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వచనము 1 

దేవుడైన యెహోవా చేసిన సమసత భూజాంతువులలో సర్పము యుక్తతగలదై యుాండెను. అది ఆ స్త్రీతో ఇది 
నిజమా? ఈ తోట చెటలలో దేని ఫలములనైనను మీరు తినకూడదని దేవుడు చెప్పపనా? అని అడిగెను. 

 

ఆదికాండము 3:13 => అప్పపడు దేవుడైన యెహోవా స్త్రీతో నీవు చేసినది యేమిటని అడుగగా స్త్రీ 
సర్పము ననుు మోసప్పచిినాందున తిాంటిననెను. 
ఆదికాండము 3:14 => అాందుకు దేవుడైన యెహోవా సర్పముతో నీవు దీని చేసినాందున 
పశువులనిుటిలోను భూజాంతువులనిుటిలోను నీవు శపాంచబడినదానివై నీ కడుప్పతో ప్రాకుచు నీవు 
బ్రదుకు దినములనిుయు మనుు తిాందువు 

ఆదికాండము 3:15 => మరియు నీకును స్త్రీక్తని నీ సాంతానమునకును ఆమె సాంతానమునకును 
వైర్ము కలుగజేసెదను. అది నినుు తలమీద కొట్టును; నీవు దానిని మడిమెమీద కొట్టుదువని చెప్పపను. 
యెషయా 27:1 => ఆ దినమున యెహోవా గటిుదై గొపపదై బలమైన తన ఖడగము పట్టుకొనును 
తీవ్రసర్పమైన మకర్మును వాంకర్సర్పమైన మకర్మును ఆయన దాండిాంచును సముద్రముమీదనును 
మకర్మును సాంహరిాంచును.  
మతతయి 10:16 => ఇదిగో తోడేళ్ల మధ్ాకు గొఱ్ఱలను పాంపనట్టు నేను మిముును పాంప్పచునాును 
గనుక పాములవలె వివేకులును పావుర్ములవలె నిషకపట్టలునై యుాండుడి. 
2 కొరిాందీయులకు 11:3 => సర్పము తన కుయుక్తతచేత హవవను మోసపర్చినట్టల మీ మనస్స్లును 
చెరుపబడి, క్రీస్సత ఎడలనును సర్ళ్తనుాండియు పవిత్రతనుాండియు ఎటలయినను తొలగిపోవునేమో అని 
భయపడుచునాును. 
2 కొరిాందీయులకు 11:14 => ఇది ఆశిర్ాము కదు; సాతాను తానే వెలుగుదూత వేషము 
ధ్రిాంచుకొనుచునాుడు  
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ప్రకటన 12:9 => కగా సర్వలోకమును మోసప్పచుిచు, అపవాదియనియు సాతాననియు పేరుగల 
ఆది సర్పమైన ఆ మహా ఘటసర్పము పడద్రోయబడెను. అది భూమిమీద పడద్రోయబడెను; దాని 
దూతలు దానితో కూడ పడద్రోయబడిరి. 
ప్రకటన 20:2 => అతడు ఆది సర్పమును, అనగా అపవాదియు సాతానును అను ఆ ఘటసర్పమును 
పట్టుకొని వెయిా సాంవత్ర్ములు వానిని బాంధాంచి అగాధ్ములో పడవేసి, 
యోహాను 8:44 => మీరు మీ తాండ్రియగు అపవాది సాంబాంధులు; మీ తాండ్రి దురాశలు 
నెర్వేర్ిగోరుచునాురు. ఆదినుాండి వాడు నర్హాంతకుడై యుాండి సతామాందు నిలిచినవాడు కడు; 
వానియాందు సతామేలేదు; వాడు అబదధమాడునప్పపడు తన సవభావము అనుసరిాంచియే మాటలాడును; 
వాడు అబదిధకుడును అబదధమునకు జనకుడునై యునాుడు. 
సాంఖ్యాకాండము 22:28 => అప్పపడు యెహోవా ఆ గాడిదకు వాకుకనిచెిను గనుక అది నీవు ననుు 
ముమాురు కొటిుతివి; నేను నినేుమి చేసితినని బిలాముతో అనగా 

సాంఖ్యాకాండము 22:29 => బిలాము నీవు నామీద తిరుగబడితివి; నాచేత ఖడగమునుయెడల నినుు 
చాంపయుాందునని గాడిదతో అనెను. 
ప్రసాంగి 4:10 => వారు పడిపోయినను ఒకడు తనతోడివానిని లేవనెతుతను; అయితే ఒాంటరిగాడు 
పడిపోయినయెడల వానిక్త శ్రమయే కలుగును, వాని లేవనెతుతవాడు లేకపోవును. 
1 పేతురు 3:7 => అట్టవలెనే ప్పరుషులారా, జీవమను కృపావర్ములో మీ భార్ాలు మీతో 
పాలివారైయునాుర్ని యెరిగి, యెకుకవ బలహీనమైన ఘటమని భార్ాను సనాునిాంచి, మీ ప్రార్థనలకు 
అభాాంతర్ము కలుగకుాండునట్టల, జ్ఞానము చొప్పపన వారితో కప్పర్ము చేయుడి 

