 11:2 => ఏడుగురికిని ఎనమండుగురికిని భాగము పంచిపెటుట్ము, భూమిమీద ఏమి కీడు 

జరుగునో నీవెరుగవు. 

మారుక్ 14:7 => బీదలు ఎలల్పుప్డును మీతోనే యునాన్రు, మీకిషట్మైనపుప్డెలల్ వారికి మేలు 

చేయవచుచ్ను; నేను ఎలల్పుప్డును మీతో నుండను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:39 => పేతురు లేచి వారితోకూడ వెళి ల్ అకక్డ చేరినపుప్డు, వారు 

మేడగదిలోనికి అతనిని తీసికొని వచిచ్రి; విధవరాండర్ందరు వచిచ్ యేడుచ్చు, దొరాక్ తమతోకూడ 

ఉనన్పుప్డు కుటిట్న అంగీలును వసత్రములును చూపుచు అతని యెదుట నిలిచిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:40 => పేతురు అందరిని వెలుపలికి పంపి మోకాళూ ల్ని పార్రథ్నచేసి 

శవమువైపు తిరిగి తబితా, లెమమ్నగా ఆమె కనున్లు తెరచి పేతురును చూచి లేచి కూరుచ్ండెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:41 => అతడామెకు చెయియ్ యిచిచ్ లేవనెతిత్, పరిశుదుధ్లను విధవరాండర్ను 

పిలిచి ఆమెను సజీవురాలనుగా వారికి అపప్గించెను. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 20:34 => నా అవసరముల నిమితత్మును నాతో ఉనన్వారి నిమితత్మును ఈ 

నాచేతులు కషట్పడినవని మీకే తెలియును. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 20:35 => మీరును ఈలాగు పర్యాసపడి బలహీనులను 

సంరకిష్ంపవలెననియు పుచుచ్కొనుటకంటె ఇచుచ్ట ధనయ్ము అని పర్భువైన యేసు చెపిప్న మాటలు 

జాఞ్పకము చేసికొనవలెననియు అనిన్ విషయములలో మీకు మాదిరి చూపితినని చెపెప్ను. 

ఎఫెసీయులకు 4:28 => దొంగిలువాడు ఇకమీదట దొంగిలక అకక్ర గలవానికి పంచిపెటుట్టకు 

వీలుకలుగు నిమితత్ము తనచేతులతో మంచి పనిచేయుచు కషట్పడవలెను. 

హెబీర్యులకు 13:16 => ఉపకారమును ధరమ్మును చేయ మరచిపోకుడి, అటిట్ యాగములు 

దేవునికిషట్మైనవి. 

యెహెజేక్లు 18:16 => ఎవనినైనను బాధపెటట్కయు, తాకటుట్ ఉంచుకొనకయు, బలాతాక్రముచేత 

నషట్పరచకయు, ఆకలి గలవానికి ఆహారమిచిచ్ దిగంబరికి బటట్యిచిచ్ 

1 కొరిందీయులకు 13:4 => పేర్మ దీరఘ్కాలము సహించును, దయ చూపించును. పేర్మ 

మతస్రపడదు; పేర్మ డంబముగా పర్వరిత్ంపదు; అది ఉపొప్ంగదు; 

వచనము 24 

ఆమె నారబటట్లు నేయించి అముమ్ను నడికటల్ను వరత్కులకు అముమ్ను. 

సామెతలు 25:20 => దుఃఖచితుత్నికి పాటలు వినుపించువాడు చలిదినమున పైబటట్ 

తీసివేయువానితోను సురేకారముమీద చిరకపోయువానితోను సమానుడు.  

ఆదికాండము 45:22 => అతడు వారికి రెండేసి దుసుత్ల బటట్లు ఇచెచ్ను; బెనాయ్మీనుకు 

మూడువందల తులముల వెండియును ఐదు దుసుత్ల బటట్లు ఇచెచ్ను, 

2 సమూయేలు 1:24 => ఇశార్యేలీయుల కుమారెత్లారా, సౌలునుగూరిచ్ యేడువ్డి అతడు మీకు 

ఇంపైన రకత్వరణ్పు వసత్రములు ధరింపజేసినవాడు బంగారు నగలు మీకు పెటిట్నవాడు. 

యోబు 24:7 => బటట్లులేక రాతిర్ అంతయు పండుకొనియుందురు చలిలో వసత్రహీనులై 

పడియుందురు. 
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విలాపవాకయ్ములు 4:5 => సుకుమార భోజనము చేయువారు దికుక్లేక వీధులలో పడియునాన్రు 

రకత్వరణ్ వసత్రములు తొడిగి పెంచబడినవారు పెంట కుపప్లను కౌగిలించుకొనెదరు.  

వచనము 25 

బలమును ఘనతయు ఆమెకు వసత్రములు ఆమె రాబోవు కాలము విషయమై నిరభ్యముగా ఉండును. 

సామెతలు 7:16 => నా మంచముమీద రతన్కంబళల్ను ఐగుపుత్నుండి వచుచ్ విచితర్పు పనిగల 

నారదుపప్టల్ను నేను పరచియునాన్ను. 

ఆదికాండము 41:42 => మరియు ఫరో తనచేతినునన్ తన ఉంగరము తీసి యోసేపుచేతిని పెటిట్, 

సనన్పు నారబటట్లు అతనికి తొడిగించి, అతని మెడకు బంగారు గొలుసు వేసి 

ఎసేత్రు 5:1 => మూడవ దినమందు ఎసేత్రు రాజభూషణములు ధరించుకొని, రాజునగరు యొకక్ 

ఆవరణములో రాజు సనిన్ధికి వెళి ల్ నిలిచెను. రాజనగరు దావ్రమునకు ఎదురుగానునన్ 

రాజావరణములో తన రాజాసనముమీద రాజు కూరుచ్నియుండెను. 

ఎసేత్రు 8:15 => అపుప్డు మొరెద్కై ఊదావరణ్మును తెలుపువరణ్మును గల రాజవసత్రమును బంగారపు 

పెదద్కిరీటమును అవిసెనారతో చేయబడిన ధూమర్వరణ్ముగల వసత్రములను ధరించుకొనినవాడై రాజు 

సముఖమునుండి బయలుదేరెను; అందునిమితత్ము షూషను పటట్ణము ఆనందించి సంతోషమొందెను. 

కీరత్నలు 45:13 => అంతఃపురములోనుండు రాజుకుమారెత్ కేవలము మహిమగలది ఆమె వసత్రము 

బంగారు బుటాట్పని చేసినది. 