మతతయి 4:3 => ఆ శోధ్కుడు ఆయనయొదదకు వచిి నీవు దేవుని కుమారుడవైతే ఈ రాళ్లల 
రొట్టులగునట్టల ఆజ్ఞాపాంచుమనెను 

మతతయి 4:6 => నీవు దేవుని కుమారుడ వైతే క్రాందిక్త దుముకుము ఆయన నినుుగూరిి తన దూతల 
కజ్ఞాపాంచును, నీ పాదమెప్పపడైనను రాతిక్త తగులకుాండ వారు నినుుచేతులతో ఎతితకొాందురు 
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మతతయి 4:9 => నీవు సాగిలపడి నాకు నమసాకర్ము చేసినయెడల వీటిననిుటిని నీక్తచెిదనని 
ఆయనతో చెపపగా 

ఆదికాండము 2:16 => మరియు దేవుడైన యెహోవా ఈ తోటలోనును ప్రతి వృక్ష ఫలములను నీవు 
నిర్భాాంతర్ముగా తినవచుిను; 
ఆదికాండము 2:17 => అయితే మాంచి చెడడల తెలివినిచుి వృక్ష ఫలములను తినకూడదు; నీవు 
వాటిని తినుదినమున నిశియముగా చచెిదవని నరుని కజ్ఞాపాంచెను.  
ఆదికాండము 3:14 => అాందుకు దేవుడైన యెహోవా సర్పముతో నీవు దీని చేసినాందున 
పశువులనిుటిలోను భూజాంతువులనిుటిలోను నీవు శపాంచబడినదానివై నీ కడుప్పతో ప్రాకుచు నీవు 
బ్రదుకు దినములనిుయు మనుు తిాందువు 

ఆదికాండము 16:2 => కగా శార్యి ఇదిగో నేను పలలలు కనకుాండ యెహోవా చేసియునాుడు. నీవు 
దయచేసి నా దాసితో పొముు; ఒకవేళ్ ఆమెవలన నాకు సాంతానము కలుగవచుినని అబ్రాముతో 
చెప్పపను; అబ్రాము శార్యి మాట వినెను. 
నాాయాధపతులు 14:15 => ఏడవ దినమున వారు సమో్ను భార్ాతో ఇటలనిరి నీ ప్పనిమిటి ఆ 
విప్పపడు కథ భావమును మాకు తెలుప్పనట్టల అతని లాలనచేయుము, లేనియెడల మేము అగిువేసి నినుు 
నీ తాండ్రి యిాంటివారిని కలిివేసెదము; మా ఆసితని సావధీనపర్చుకొనుటకే మముును పలిచితిరా? 
అనిరి. 
2 సమూయేలు 13:3 => అమోునునకు మిత్రుడొకడుాండెను. అతడు దావీదు సహోదరుడైన షిమాా 
కుమారుడు, అతని పేరు యెహోనాదాబు. ఈ యెహోనాదాబు బహు కపటము గలవాడు. అతడు 

1 రాజులు 13:16 => అతడు నేను నీతోకూడ మర్లి రాజ్ఞలను, నీ యిాంట ప్రవేశాంపను, మరియు 
నీతో కలిసి ఈ సథలమాందు అనుపానములు ప్పచుికొనను 

కీర్తనలు 104:25 => అదిగో విశాలమైన మహాసముద్రము అాందులో లెకకలేని జలచర్ములు 
దానిలో చినువి ప్పదదవి జీవరాస్సలునువి.  
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సామెతలు 7:10 => అాంతట వేశాావేషము వేసికొనిన కపటముగల స్త్రీ ఒకతె వానిని ఎదురొకన 
వచెిను. 
సామెతలు 16:28 => మూరుుడు కలహము ప్పటిుాంచును కొాండెగాడు మిత్రభేదము చేయును. 
మతతయి 16:23 => అయితే ఆయన పేతురువైప్ప తిరిగి సాతానా, నా వెనుకకు పొముు; నీవు నాకు 
అభాాంతర్కర్ణమై యునాువు; నీవు మనుషుాల సాంగతులనే తలాంచుచునాువు గాని దేవుని 
సాంగతులను తలాంపక యునాువని పేతురుతో చెప్పపను 

మతతయి 26:4 => యేస్సను మాయోపాయముచేత పట్టుకొని, చాంపవలెనని యేకమై ఆలోచన చేసిరి. 
లూక 16:8 => అనాాయస్సథడైన ఆ గృహనిరావహకుడు యుక్తతగా నడుచుకొనెనని వాని 
యజమానుడు వాని మెచుికొనెను. వెలుగు సాంబాంధులకాంట్ట ఈ లోక సాంబాంధులు తమ 
తర్మునుబటిు చూడగా యుక్తతపరులైయునాురు 

అపోసతలుల కర్ాములు 19:15 => అాందుకు ఆ దయాము నేను యేస్సను గురెతరుగుదును, 
పౌలునుకూడ ఎరుగుదును, గాని మీరెవర్ని అడుగగా 

అపోసతలుల కర్ాములు 28:4 => ఆ దీవపవాస్సలు ఆ జాంతువతని చేతిని వ్రేలాడుట చూచినప్పపడు 
నిశియముగా ఈ మనుషుాడు నర్హాంతకుడు; ఇతడు సముద్రమునుాండి తపపాంచుకొనినను 
నాాయమాతనిని బ్రదుకనియాదని తమలో తాము చెప్పపకొనిరి. 
యాకోబు 3:15 => ఈ జ్ఞానము పైనుాండి దిగివచుినది కక భూసాంబాంధ్మైనదియు ప్రకృతి 
సాంబాంధ్మైనదియు దయాముల జ్ఞానమువాంటిదియునైయునుది. 

వచనము 2 

అాందుకు స్త్రీ ఈ తోట చెటల ఫలములను మేము తినవచుిను; 
 

కీర్తనలు 58:4 => వారి విషము నాగుపాము విషమువాంటిది మాాంత్రికులు ఎాంత నేరుపగా 
మాంత్రిాంచినను 
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ఆదికాండము 2:16 => మరియు దేవుడైన యెహోవా ఈ తోటలోనును ప్రతి వృక్ష ఫలములను నీవు 
నిర్భాాంతర్ముగా తినవచుిను; 

వచనము 3 

అయితే తోట మధ్ానును చెట్టు ఫలములనుగూరిి దేవుడు మీరు చావకుాండునట్టల వాటిని 
తినకూడదనియు, వాటిని ముటుకూడదనియు చెప్పపనని సర్పముతో అనెను. 

 

ఆదికాండము 2:16 => మరియు దేవుడైన యెహోవా ఈ తోటలోనును ప్రతి వృక్ష ఫలములను నీవు 
నిర్భాాంతర్ముగా తినవచుిను; 
ఆదికాండము 2:17 => అయితే మాంచి చెడడల తెలివినిచుి వృక్ష ఫలములను తినకూడదు; నీవు 
వాటిని తినుదినమున నిశియముగా చచెిదవని నరుని కజ్ఞాపాంచెను.  
ఆదికాండము 20:6 => అాందుకు దేవుడు అవును, యధ్యర్థహృదయముతో దీని చేసితివని 
నేనెరుగుదును; మరియు నీవు నాకు విరోధ్ముగా పాపము చేయకుాండ నేను నినుు అడడగిాంచితిని; 
అాందుకే నేను నినుు ఆమెను ముటునియాలేదు 

నిర్గమకాండము 19:12 => నీవు చుట్టు ప్రజలకు మేర్ను ఏర్పర్చి మీరు ఈ పర్వతము ఎకకవదుద, 
దాని అాంచును ముటువదుద, భద్రము స్సమీ ఈ పర్వతము ముట్టు ప్రతివానిక్త మర్ణశక్ష తపపక 
విధాంపబడవలెను. 
నిర్గమకాండము 19:13 => ఎవడును చేతితో దాని ముటుకూడదు, ముటిునవాడు రాళ్లతో 
కొటుబడవలెను లేక పొడవబడవలెను, మనుషుాడుగాని మృగముగాని బ్రదుకకూడదు, బూర్ధ్వని 
చేయునప్పపడు వారు పర్వతము యొదదకు రావలెననెను. 
1 దినవృతాతాంతములు 16:22 => ఆయన ఎవరినైనను వారిక్త హాంస చేయనియాలేదు వారి 
నిమితతము రాజులను గదిదాంచెను. 
యోబు 1:11 => అయినను నీవు ఇప్పపడు నీ చేయి చాప అతనిక్త కలిగిన సమసతమును 
మొతితనయెడల అతడు నీ ముఖము ఎదుటనే దూషిాంచి నినుు విడిచిపోవును అని యెహోవాతో అనగా 
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యోబు 2:5 => ఇాంకొకసారి నీవు చేయి చాప అతని యెముకను అతని దేహమును మొతితనయెడల 
అతడు నీ ముఖము ఎదుటనే దూషిాంచి నినుు విడిచిపోవును అనెను.  
యోబు 19:21 => దేవుని హసతము ననుు మొతితయునుది నామీద జ్ఞలిపడుడి నా స్నుహతులారా 
నామీద జ్ఞలిపడుడి. 
1 కొరిాందీయులకు 7:1 => మీరు వ్రాసిన వాటి విషయము: స్త్రీని ముటుకుాండుట ప్పరుషునిక్త మేలు. 
2 కొరిాందీయులకు 6:17 => కవున మీరు వారి మధ్ానుాండి బయలువెడలి ప్రతేాకముగా ఉాండుడి; 
అపవిత్రమైన దానిని ముటుకుడని ప్రభువు చెప్పపచునాుడు. 
కొలొస్యులకు 2:21 => మనుషుాల ఆజాలను పదధతులను అనుసరిాంచిచేత పట్టుకొనవదుద, రుచి 
చూడవదుద, ముటువదుద అను విధులకు మీరు లోబడనేల? 