కీరత్నలు 45:14 => విచితర్మైన పనిగల వసత్రములను ధరించుకొని రాజునొదద్కు ఆమె 

తీసికొనిరాబడుచునన్ది ఆమెను వెంబడించు ఆమె చెలికతెత్లైన కనయ్కలు నీయొదద్కు 

తీసికొనిరాబడుచునాన్రు.  

యెహెజేక్లు 16:10 => విచితర్మైన కుటుట్పని చేసిన వసత్రము నీకు ధరింపజేసితిని, సనన్మైన యెఱఱ్ని 

చరమ్ముతో చేయబడిన పాదరక్షలు నీకు తొడిగించితిని, సనన్పు అవిసెనారబటట్ నీకు వేయించితిని, 

నీకు పటుట్బటట్ ధరింపజేసితిని. 
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యెహెజేక్లు 16:11 => మరియు ఆభరణములచేత నినున్ అలంకరించి నీచేతులకు కడియములు 

పెటిట్ నీ మెడకు గొలుసు తగిలించి 

యెహెజేక్లు 16:12 => నీ చెవులకును ముకుక్నకును పోగులను నీ తలకు కిరీటమును పెటిట్ంచితిని. 

యెహెజేక్లు 16:13 => ఈలాగు బంగారుతోను వెండితోను నేను నినున్ అలంకరించి, సనన్పు 

అవిసెనారయు పటుట్ను విచితర్పు కుటుట్పనియుగల బటట్లును నీకు ధరింపజేసి, గోధుమలును తేనెయు 

నూనెయు నీకాహారముగా ఇయయ్గా, నీవు మికిక్లి సౌందరయ్వతివై రాణియగునంతగా అభివృధిధ్ 

నొందితివి. 

1 పేతురు 3:3 => జడలు అలుల్కొనుటయు, బంగారు నగలు పెటుట్కొనుటయు, వసత్రములు 

ధరించుకొనుటయునను వెలుపటి అలంకారము మీకు అలంకారముగా ఉండక, 

నిరగ్మకాండము 39:27 => మరియు యెహోవా మోషేకు ఆజాఞ్పించినటుల్ వారు అహరోనుకును 

అతని కుమారులకును నేత పనియైన సనన్నార చొకాక్యిలను సనన్నార పాగాను అందమైన  

సామెతలు 31:24 => ఆమె నారబటట్లు నేయించి అముమ్ను నడికటల్ను వరత్కులకు అముమ్ను. 

1 తిమోతి 2:9 => మరియు సతరీలును అణుకువయు సవ్సథ్బుదిధ్యు గలవారై యుండి, తగుమాతర్పు 

వసత్రములచేతనేగాని జడలతోనైనను బంగారముతోనైనను ముతయ్ములతోనైనను మిగుల వెలగల 

వసత్రములతోనైనను అలంకరించుకొనక, 

వచనము 26 

జాఞ్నము కలిగి తన నోరు తెరచును కృపగల ఉపదేశము ఆమె బోధించును. 

సామెతలు 12:4 => యోగుయ్రాలు తన పెనిమిటికి కిరీటము సిగుగ్ తెచుచ్నది వాని యెముకలకు 

కుళుల్. 

సామెతలు 24:7 => మూరు ఖ్నికి జాఞ్నము అందదు గుమమ్మునొదద్ అటిట్వారు మౌనులై యుందురు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 16:18 => నీ దేవుడైన యెహోవా నీకిచుచ్చునన్ నీ గార్మములనిన్టను నీ 

గోతర్ములకు నాయ్యాధిపతులను నాయకులను నీవు ఏరప్రచుకొనవలెను. వారు నాయ్యమునుబటిట్ 

జనులకు తీరుప్ తీరచ్వలెను. 
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దివ్తీయోపదేశకాండము 21:19 => అతని తలిదండుర్లు అతని పటుట్కొని ఊరి గవినియొదద్ 

కూరుచ్ండు పెదద్లయొదద్కు అతని తీసికొనివచిచ్ 

రూతు 4:1 => బోయజు పురదావ్రము నొదద్కు పోయి అకక్డ కూరుచ్ండగా, బోయజు చెపిప్న 

బంధువుడు ఆ తోర్వను పోవుచుండెను గనుక బోయజు ఓయి, యీతటుట్ తిరిగి ఇకక్డ కూరుచ్ండుమని 

అతని పిలువగా అతడు వచిచ్ కూరుచ్ండెను. 

యోబు 29:7 => పటట్ణపు గుమమ్మునకు నేను వెళి ల్నపుప్డు రాజవీధిలో నా పీఠము 

సిదధ్పరచుకొనినపుప్డు 

ఆదికాండము 34:20 => హమోరును అతని కుమారుడైన షెకెమును తమ ఊరి గవినియొదద్కు వచిచ్ 

తమ ఊరి జనులతో మాటలాడుచు 

యెహోషువ 20:4 => ఒకడు ఆ పురములలో ఒకదానికి పారిపోయి ఆ పురదావ్రమునొదద్ నిలిచి, ఆ 

పురము యొకక్ పెదద్లు వినునటుల్ తన సంగతి చెపిప్న తరువాత, వారు పురములోనికి వానిని 

చేరుచ్కొని తమయొదద్ నివసించుటకు వానికి సథ్లమియయ్వలెను. 

రూతు 4:2 => బోయజు ఆ ఊరి పెదద్లలో పదిమందిని పిలిపించుకొని, ఇకక్డ కూరుచ్ండుడని 

చెపప్గా వారును కూరుచ్ండిరి. 

వచనము 27 

ఆమె తన యింటివారి నడతలను బాగుగా కనిపెటుట్ను పనిచేయకుండ ఆమె భోజనము చేయదు. 

సామెతలు 31:13 => ఆమె గొఱఱ్బొచుచ్ను అవిసెనారను వెదకును తన చేతులార వాటితో 

పనిచేయును. 

సామెతలు 31:19 => ఆమె పంటెను చేత పటుట్కొనును తన వేర్ళల్తో కదురు పటుట్కొని వడుకును. 

1 రాజులు 10:28 => సొలొమోనునకుండు గుఱఱ్ములు ఐగుపుత్లోనుండి తేబడెను; రాజు వరత్కులు 

ఒకొక్కక్ గుంపునకు నియామకమైన ధరనిచిచ్ గుంపులు గుంపులుగ కొని తెపిప్ంచిరి. 
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యెహెజేక్లు 27:16 => నీచేత చేయబడిన వివిధ వసుత్వులను కొనుకొక్నుటకై సిరియనులు నీతో 

వరత్కవాయ్పారము చేయుదురు, వారు పచచ్రాళల్ను ఊదారంగు నూలుతో కుటట్బడిన చీరలను 

అవిసెనార బటట్లను పగడములను రతన్ములను ఇచిచ్ నీ సరకులు కొనుకొక్ందురు. 

లూకా 16:19 => ధనవంతుడొకడుండెను. అతడు ఊదారంగు బటట్లును సనన్పు నార వసత్రములును 

ధరించుకొని పర్తి దినము బహుగా సుఖపడుచుండువాడు. 

ఆదికాండము 41:42 => మరియు ఫరో తనచేతినునన్ తన ఉంగరము తీసి యోసేపుచేతిని పెటిట్, 

సనన్పు నారబటట్లు అతనికి తొడిగించి, అతని మెడకు బంగారు గొలుసు వేసి 

సామెతలు 31:14 => వరత్కపు ఓడలు దూరమునుండి ఆహారము తెచుచ్నటుల్ ఆమె దూరమునుండి 

ఆహారము తెచుచ్కొనును. 

సామెతలు 31:22 => ఆమె పరుపులను సిదధ్పరచుకొనును ఆమె బటట్లు సనన్ని నారబటట్లు 

రకత్వరణ్పు వసత్రములు. 

వచనము 28 

ఆమె కుమారులు లేచి ఆమెను ధనుయ్రాలందరు చాలమంది కుమారెత్లు పతివర్తా ధరమ్ము ననుసరించి 

యోబు 29:14 => నేను నీతిని వసత్రముగా ధరించుకొని యుంటిని గనుక అది ననున్ ధరించెను నా 

నాయ్యపర్వరత్న నాకు వసత్రమును పాగాయు ఆయెను. 

యోబు 40:10 => ఆడంబర మహాతమ్య్ములతో నినున్ నీవు అలంకరించుకొనుము గౌరవ 

పర్భావములను ధరించుకొనుము. 

కీరత్నలు 132:9 => నీ యాజకులు నీతిని వసత్రమువలె ధరించుకొందురుగాక నీ భకుత్లు 

ఉతాస్హగానము చేయుదురు గాక. 

కీరత్నలు 132:16 => దాని యాజకులకు రక్షణను వసత్రముగా ధరింపజేసెదను దానిలోని భకుత్లు 

బిగగ్రగా ఆనందగానము చేసెదరు. 

యెషయా 61:10 => శృంగారమైనపాగా ధరించుకొనిన పెండిల్కుమారుని రీతిగాను ఆభరణములతో 

అలంకరించుకొనిన పెండిల్కుమారెత్ రీతిగాను ఆయన రక్షణవసత్రములను నాకు ధరింపజేసియునాన్డు 
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నీతి అను పైబటట్ను నాకు ధరింపజేసియునాన్డు కాగా యెహోవానుబటిట్ మహానందముతో నేను 

ఆనందించుచునాన్ను నా దేవునిబటిట్ నా ఆతమ్ ఉలల్సించుచునన్ది  

రోమీయులకు 13:14 => మెటుట్కు పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ను ధరించుకొనినవారై, శరీరేచఛ్లను 

నెరవేరుచ్కొనుటకు శరీరము విషయమై ఆలోచన చేసికొనకుడి. 

ఎఫెసీయులకు 4:24 => నీతియు యథారథ్మైన భకిత్యు గలవారై, దేవుని పోలికగా సృషిట్ంపబడిన 

నవీన సవ్భావమును ధరించుకొనవలెను. 

1 తిమోతి 2:10 => దైవభకిత్ గలవారమని చెపుప్కొను సతరీలకు తగినటుట్గా సత కిర్యలచేత తముమ్ను 

తాము అలంకరించుకొనవలెను. 

1 పేతురు 5:5 => చినన్లారా, మీరు పెదద్లకు లోబడియుండుడి; మీరందరు ఎదుటివానియెడల 

దీనమనసుస్ అను వసత్రము ధరించుకొని మిముమ్ను అలంకరించుకొనుడి; దేవుడు అహంకారులను 

ఎదిరించి దీనులకు కృప అనుగర్హించును. 

1 పేతురు 5:6 => దేవుడు తగిన సమయమందు మిముమ్ను హెచిచ్ంచునటుల్ ఆయన 

బలిషఠ్మైనచేతికిర్ంద దీనమనసుక్లై యుండుడి.  

కీరత్నలు 97:11 => నీతిమంతులకొరకు వెలుగును యథారథ్హృదయులకొరకు ఆనందమును 

వితత్బడియునన్వి. 

కీరత్నలు 97:12 => నీతిమంతులారా, యెహోవాయందు సంతోషించుడి ఆయన పరిశుదధ్ 

నామమునుబటిట్ ఆయనకు కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచుడి. 

యెషయా 65:13 => కావున పర్భువగు యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు ఆలకించుడి నా 

సేవకులు భోజనము చేయుదురు గాని మీరు ఆకలిగొనెదరు నా సేవకులు పానము చేసెదరు గాని 

మీరు దపిప్గొనెదరు. నా సేవకులు సంతోషించెదరు గాని మీరు సిగుగ్పడెదరు  

యెషయా 65:14 => నా సేవకులు హృదయానందముచేత కేకలు వేసెదరుగాని మీరు 

చింతాకార్ంతులై యేడెచ్దరు మనోదుఃఖముచేత పర్లాపించెదరు.  
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మతత్యి 25:20 => అపుప్డు అయిదు తలాంతులు తీసికొనినవాడు మరి అయిదు తలాంతులు తెచిచ్ 

అయాయ్, నీవు నాకు అయిదు తలాంతులపప్గించితివే; అవియుగాక మరి యయిదు తలాంతులు 

సంపాదించితినని చెపెప్ను. 

మతత్యి 25:21 => అతని యజమానుడు భళా, నమమ్కమైన మంచి దాసుడా, నీవు ఈ కొంచెములో 

నమమ్కముగా ఉంటివి, నినున్ అనేకమైన వాటిమీద నియమించెదను, నీ యజమానుని సంతోషములో 

పాలుపొందుమని అతనితో చెపెప్ను 

1 తిమోతి 6:19 => సత కిర్యలు అను ధనము గలవారును, ఔదారయ్ము గలవారును, తమ 

ధనములో ఇతరులకు పాలిచుచ్వారునై యుండవలెనని వారికి ఆజాఞ్పించుము. 

వచనము 29 

యునాన్రు గాని వారందరిని నీవు మించినదానవు అని ఆమె పెనిమిటి ఆమెను పొగడును. 

సామెతలు 31:8 => మూగవారికిని దికుక్లేని వారికందరికిని నాయ్యము జరుగునటుల్ నీ నోరు 

తెరువుము. 

సామెతలు 31:9 => నీ నోరు తెరచి నాయ్యముగా తీరుప్ తీరుచ్ము దీనులకును శర్మపడువారికిని 

దరిదుర్లకును నాయ్యము జరిగింపుము. 