ఆదికాండము 2:9 => మరియు దేవుడైన యెహోవా చూప్పనకు ర్మామైనదియు ఆహార్మునకు 
మాంచిదియునైన ప్రతి వృక్షమును, ఆ తోటమధ్ాను జీవవృక్షమును, మాంచిచెడడల తెలివినిచుి 
వృక్షమును నేలనుాండి మొలిపాంచెను. 
సాంఖ్యాకాండము 17:13 => యెహోవా మాందిర్మునకు సమీపాంచు ప్రతివాడును చచుిను; మేము 
అాందర్ము చావవలసియునుదా? అని పలిక్తరి. 
యెహెజేకలు 3:18 => అవశాముగా నీవు మర్ణమవుదువని నేను దురాురుగనిగూరిి ఆజ ాఇయాగా 
నీవు అతనిని హెచిరిక చేయకయు, అతడు జీవిాంచునట్టల తన దురాుర్గతను విడిచిప్పటువలెనని వానిని 
హెచిరిక చేయకయు నుాండినయెడల ఆ దురాురుగడు తాను చేసిన దోషమునుబటిు మర్ణమవును గాని 
అతని ర్కతమునకు నినుు ఉతతర్వాదిగా ఎాంచుదును. 
యోహాను 8:44 => మీరు మీ తాండ్రియగు అపవాది సాంబాంధులు; మీ తాండ్రి దురాశలు 
నెర్వేర్ిగోరుచునాురు. ఆదినుాండి వాడు నర్హాంతకుడై యుాండి సతామాందు నిలిచినవాడు కడు; 
వానియాందు సతామేలేదు; వాడు అబదధమాడునప్పపడు తన సవభావము అనుసరిాంచియే మాటలాడును; 
వాడు అబదిధకుడును అబదధమునకు జనకుడునై యునాుడు. 
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1 తిమోతి 4:1 => అయితే కడవరి దినములలో కొాందరు అబదిధకుల వేషధ్యర్ణవలన మోసపర్చు 
ఆతుల యాందును 

వచనము 4 

అాందుకు సర్పము మీరు చావనే చావరు; 
 

యోహాను 8:44 => మీరు మీ తాండ్రియగు అపవాది సాంబాంధులు; మీ తాండ్రి దురాశలు 
నెర్వేర్ిగోరుచునాురు. ఆదినుాండి వాడు నర్హాంతకుడై యుాండి సతామాందు నిలిచినవాడు కడు; 
వానియాందు సతామేలేదు; వాడు అబదధమాడునప్పపడు తన సవభావము అనుసరిాంచియే మాటలాడును; 
వాడు అబదిధకుడును అబదధమునకు జనకుడునై యునాుడు. 
ఆదికాండము 3:13 => అప్పపడు దేవుడైన యెహోవా స్త్రీతో నీవు చేసినది యేమిటని అడుగగా స్త్రీ 
సర్పము ననుు మోసప్పచిినాందున తిాంటిననెను. 
దివతీయోపదేశకాండము 29:19 => అటిు పనులను చేయువాడు ఈ శాప వాకాములను 
వినునప్పపడు, మదాముచేత దపప తీరుికొనవలెనని నేను నా హృదయ కఠినామున నడుచుచుాండినను 
నాకు క్షేమము కలుగునని, నేను ఆశీరావదము నాందెదనని అనుకొనును. 
2 రాజులు 1:4 => కగా యెహోవా సెలవిచుినదేమనగా నీవెక్తకన మాంచము మీదనుాండి 
దిగిరాకుాండ నీవు నిశియముగా మర్ణమవుదువు అని ఏలీయా వారితో చెపప వెళ్లలపోయెను. 
2 రాజులు 1:6 => వారు ఒక మనుషుాడు మాకు ఎదురుపడి మిముును పాంపన రాజునదదకు 
తిరిగిపోయి అతనిక్త ఈ సాంగతి తెలియజేయుడి యెహోవా సెలవిచుినదేమనగా ఇశ్రాయేలులో 
దేవుడనువాడు లేడనుకొని ఎక్రోను దేవతయగు బయలెెబూబునదద విచార్ణ చేయుటకు నీవు దూతలను 
పాంప్పచునాువే; నీవెక్తకన మాంచముమీదనుాండి దిగిరాకుాండ నిశియముగా నీవు మర్ణమవుదువు అని 
అతడు పలికెనని వారు చెపపగా 

2 రాజులు 1:16 => అతడు వచిి రాజును చూచి విచార్ణ చేయుటకు ఇశ్రాయేలు వారిమధ్ా 
దేవుడనువాడు లేడనుకొని నీవు ఎక్రోను దేవతయగు బయలెెబూబునదద విచార్ణ చేయుటకై దూతలను 
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పాంపతివే; నీవెక్తకన మాంచముమీదనుాండి దిగిరాకుాండ నిశియముగా నీవు మర్ణమవుదువు అని 
చెప్పపను. 
2 రాజులు 8:10 => అప్పపడు ఎలీషా నీవు అతనియొదదకు పోయి నిశియముగా నీకు సవసథత 
కలుగవచుినని చెప్పపము. అయినపపటిక్తని అతనిక్త అవశాముగ మర్ణము సాంభవిాంచునని యెహోవా 
నాకు తెలియజేసెనని పలిక్త 