నాయ్యాధిపతులు 13:23 => అతని భారయ్ యెహోవా మనలను చంపగోరినయెడల ఆయన 

దహనబలిని నైవేదయ్మును మనచేత అంగీకరింపడు, ఈ సంగతులనిన్టిని మనకు చూపింపడు, ఈ 

కాలమున ఇటిట్ సంగతులను మనకు వినిపింపడని అతనితో చెపెప్ను. 

1 సమూయేలు 25:24 => నా యేలినవాడా, యీ దోషము నాదని యెంచుము; నీ దాసురాలనైన 

ననున్ మాటలాడనిముమ్, నీ దాసురాలనైన నేను చెపుప్ మాటలను ఆలకించుము; 

1 సమూయేలు 25:25 => నా యేలినవాడా, దుషు ట్డైన యీ నాబాలును లక్షయ్పెటట్వదుద్, అతని పేరు 

అతని గుణములను సూచించుచునన్ది, అతని పేరు నాబాలు, మోటుతనము అతని గుణము; నా 

యేలినవాడు పంపించిన పనివారు నాకు కనబడలేదు. 
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1 సమూయేలు 25:26 => నా యేలినవాడా, యెహోవా జీవముతోడు నీ జీవముతోడు పార్ణహాని 

చేయకుండ యెహోవా నినున్ ఆపియునాన్డు. నీ చెయియ్ నినున్ సంరకిష్ంచెననన్మాట నిజమని యెహోవా 

జీవముతోడు నీ జీవముతోడు అని పర్మాణము చేయుచునాన్ను. నీ శతుర్వులును నా యేలినవాడవైన 

నీకు కీడుచేయ నుదేద్శించువారును నాబాలువలె ఉందురు గాక. 

1 సమూయేలు 25:27 => అయితే నేను నా యేలినవాడవగు నీయొదద్కు తెచిచ్న యీ కానుకను నా 

యేలినవాడవగు నినున్ వెంబడించు పనివారికి ఇపిప్ంచి 

1 సమూయేలు 25:28 => నీ దాసురాలనైన నా తపుప్ క్షమించుము. నా యేలినవాడవగు నీవు 

యెహోవా యుదధ్ములను చేయుచునాన్వు గనుక నా యేలిన వాడవగు నీకు ఆయన శాశవ్తమైన 

సంతతినిచుచ్ను. నీవు బర్దుకు దినములనిన్టను నీకు అపాయము కలుగకుండును. 

1 సమూయేలు 25:29 => నినున్ హింసించుటకైనను నీ పార్ణము తీయుటకైనను ఎవడైన 

ఉదేద్శించినయెడల, నా యేలినవాడవగు నీ పార్ణము నీ దేవుడైన యెహోవా యొదద్నునన్ 

జీవపుమూటలో కటట్బడును; ఒకడు వడిసెలతో రాయి విసరినటుల్ ఆయన నీ శతుర్వుల పార్ణములను 

విసరివేయును. 

1 సమూయేలు 25:30 => యెహోవా నా యేలినవాడవగు నినున్గూరిచ్ సెలవిచిచ్న మేలంతటిని నీకు 

చేసి నినున్ ఇశార్యేలీయులమీద అధిపతినిగా నిరణ్యించిన తరువాత 

1 సమూయేలు 25:31 => నా యేలినవాడవగు నీవు రకత్మును నిషాక్రణముగా 

చిందించినందుకేగాని, నా యేలినవాడవగు నీవు పగతీరుచ్ కొనినందుకేగాని, మనోవిచారమైనను 

దుఃఖమైనను నా యేలినవాడవగు నీకు ఎంత మాతర్మును కలుగకపోవును గాక, యెహోవా నా 

యేలినవాడవగు నీకు మేలు చేసిన తరువాత నీవు నీ దాసురాలనగు ననున్ జాఞ్పకము చేసికొనుము 

అనెను. 

2 సమూయేలు 20:16 => అపుప్డు యుకిత్గల యొక సతరీ పార్కారము ఎకిక్ ఓహో ఆలకించుడి, 

ఆలకించుడి, నేను అతనితో మాటలాడునటుల్ యోవాబును ఇకక్డికి రమమ్ని చెపుప్డని కేకవేయగా 

యోవాబు ఆమె దగగ్రకు వచెచ్ను. 
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2 సమూయేలు 20:17 => అంతట ఆమె యోవాబువు నీవేనా అని అతని నడుగగా అతడు నేనే 

అనెను. అందుకామె నీ దాసురాలనగు నేను నీతో మాటలాడుదునా అని అడుగగా అతడు 

మాటలాడవచుచ్ననెను. 

2 సమూయేలు 20:18 => అంతట ఆమె పూరవ్కాలమున జనులు ఆబేలునందు సంగతి 

విచారింపవలెనని చెపుప్ట కదుద్; ఆలాగున చేసి కారయ్ములు ముగించుచు వచిచ్రి. 

2 సమూయేలు 20:19 => నేను ఇశార్యేలునందు నిమమ్ళసుథ్లలోను యధారథ్వంతులలోను 

చేరికయైనదానను; ఇశార్యేలీయుల పటట్ణములలో పర్ధానమగు ఒక పటట్ణమును లయము 

చేయవలెనని నీవు ఉదేద్శించుచునాన్వు; యెహోవా సావ్సథ్య్మును నీవెందుకు నిరూమ్లము చేయుదువని 

చెపప్గా 

2 సమూయేలు 20:20 => యోవాబు నిరూమ్లము చేయను, లయపరచను, ఆలాగున చేయనే 

చేయను, సంగతి అది కానే కాదు. 

2 సమూయేలు 20:21 => బికిర్ కుమారుడగు షెబ అను ఎఫార్యిము మనయ్పువాడు ఒకడు రాజైన 

దావీదుమీద దోర్హము చేసియునాన్డు; మీరు వానిని మాతర్ము అపప్గించుడి; తోడనే నేను ఈ 

పటట్ణము విడిచిపోవుదునని చెపప్గా ఆమె యోవాబుతో చితత్ము, వాని తల పార్కారము పైనుండి 

పడవేయబడునని చెపిప్ పోయి 

2 సమూయేలు 20:22 => తాను యోవాబుతో పలికిన యుకిత్గల మాటలను జనులందరికి తెలియ 

జేయగా, వారు బికిర్ కుమారుడగు షెబయొకక్ తలను ఛేదించి యోవాబు దగగ్ర దాని పడవేసిరి. కాగా 

అతడు బాకా ఊదించిన తరువాత జనులందరును ఆ పటట్ణమును విడిచి యెవరి గుడారములకు వారు 

పోయిరి; యోవాబు యెరూషలేమునకు రాజునొదద్కు తిరిగివచెచ్ను. 

2 రాజులు 22:15 => ఈమె వారితో ఇటల్నెను మిముమ్ను నాయొదద్కు పంపినవానితో ఈ మాట 

తెలియజెపుప్డి 

2 రాజులు 22:16 => యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా యూదా రాజు చదివించిన గర్ంథములో 

వార్యబడియునన్ కీడంతటిని ఏదియు విడిచిపెటట్కుండ నేను ఈ సథ్లముమీదికిని దాని 

కాపురసుథ్లమీదికిని రపిప్ంతును. 
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2 రాజులు 22:17 => ఈ జనులు ననున్ విడిచి యితరదేవతలకు ధూపము వేయుచు, తమ సకల 

కారయ్ములచేత నాకు కోపము పుటిట్ంచియునాన్రు గనుక నా కోపము ఆరిపోకుండ ఈ సథ్లముమీద 

రగులుకొనుచునన్ది. 

2 రాజులు 22:18 => యెహోవాయొదద్ విచారణ చేయుటకై మిముమ్ను పంపిన యూదా రాజునకు 

ఈ మాట తెలియపరచుడి 

2 రాజులు 22:19 => ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా ఈ సథ్లము 

పాడగుననియు, దాని కాపురసుథ్లు దూషణాసప్దులగుదురనియు, నేను చెపిప్న మాటలను నీవు 

ఆలకించి, మెతత్ని మనసుస్కలిగి యెహోవా సనిన్ధిని దీనతవ్ము ధరించి, నీ బటట్లు చింపుకొని నా 

సనిన్ధిని కనీన్ళుల్ రాలిచ్తివి గనుక నీవు చేయు మనవిని నేను అంగీకరించియునాన్ను. 

2 రాజులు 22:20 => నేను నినున్ నీ పితరులయొదద్ చేరుచ్దును; నీవు నెమమ్ది నొందినవాడవై 

సమాధికి చేరచ్బడుదువు. నేను ఈ సథ్లముమీదికి రపిప్ంపబోవు కీడును నీవు నీ కనున్లతో చూడనే 

చూడవు; ఇదే యెహోవా వాకుక్. అంతట వారు ఈ వరత్మానమును రాజునొదద్కు తెచిచ్రి. 

ఎసేత్రు 4:4 => ఎసేత్రు యొకక్ పనికతెత్లును ఆమెదగగ్రనునన్ షండులును వచిచ్ జరిగినదాని ఆమెకు 

తెలియజేయగా రాణి గొపప్ మనోవిచారము కలదై మొరెద్కై కటుట్కొనియునన్ గోనెపటట్ను తీసివేయుమని 

ఆజఞ్ ఇచిచ్, కటిట్ంచుకొనుటకై అతనియొదద్కు వసత్రములు పంపెనుగాని అతడు వాటిని తీసికొనలేదు. 

ఎసేత్రు 5:8 => రాజవైన తామును హామానును మీ నిమితత్ము నేను చేయింపబోవు విందునకు 

రావలెను. రాజవైన తాము చెపిప్నటుల్ రేపటి దినమున నేను చేయుదును; ఇదే నా మనవియు నా 

కోరికయు ననెను. 

ఎసేత్రు 7:3 => అపుప్డు రాణియైన ఎసేత్రు ఈలాగు పర్తుయ్తత్రమిచెచ్ను రాజా, నీ దృషిట్కి నేను 

దయపొందినదాననైనయెడల రాజవైన తమకు సమమ్తియైతే, నా విజాఞ్పననుబటిట్ నా పార్ణమును, నా 

మనవినిబటిట్ నా జనులును, నా కనుగర్హింపబడుదురు గాక. 

ఎసేత్రు 7:4 => సంహరింపబడుటకును, హతము చేయబడి నశించుటకును, నేనును నా జనులును 

కూడ అమమ్బడినవారము. మేము దాసులముగాను దాసురాండర్ముగాను అమమ్బడినయెడల నేను 
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మౌనముగా నుందును; ఏలయనగా మా విరోధిని తపిప్ంచుకొనుటకై మేము రాజవగు తమరిని 

శర్మపరచుట యుకత్ముకాదు. 

ఎసేత్రు 7:5 => అందుకు రాజైన అహషేవ్రోషు ఈ కారయ్ము చేయుటకు తన మనసుస్ 

ధృఢపరచుకొనన్వాడెవడు? వాడేడి? అని రాణియగు ఎసేత్రు నడుగగా 

ఎసేత్రు 7:6 => ఎసేత్రు మా విరోధియగు ఆ పగవాడు దుషు ట్డైన యీ హామానే అనెను. అంతట 

హామాను రాజు ఎదుటను రాణి యెదుటను భయాకార్ంతుడాయెను. 

ఎసేత్రు 8:3 => మరియు ఎసేత్రు రాజు ఎదుట మనవిచేసికొని, అతని పాదములమీద పడి, 

అగాగీయుడైన హామాను చేసిన కీడును అతడు యూదులకు విరోధముగా తలంచిన యోచనను 

వయ్రథ్పరచుడని కనీన్ళల్తో అతని వేడుకొనగా 

ఎసేత్రు 8:4 => రాజు బంగారు దండమును ఎసేత్రుతటుట్ చాపెను. ఎసేత్రు లేచి రాజు ఎదుట నిలిచి 

ఎసేత్రు 8:5 => రాజవైన తమకు సమమ్తియైనయెడలను, తమ దృషిట్కి నేను దయపొందినదాననై 

రాజవైన తమ యెదుట ఈ సంగతి యుకత్ముగా తోచినయెడలను, తమ దృషిట్కి నేను ఇంపైన 

దాననైనయెడలను, రాజవైన తమ సకల సంసాథ్నములలో నుండు యూదులను నాశనము 

చేయవలెనని హమెమ్దాతా కుమారుడైన అగాగీయుడగు హామాను వార్యించిన తాకీదులచొపుప్న 

జరుగకుండునటుల్ వాటిని రదుద్చేయుటకు ఆజఞ్ ఇయుయ్డి. 

ఎసేత్రు 8:6 => నా జనులమీదికి రాబోవు కీడును, నా వంశము యొకక్ నాశనమును చూచి నేను 

ఏలాగు సహింపగలనని మనవిచేయగా 

లూకా 1:38 => అందుకు మరియ ఇదిగో పర్భువు దాసురాలను; నీ మాట చొపుప్న నాకు 

జరుగునుగాక అనెను. అంతట దూత ఆమె యొదద్నుండి వెళె ల్ను. 