కీర్తనలు 10:11 => దేవుడు మర్చిపోయెను ఆయన విముఖుడై యెప్పపడును చూడకుాండును అని 
వారు తమ హృదయములలో అనుకొాందురు. 
2 కొరిాందీయులకు 2:11 => నేనేమైనను క్షమిాంచియుాంటే సాతాను మనలను 
మోసపర్చకుాండునట్టల, మీ నిమితతము, క్రీస్సత సముఖమునాందు క్షమిాంచియునాును; సాతాను 
తాంత్రములను మనము ఎరుగనివార్ము కము. 
2 కొరిాందీయులకు 11:3 => సర్పము తన కుయుక్తతచేత హవవను మోసపర్చినట్టల మీ మనస్స్లును 
చెరుపబడి, క్రీస్సత ఎడలనును సర్ళ్తనుాండియు పవిత్రతనుాండియు ఎటలయినను తొలగిపోవునేమో అని 
భయపడుచునాును. 
1 తిమోతి 2:14 => మరియు ఆదాము మోసపర్చబడలేదు గాని, స్త్రీ మోసపర్చబడి అపరాధ్ములో 
పడెను. 
ఆదికాండము 2:17 => అయితే మాంచి చెడడల తెలివినిచుి వృక్ష ఫలములను తినకూడదు; నీవు 
వాటిని తినుదినమున నిశియముగా చచెిదవని నరుని కజ్ఞాపాంచెను.  
1 రాజులు 13:18 => అాందుకతడు నేనును నీవాంటి ప్రవకతనే; మరియు దేవదూత యొకడు 
యెహోవాచేత సెలవుపొాంది అనుపానములు ప్పచుికొనుటకై అతని నీ యిాంటిక్త తోడుకొనిర్ముని 
నాతో చెప్పపనని అతనితో అబదధమాడగా 

2 దినవృతాతాంతములు 18:21 => అాందుకు ఆ యాతు నేను బయలుదేరి అతని ప్రవకతలాందరి 
నోటను అబదధములాడు ఆతుగా ఉాందునని చెపపగా యెహోవా నీవు అతనిని ప్రేరేపాంచి జయిాంతువు, 
పోయి ఆ ప్రకర్ముగా చేయుమని సెలవిచెిను. 
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యెహెజేకలు 3:18 => అవశాముగా నీవు మర్ణమవుదువని నేను దురాురుగనిగూరిి ఆజ ాఇయాగా 
నీవు అతనిని హెచిరిక చేయకయు, అతడు జీవిాంచునట్టల తన దురాుర్గతను విడిచిప్పటువలెనని వానిని 
హెచిరిక చేయకయు నుాండినయెడల ఆ దురాురుగడు తాను చేసిన దోషమునుబటిు మర్ణమవును గాని 
అతని ర్కతమునకు నినుు ఉతతర్వాదిగా ఎాంచుదును. 
యెహెజేకలు 13:22 => మరియు నేను యెహోవానని మీరు తెలిసికొనునట్టల మీరు వేసిన 
ముస్సకులను నేను చిాంప మీచేతిలోనుాండి నా జనులను విడిపాంచెదను, వేటాడుటకు వారికను మీ 
వశమున ఉాండరు. 
యెహెజేకలు 33:8 => దురాురుగడా, నీవు నిశియముగా మర్ణము నాందుదువు అని దురాురుగనిక్త 
నేను సెలవియాగా, అతడు తన దురాుర్గతను విడిచి జ్ఞగ్రతతపడునట్టల నీవు ఆ దురాురుగనిక్త నా మాట 
తెలియజేయనియెడల ఆ దురాురుగడు తన దోషమునుబటిు మర్ణము నాందును గాని అతని 
ప్రాణమునుగూరిి నినుు విచార్ణ చేయుదును. 
మారుక 8:33 => అాందుకయన తన శషుాలవైప్ప తిరిగి, వారిని చూచి సాతానా, నా వెనుకకు 
పొముు; నీవు మనుషుాల సాంగతులను మనసకరిాంచుచునాువు గాని దేవుని సాంగతులను 
మనసకరిాంపకునాువని పేతురును గదిదాంచెను 

యాకోబు 3:6 => నాలుక అగిుయే, నాలుక మన అవయవములలో ఉాంచబడిన పాప ప్రపాంచమై 
సర్వశరీర్మునకు మాలినాము కలుగజేయుచు, ప్రకృతి చక్రమునకు చిచుిప్పట్టును; అది నర్కముచేత 
చిచుి ప్పటుబడును. 
ప్రకటన 12:9 => కగా సర్వలోకమును మోసప్పచుిచు, అపవాదియనియు సాతాననియు పేరుగల 
ఆది సర్పమైన ఆ మహా ఘటసర్పము పడద్రోయబడెను. అది భూమిమీద పడద్రోయబడెను; దాని 
దూతలు దానితో కూడ పడద్రోయబడిరి. 

వచనము 5 

ఏలయనగా మీరు వాటిని తిను దినమున మీ కనుులు తెర్వబడుననియు, మీరు మాంచిచెడడలను 
ఎరిగినవారై దేవతలవలె ఉాందుర్నియు దేవునిక్త తెలియునని స్త్రీతో చెపపగా 
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నిర్గమకాండము 20:7 => నీ దేవుడైన యెహోవా నామమును వార్థముగా నుచిరిాంపకూడదు; 
యెహోవా తన నామమును వార్థముగా నుచిరిాంప్పవానిని నిరోదషిగా ఎాంచడు. 
1 రాజులు 22:6 => ఇశ్రాయేలురాజు దాదాప్ప నాలుగు వాందలమాంది ప్రవకతలను పలిపాంచి 
యుదధము చేయుటకు రామోతిగలాదుమీదిక్త పోదునా పోకుాందునా అని వారినడిగెను. అాందుకు 
యెహోవా దానిని రాజైన నీచేతిక్త అపపగిాంచును గనుక 

యిరిుయా 14:13 => అాందుకు నేను అయోా, ప్రభువైన యెహోవా మీరు ఖడగము చూడరు మీకు 
క్షామము కలుగదు, ఈ చోటను నేను సిథర్మైన సమాధ్యనము మీక్తచెిదనని ప్రవకతలు వారితో 
చెప్పపచునాుర్వి నేననగా 