లూకా 1:42 => సతరీలలో నీవు ఆశీరవ్దింపబడినదానవు నీ గరభ్ఫలమును ఆశీరవ్దింపబడును  

లూకా 1:43 => నా పర్భువు తలిల్ నాయొదద్కు వచుచ్ట నాకేలాగు పార్పిత్ంచెను?  

లూకా 1:44 => ఇదిగో నీ శుభవచనము నా చెవిని పడగానే నా గరభ్ములోని శిశువు ఆనందముతో 

గంతులు వేసెను.  
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లూకా 1:45 => పర్భువు ఆమెకు తెలియజేయించిన మాటలు సిదిధ్ంచును గనుక నమిమ్న ఆమె 

ధనుయ్రాలనెను. 

లూకా 1:46 => అపుప్డు మరియ యిటల్నెను నా పార్ణము పర్భువును ఘనపరచుచునన్ది. 

లూకా 1:47 => ఆయన తన దాసురాలి దీనసిథ్తిని కటాకిష్ంచెను 

లూకా 1:48 => నా ఆతమ్ నా రక్షకుడైన దేవునియందు ఆనందించెను.  

లూకా 1:49 => సరవ్శకిత్మంతుడు నాకు గొపప్కారయ్ములు చేసెను గనుక ఇది మొదలుకొని అనిన్ 

తరములవారును ననున్ ధనుయ్రాలని యందురు. ఆయన నామము పరిశుదధ్ము.  

లూకా 1:50 => ఆయనకు భయపడు వారిమీద ఆయన కనికరము తరతరములకుండును.  

లూకా 1:51 => ఆయన తన బాహువుతో పరాకర్మము చూపెను వారి హృదయముల ఆలోచన 

విషయమై గరివ్షుఠ్లను చెదరగొటెట్ను.  

లూకా 1:52 => సింహాసనములనుండి బలవంతులను పడదోర్సి దీనులనెకిక్ంచెను  

లూకా 1:53 => ఆకలిగొనిన వారిని మంచి పదారథ్ములతో సంతృపిత్ పరచి ధనవంతులను 

వటిట్చేతులతో పంపివేసెను. 

లూకా 1:54 => అబార్హామునకును అతని సంతానమునకును యుగాంతమువరకు తన కనికరము 

చూపి జాఞ్పకము చేసికొందునని మన పితరులతో సెలవిచిచ్నటుట్  

లూకా 1:55 => ఆయన తన సేవకుడైన ఇశార్యేలునకు సహాయము చేసెను. 

లూకా 1:56 => అంతట మరియ, యించుమించు మూడు నెలలు ఆమెతో కూడ ఉండి, పిమమ్ట తన 

యింటికి తిరిగి వెళె ల్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 18:26 => పిర్సిక్లల్ అకులయు విని, అతని చేరుచ్కొని దేవుని మారగ్ము మరి 

పూరిత్గా అతనికి విశదపరచిరి. 

ఎఫెసీయులకు 4:29 => వినువారికి మేలు కలుగునటుల్ అవసరమునుబటిట్ కేష్మాభివృదిధ్కరమైన 

అనుకూల వచనమే పలుకుడి గాని దురాభ్ష యేదైనను మీనోట రానియయ్కుడి. 

కొలొసస్యులకు 4:5 => సమయము పోనియయ్క సదివ్నియోగము చేసికొనుచు, సంఘమునకు 

వెలుపటి వారియెడల జాఞ్నము కలిగి నడుచుకొనుడి. 

Page  of 2501 2507



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   !"త$

సామెతలు 12:18 => కతిత్పోటువంటి మాటలు పలుకువారు కలరు జాఞ్నుల నాలుక 

ఆరోగయ్దాయకము. 

సామెతలు 16:24 => ఇంపైన మాటలు తేనెపటుట్వంటివి అవి పార్ణమునకు మధురమైనవి 

యెముకలకు ఆరోగయ్కరమైనవి. 

సామెతలు 25:15 => దీరఘ్శాంతముచేత నాయ్యాధిపతిని ఒపిప్ంచవచుచ్ను సాతివ్కమైన నాలుక 

యెముకలను నలుగగొటుట్ను. 

ఆదికాండము 24:18 => అందుకామె అయాయ్ తార్గుమని చెపిప్ తవ్రగా తన కడవనుచేతిమీదికి 

దించుకొని అతనికి దాహమిచెచ్ను. 

ఆదికాండము 24:19 => మరియు ఆమె అతనికి దాహమిచిచ్న తరువాత నీ ఒంటెలు తార్గుమటుట్కు 

వాటికిని నీళుల్ చేది పోయుదునని చెపిప్ 

ఆదికాండము 24:20 => తవ్రగా గాడిలో తన కడవ కుమమ్రించి తిరిగి చేదుటకు ఆ బావికి 

పరుగెతుత్కొనిపోయి అతని ఒంటెలనిన్టికి నీళుల్ చేదిపోసెను. 

పరమగీతము 2:14 => బండసందులలో ఎగురు నా పావురమా, పేటుబీటల నాశర్యించు నా 

పావురమా, నీ సవ్రము మధురము నీ ముఖము మనోహరము నీ ముఖము నాకు కనబడనిముమ్ నీ 

సవ్రము నాకు వినబడనిముమ్.  

పరమగీతము 4:11 => పార్ణేశవ్రీ, నీ పెదవులు తేనియలొలుకుచునన్టుట్నన్వి నీ జిహవ్కిర్ంద 

మధుకీష్రములు కలవు నీ వసత్రముల సువాసన లెబానోను సువాసనవలె నునన్ది. 

మలాకీ 2:6 => సతయ్ముగల ధరమ్శాసత్రము బోధించుచు దురోభ్ధ నేమాతర్మును చేయక 

సమాధానమును బటిట్యు యథారథ్తను బటిట్యు ననన్నుసరించి నడచుకొనువారై, దోషమునుండి 

యనేకులను తిర్పిప్రి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 6:15 => సభలో కూరుచ్నన్వారందరు అతనివైపు తేరిచూడగా అతని 

ముఖము దేవదూత ముఖమువలె వారికి కనబడెను. 

1 పేతురు 3:1 => అటువలె సతరీలారా, మీరు మీ సవ్పురుషులకు లోబడియుండుడి; 
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1 పేతురు 3:4 => సాధువైనటిట్యు, మృదువైనటిట్యునైన గుణమను అక్షయాలంకారము గల మీ 

హృదయపు అంతరంగ సవ్భావము మీకు అలంకారముగా ఉండవలెను; అది దేవుని దృషిట్కి మిగుల 

విలువగలది. 

1 పేతురు 3:5 => అటువలె పూరవ్ము దేవుని ఆశర్యించిన పరిశుదధ్ సతరీలును తమ సవ్పురుషులకు 

లోబడి యుండుటచేత తముమ్ను తాము అలంకరించుకొనిరి. 