యిరిుయా 14:14 => యెహోవా నాతో ఇటలనెను ప్రవకతలు నా నామమునుబటిు అబదధములు 
ప్రకటిాంచుచునాురు; నేను వారిని పాంపలేదు, వారిక్త ఆజా ఇయాలేదు, వారితో మాటలాడలేదు, వారు 
అసతా దర్శనమును శకునమును మాయతాంత్రమును తమ హృదయమునప్పటిున వాంచనను ప్రకటన 
చేయుచునాురు. 
యిరిుయా 28:2 => ఇశ్రాయేలు దేవుడును సైనాములకధపతియునగు యెహోవా ఈలాగు 
సెలవిచుిచునాుడు నేను బబులోను రాజు కడిని విరిచియునాును. 
యిరిుయా 28:3 => రెాండు సాంవత్ర్ములలోగా బబులోను రాజైన నెబుకద్రెజరు ఈ 
సథలములోనుాండి బబులోనునకు తీసికొనిపోయిన యెహోవా మాందిర్ప్ప ఉపకర్ణములనిుటిని ఇచిటిక్త 
మర్ల తెపపాంచెదను.  
యెహెజేకలు 13:2 => నర్ప్పత్రుడా, ప్రవచిాంచుచును ఇశ్రాయేలీయుల ప్రవకతలకు విరోధ్ముగా 
ప్రవచిాంచి, మనస్స్ వచిినట్టల ప్రవచిాంచువారితో నీవీలాగు చెప్పపము యెహోవా మాట ఆలక్తాంచుడి. 
యెహెజేకలు 13:3 => ప్రభువైన యెహోవా సెలవిచుినదేమనగా దర్శనమేమియు కలుగకునును 
సవబుదిధ ననుసరిాంచు అవివేక ప్రవకతలకు శ్రమ. 
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యెహెజేకలు 13:4 => ఇశ్రాయేలీయులారా, మీ ప్రవకతలు పాడైన సథలములలోనుాండు నకకలతో 
సాటిగా ఉనాురు. 
యెహెజేకలు 13:5 => యెహోవా దినమున ఇశ్రాయేలీయులు యుదధమాందు సిథర్ముగా నిలుచునట్టల 
మీరు గోడలలోనును బీటల దగగర్ నిలువరు, ప్రాకర్మును దిటుపర్చరు. 
యెహెజేకలు 13:6 => వారు వార్థమైన దర్శనములు చూచి, అబదధప్ప సోదె చూచి యెహోవా 
తముును పాంపకపోయినను, తాము చెపపనమాట సిథర్మని నముునట్టల ఇది యెహోవా వాకుక అని 
చెప్పపదురు. 
యెహెజేకలు 13:22 => మరియు నేను యెహోవానని మీరు తెలిసికొనునట్టల మీరు వేసిన 
ముస్సకులను నేను చిాంప మీచేతిలోనుాండి నా జనులను విడిపాంచెదను, వేటాడుటకు వారికను మీ 
వశమున ఉాండరు. 
2 కొరిాందీయులకు 11:3 => సర్పము తన కుయుక్తతచేత హవవను మోసపర్చినట్టల మీ మనస్స్లును 
చెరుపబడి, క్రీస్సత ఎడలనును సర్ళ్తనుాండియు పవిత్రతనుాండియు ఎటలయినను తొలగిపోవునేమో అని 
భయపడుచునాును. 
2 కొరిాందీయులకు 11:13 => ఏలయనగా అటిువారు క్రీస్సతయొకక అపొసతలుల వేషము 
ధ్రిాంచుకొనువారైయుాండి, దాంగ అపొసతలులును మోసగాాండ్రగు పనివారునై యునాురు. 
2 కొరిాందీయులకు 11:14 => ఇది ఆశిర్ాము కదు; సాతాను తానే వెలుగుదూత వేషము 
ధ్రిాంచుకొనుచునాుడు  
2 కొరిాందీయులకు 11:15 => గనుక వాని పరిచార్కులును నీతి పరిచార్కుల వేషము 
ధ్రిాంచుకొనుట గొపప సాంగతికదు. వారి క్రయల చొప్పపన వారికాంతము కలుగును. 
ఆదికాండము 3:7 => అప్పపడు వారిదదరి కనుులు తెర్వబడెను; వారు తాము దిగాంబరులమని 
తెలిసికొని అాంజూర్ప్ప ఆకులు కుటిు తమకు కచిడములను చేసికొనిరి. 
ఆదికాండము 3:10 => అాందుకతడు నేను తోటలో నీ సవర్ము వినినప్పపడు దిగాంబరినిగా 
నుాంటినిగనుక భయపడి దాగుకొాంటిననెను. 
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మతతయి 6:23 => నీ కనుు చెడినదైతే నీ దేహమాంతయు చీకటిమయమై యుాండును; నీలోనును 
వెలుగు చీకటియై యుాండినయెడల ఆ చీకటి యెాంతో గొపపది. 
అపోసతలుల కర్ాములు 26:18 => వారు చీకటిలోనుాండి వెలుగులోనిక్తని సాతాను 
అధకర్మునుాండి దేవుని వైప్పకును తిరిగి, నా యాందలి విశావసముచేత పాపక్షమాపణను, 
పరిశుదధపర్చబడినవారిలో సావసథయమును పొాందునట్టల వారి కనుులు తెర్చుటకై నేను నినుు 
వారియొదదకు పాంప్పదనని చెప్పపను. 
నిర్గమకాండము 5:2 => ఫరో నేను అతని మాట విని ఇశ్రాయేలీయులను పోనిచుిటకు యెహోవా 
ఎవడు? నేను యెహోవాను ఎరుగను, ఇశ్రాయేలీయులను పోనీయననెను. 
2 దినవృతాతాంతములు 32:15 => కబటిు యిప్పపడు హజ్కకయాచేత మీరు మోసపోకుడి, మీరు ఇటిు 
ప్రేరేపణకు లోబడకుడి, అతని నముుకొనకుడి, యే జనుల దేవుడైనను ఏ రాజాప్ప దేవుడైనను తన 
జనులను నాచేతిలో నుాండి గాని నా పతరుల చేతిలోనుాండి గాని విడిపాంపలేక పోగా, మీ దేవుడు 
నాచేతిలోనుాండి మిముును మొదలే విడిపాంపలేకపోవునుగదా అనెను. 
కీర్తనలు 12:4 => మా నాలుకలచేత మేము సాధాంచెదము మా ప్పదవులు మావి, మాకు ప్రభువు 
ఎవడని వార్నుకొాందురు. 
యెహెజేకలు 28:2 => నర్ప్పత్రుడా, తూరు అధపతితో ఈలాగు ప్రకటిాంప్పము ప్రభువగు యెహోవా 
సెలవిచుినదేమనగా గరివషుుడవై నేనక దేవతను, దేవతనైనట్టు సముద్రము మధ్ాను నేను ఆసీనుడనై 
యునాును అని నీవనుకొనుచునాువు; నీవు దేవుడవు కక మానవుడవై యుాండియు దేవునిక్త తగినాంత 
అభిప్రాయము కలిగియునాువు, నీవు దానియేలునకాంట్ట జ్ఞానవాంతుడవు, నీకు మర్ుమైనదేదియు లేదు. 
యెహెజేకలు 28:9 => నేను దేవుడనని నినుు చాంప్పవానియెదుట నీవు చెప్పపదువా? నినుు 
చాంప్పవానిచేతిలో నీవు మానవుడవే కని దేవుడవు కవు గదా. 
యెహెజేకలు 29:3 => ఐగుప్పత రాజైన ఫరో, నైలునదిలో పాండుకొనియును ప్పదదమొసలీ, నేను నీకు 
విరోధని; నైలునది నాది, నేనే దాని కలుగజేసితిని అని నీవు చెప్పపకొనుచునాువే;  