1 పేతురు 3:8 => తుదకు మీరందరు ఏకమనసుక్లై యొకరి సుఖదుఃఖములయందు ఒకరు 

పాలుపడి, సహోదరపేర్మ గలవారును, కరుణాచితుత్లును, వినయమనసుక్లునై యుండుడి. 

1 పేతురు 3:9 => ఆశీరావ్దమునకు వారసులవుటకు మీరు పిలువబడితిరి గనుక కీడుకు 

పర్తికీడైనను దూషణకు పర్తి దూషణయైనను చేయక దీవించుడి. 

1 సమూయేలు 25:3 => అతని పేరు నాబాలు, అతని భారయ్ పేరు అబీగయీలు. ఈ సతరీ సుబుదిధ్గలదై 

రూపసియై యుండెను. అయితే చరయ్లనుబటిట్ చూడగా నాబాలు మోటువాడును దురామ్రుగ్డునై 

యుండెను. అతడు కాలేబు సంతతివాడు. 

పర్సంగి 10:12 => జాఞ్నుని నోటిమాటలు ఇంపుగా ఉనన్వి, అయితే బుదిధ్హీనుని నోరు వానినే 

మింగివేయును. 

పరమగీతము 4:3 => నీ పెదవులు ఎరుపునూలును పోలియునన్వి. నీ నోరు సుందరము నీ 

ముసుకుగుండ నీ కణతలు విచిచ్న దాడిమ ఫలమువలె నగపడుచునన్వి. 

1 కొరిందీయులకు 13:4 => పేర్మ దీరఘ్కాలము సహించును, దయ చూపించును. పేర్మ 

మతస్రపడదు; పేర్మ డంబముగా పర్వరిత్ంపదు; అది ఉపొప్ంగదు; 

వచనము 30 

అందము మోసకరము, సౌందరయ్ము వయ్రథ్ము యెహోవాయందు భయభకుత్లు కలిగిన సతరీ 

కొనియాడబడును 

సామెతలు 14:1 => జాఞ్నవంతురాలు తన యిలుల్ కటుట్ను మూఢురాలు తనచేతులతో తన యిలుల్ 

ఊడబెరుకును. 
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1 దెసస్లోనీకయులకు 4:11 => సంఘమునకు వెలుపటివారియెడల మరాయ్దగా నడుచుకొనుచు, 

మీకేమియు కొదువ లేకుండునటుల్ మేము మీకు ఆజాఞ్పించిన పర్కారము మీరు పరుల జోలికి పోక,  

2 దెసస్లోనీకయులకు 3:6 => సహోదరులారా, మావలన పొందిన బోధన పర్కారము కాక 

అకర్మముగా నడుచుకొను పర్తి సహోదరునియొదద్నుండి తొలగిపోవలెనని మన పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ 

పేరట మీకు ఆజాఞ్పించుచునాన్ము. 

1 తిమోతి 5:10 => సత కిర్యలకు పేరుపొందిన విధవరాలు పిలల్లను పెంచి, పరదేశులకు 

అతిథయ్మిచిచ్, పరిశుదుధ్ల పాదములు కడిగి, శర్మపడువారికి సహాయము చేసి, పర్తి సతాక్రయ్ము చేయ 

బూనుకొనినదైతే ఆమెను విధవరాండర్ లెకక్లో చేరచ్వచుచ్ను. 

తీతుకు 2:4 => యౌవన సతరీలు తమ భరత్లకు లోబడియుండి తమ భరత్లను శిశువులను 

పేర్మించువారును సవ్సథ్బుదిధ్ గలవారును పవితుర్లును ఇంట ఉండి పనిచేసికొనువారును మంచివారునై 

యుండవలెనని బుదిధ్చెపుప్చు, 

ఆదికాండము 24:15 => అతడు మాటలాడుట చాలింపకముందే అబార్హాము సహోదరుడైన 

నాహోరు భారయ్యగు మిలాక్ కుమారుడైన బెతూయేలుకు పుటిట్న రిబాక్ కడవ భుజము మీద 

పెటుట్కొనివచెచ్ను. 

రూతు 2:17 => కాబటిట్ ఆమె అసత్మయము వరకు ఆ చేనిలో ఏరుకొనుచు, తాను ఏరుకొనిన దానిని 

దులల్కొటట్గా అవి దాదాపు తూమెడు యవలాయెను. 

1 సమూయేలు 25:19 => మీరు నాకంటె ముందుగా పోవుడి, నేను మీ వెనుకనుండి వచెచ్దనని తన 

పనివారికి ఆజఞ్నిచిచ్ 

2 దెసస్లోనీకయులకు 3:8 => ఎవనియొదద్ను ఉచితముగా ఆహారము పుచుచ్కొనలేదు; మేము మీలో 

ఎవనికిని భారముగా ఉండకూడదని పర్యాసముతోను కషట్ముతోను రాతిర్ంబగళుల్ పనిచేయుచు 

జీవనము చేసితివిు. 

1 తిమోతి 5:13 => మరియు వారు ఇంటింట తిరుగులాడుచు, బదధ్కురాండర్గుటకు మాతర్మే గాక, 

ఆడరాని మాటలాడుచు, వదరుబోతులును పరులజోలికి పోవువారునగుటకును నేరుచ్కొందురు. 
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1 తిమోతి 5:14 => కాబటిట్ యౌవన సతరీలు వివాహము చేసికొని పిలల్లను కని గృహపరిపాలన 

జరిగించుచు, నిందించుటకు విరోధికి అవకాశమియయ్కుండవలెనని కోరుచునాన్ను. 

వచనము 31 

చేసిన పనినిబటిట్ అటిట్దానికి పర్తిఫలమియయ్దగును గవునులయొదద్ ఆమె పనులు ఆమెను 

కొనియాడును. 

సామెతలు 31:1 => రాజైన లెమూయేలు మాటలు, అతని తలిల్ అతనికుపదేశించిన దేవోకిత్, 

1 రాజులు 2:19 => బతెష్బ రాజైన సొలొమోనునొదద్కు అదోనీయా పక్షమున చెపుప్టకు 

వచిచ్నపుప్డు, రాజు లేచి ఆమెకు ఎదురుగా వచిచ్ ఆమెకు నమసాక్రము చేసి సింహాసనము మీద 

ఆసీనుడై తన తలిల్కొరకు ఆసనము ఒకటి వేయింపగా, ఆమె అతని కుడిపారశ్వ్మున కూరుచ్ండెను. 

కీరత్నలు 116:16 => యెహోవా, నేను నిజముగా నీ సేవకుడను, నీ సేవకుడను నీ సేవకురాలి 

కుమారుడనైయునాన్ను నీవు నాకటుల్ విపిప్యునాన్వు. 

2 తిమోతి 1:5 => ఆ విశావ్సము మొదట నీ అవవ్యైన లోయిలోను నీ తలిల్యైన యునీకేలోను 

వసించెను, అది నీయందు సహ వసించుచునన్దని నేను రూఢిగా నముమ్చునాన్ను. 

2 తిమోతి 3:15 => నీవు నేరుచ్కొని రూఢియని తెలిసికొనన్వి యెవరివలన నేరుచ్కొంటివో ఆ సంగతి 

తెలిసికొని, వాటియందు నిలుకడగా ఉండుము. 

2 తిమోతి 3:16 => దైవజనుడు సనన్దుధ్డై పర్తి సతాక్రయ్మునకు పూరణ్ముగా సిదధ్పడి యుండునటుల్ 

దైవావేశమువలన కలిగిన పర్తి లేఖనము ఉపదేశించుటకును,  

2 తిమోతి 3:17 => ఖండించుటకును, తపుప్ దిదుద్టకును, నీతియందు శిక్షచేయుటకును 

పర్యోజనకరమైయునన్ది. 

పరమగీతము 7:1 => రాజకుమార పుతిర్కా, నీ పాదరక్షలతో నీవెంత అందముగా నడుచుచునాన్వు! 

నీ ఊరువులు శిలప్కారి చేసిన ఆభరణ సూతర్ములవలె ఆడుచునన్వి. 

పరమగీతము 7:2 => నీ నాభీదేశము మండలాకార కలశము సమిమ్ళిత దార్కాష్రసము దానియందు 

వెలితిపడకుండును గాక నీ గాతర్ము పదామ్లంకృత గోధుమరాశి 
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పరమగీతము 7:3 => నీ యిరు కుచములు జింకపిలల్లయి తామరలో మేయు ఒక కవలను 

పోలియునన్వి. 

పరమగీతము 7:4 => నీ కంధరము దంతగోపుర రూపము నీ నేతర్ములు జనపూరణ్మైన హెషోబ్ను 

పటట్ణమున నునన్ రెండు తటాకములతో సమానములు నీ నాసిక దమసుక్ దికుక్నకు చూచు లెబానోను 

శిఖరముతో సమానము. 

పరమగీతము 7:5 => నీ శిరసుస్ కరెమ్లు పరవ్త రూపము నీ తలవెండుర్కలు ధూమర్వరణ్ముగలవి. 

రాజు వాటి యుంగరములచేత బదుధ్డగుచునాన్డు. 

పరమగీతము 7:6 => నా పిర్యురాలా, ఆనందకరమైన వాటిలో నీవు అతిసుందరమైనదానవు అతి 

మనోహరమైనదానవు. 

పరమగీతము 7:7 => నీవు తాళవృక్షమంత తినన్ని దానవు నీ కుచములు గెలలవలె నునన్వి. 

పరమగీతము 7:8 => తాళవృక్షము నెకుక్దుననుకొంటిని దాని శాఖలను పటుట్కొందుననుకొంటిని నీ 

కుచములు దార్క్ష గెలలవలె నునన్వి. నీ శావ్సవాసన జలద్రుఫల సువాసనవలె నునన్ది. 

పరమగీతము 7:9 => నీ నోరు శేర్షట్ దార్కాష్రసమువలె నునన్ది ఆ శేర్షఠ్ దార్కాష్రసము నా పిర్యునికి 

మధుర పానీయము అది నిదిర్తుల యధరములు ఆడజేయును. 

యెషయా 62:4 => విడువబడినదానివని ఇకమీదట నీవనబడవు పాడైనదని ఇకను నీ 

దేశమునుగూరిచ్ చెపప్బడదు హెపీస్బా అని నీకును బూయ్లా అని నీ భూమికిని పేళుల్ పెటట్బడును. 

యెహోవా నినున్గూరిచ్ ఆనందించుచునాన్డు నీ దేశము వివాహితమగును.  

యెషయా 62:5 => యౌవనుడు కనయ్కను వరించి పెండిల్చేసికొనునటుల్ నీ కుమారులు నినున్ వరించి 

పెండిల్చేసికొనెదరు పెండిల్కుమారుడు పెండిల్కూతురిని చూచి సంతోషించునటుల్ నీ దేవుడు నినున్గూరిచ్ 

సంతోషించును.  

ఆదికాండము 30:13 => లేయా నేను భాగయ్వంతురాలను సతరీలు ననున్ భాగయ్వతి అందురు గదా అని 

అతనికి ఆషేరు అను పేరు పెటెట్ను. 

ఆదికాండము 48:12 => యోసేపు అతని మోకాళల్ మధయ్నుండి వారిని తీసికొని అతనికి సాషాట్ంగ 

నమసాక్రము చేసెను. 
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2 సమూయేలు 14:22 => తరువాత యౌవనుడగు అబాష్లోమును రపిప్ంపుమని అతడు సెలవియయ్గా 

యోవాబు సాషాట్ంగ నమసాక్రము చేసి రాజును సుత్తించి రాజవగు నీవు నీ దాసుడనైన నా మనవి 

అంగీకరించినందున నా యేలిన వాడవగు నీవలన నేను అనుగర్హము నొందితినని నాకు తెలిసెనని 

చెపిప్ లేచి గెషూరునకు పోయి 

కీరత్నలు 127:4 => యౌవనకాలమందు పుటిట్న కుమారులు బలవంతుని చేతిలోని 

బాణములవంటివారు. 

పరమగీతము 6:9 => నా పావురము నా నిషక్ళంకురాలు ఒకతే ఆమె తన తలిల్కి ఒకతే కుమారెత్ 

కనన్తలిల్కి ముదుద్బిడ డ్ సతరీలు దాని చూచి ధనుయ్రాలందురు రాణులును ఉపపతున్లును దాని 

పొగడుదురు. 

1 కొరిందీయులకు 11:2 => మీరు అనిన్ విషయములలో ననున్ జాఞ్పకము చేసికొనుచు, నేను మీకు 

అపప్గించిన కటట్డలను గైకొనుచునాన్రని మిముమ్ను మెచుచ్కొనుచునాన్ను. 

1 తిమోతి 5:4 => అయితే ఏ విధవరాలికైనను పిలల్లు గాని మనుమలు గాని యుండినయెడల, వీరు 

మొదట తమ యింటివారియెడల భకిత్ కనుపరచుటకును, తమ తలిదండుర్లకు పర్తుయ్పకారము 

చేయుటకును నేరుచ్కొనవలెను; ఇది దేవుని దృషిట్కనుకూలమైయునన్ది.
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