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com  ఆదికాండము అధ్యా. 3 

Page 16 of 97 

దానియేలు 4:30 => రాజు బబులోనను ఈ మహా విశాలపటుణము నా బలాధకర్మును నా ప్రభావ 
ఘనతను కనపర్చుటకై నా రాజధ్యని నగర్ముగా నేను కటిుాంచినది కదా అని తనలో తాననుకొనెను. 
దానియేలు 6:7 => రాజాప్ప ప్రధ్యనులు స్ననాధపతులు అధపతులు మాంత్రులు సాంసాథనాధపతులు 
అాందరును కూడి, రాజొక ఖాండితమైన చటుము సిథర్పర్చి దానిని శాసనముగా చాటిాంపజేయునట్టల 
యోచన చేసిరి. ఎటలనగా ముపపది దినముల వర్కు నీయొదద తపప మరి ఏ దేవునియొదదనైనను 
మానవునియొదదనైనను ఎవడును ఏ మనవియు చేయకూడదు; ఎవడైనను చేసిన యెడల వాడు 
సిాంహముల గుహలో పడద్రోయబడును. రాజ్ఞ, యీ ప్రకర్ముగా రాజు శాసనము ఒకటి ప్పటిుాంచి  
అపోసతలుల కర్ాములు 12:22 => జనులు ఇది దైవసవర్మేకని మానవసవర్ము కదని కేకలు 
వేసిరి. 
అపోసతలుల కర్ాములు 12:23 => అతడు దేవుని మహమపర్చనాందున వెాంటనే ప్రభువు దూత 
అతని మొతెతను గనుక ప్పరుగులు పడి ప్రాణము విడిచెను. 
2 కొరిాందీయులకు 4:4 => దేవుని సవరూపయైయును క్రీస్సత మహమను కనుపర్చు స్సవార్త 
ప్రకశము వారిక్త ప్రకశాంపకుాండు నిమితతము, ఈ యుగసాంబాంధ్మైన దేవత అవిశావస్సలైనవారి 
మనోనేత్రములకు గ్రుడిడతనము కలుగజేసెను. 
2 దెస్లోనీకయులకు 2:4 => ఏది దేవుడనబడునో, ఏది పూజ్కాంపబడునో, దానినాంతటిని 
ఎదిరిాంచుచు, దానికాంతటిక్త పైగా వాడు తనుుతానే హెచిిాంచుకొనుచు, తాను దేవుడనని తనుు 
కనుపర్చుకొనుచు, దేవుని ఆలయములో కూరుిాండును గనుక ఏవిధ్ముగానైనను ఎవడును 
మిముును మోసపర్చనియాకుడి. 
ప్రకటన 13:4 => ఆ మృగమునకు అధకర్మిచిినాందున వారు ఘటసర్పమునకు నమసాకర్ము 
చేసిరి. మరియు వారు ఈ మృగముతో సాటి యెవడు? దానితో యుదధము చేయగల వాడెవడు? అని 
చెప్పపకొనుచు ఆ మృగమునకు నమసాకర్ము చేసిరి. 
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ప్రకటన 13:14 => కతితదెబబ తినియు బ్రదిక్తన యీ క్రూర్మృగమునకు ప్రతిమను చేయవలెనని అది 
భూనివాస్సలతో చెప్పపచు, ఆ మృగము ఎదుట చేయుటకు తనక్తయాబడిన సూచనలవలన 
భూనివాస్సలను మోసప్పచుిచునుది. 
ఆదికాండము 3:22 => అప్పపడు దేవుడైన యెహోవా ఇదిగో మాంచిచెడడలను ఎరుగునట్టల, ఆదాము 
మనలో ఒకనివాంటివాడాయెను. కబటిు అతడు ఒకవేళ్ తన చెయిా చాచి జీవవృక్షఫలమును కూడ 
తీసికొని తిని నిర్ాంతర్ము జీవిాంచునేమో అని 

ఆదికాండము 2:17 => అయితే మాంచి చెడడల తెలివినిచుి వృక్ష ఫలములను తినకూడదు; నీవు 
వాటిని తినుదినమున నిశియముగా చచెిదవని నరుని కజ్ఞాపాంచెను.  
నాాయాధపతులు 3:2 => ఇశ్రాయేలీయుల తర్తర్ములవారిక్త, అనగా పూర్వము ఆ యుదధములను 
ఏ మాత్రమును చూడనివారిక్త యుదధముచేయ నేరుపనట్టల యెహోవా ఉాండనిచిిన జనములు ఇవి.  
1 సమూయేలు 28:10 => అాందుకు సౌలు యెహోవా జీవముతోడు దీనిని బటిు నీకు శక్ష 
యెాంతమాత్రమును రాదని యెహోవా నామమున ప్రమాణము చేయగా 

2 సమూయేలు 14:20 => సాంగతిని రాజుతో మరుగుమాటలతో మనవి చేయుటకు నీ స్నవకుడగు 
యోవాబు ఏరాపట్ట చేసెను. ఈ లోకమాందు సమసతమును ఎరుగుటయాందు నా యేలినవాడవగు నీవు 
దేవదూతల జ్ఞానమువాంటి జ్ఞానము గలవాడవు. 
1 రాజులు 13:18 => అాందుకతడు నేనును నీవాంటి ప్రవకతనే; మరియు దేవదూత యొకడు 
యెహోవాచేత సెలవుపొాంది అనుపానములు ప్పచుికొనుటకై అతని నీ యిాంటిక్త తోడుకొనిర్ముని 
నాతో చెప్పపనని అతనితో అబదధమాడగా 

2 దినవృతాతాంతములు 18:21 => అాందుకు ఆ యాతు నేను బయలుదేరి అతని ప్రవకతలాందరి 
నోటను అబదధములాడు ఆతుగా ఉాందునని చెపపగా యెహోవా నీవు అతనిని ప్రేరేపాంచి జయిాంతువు, 
పోయి ఆ ప్రకర్ముగా చేయుమని సెలవిచెిను. 
ప్రసాంగి 7:23 => ఇది అాంతయు జ్ఞానముచేత నేను శోధాంచి చూచితిని, జ్ఞానాభాాసము 
చేసికొాందునని నేననుకొాంటిని గాని అది నాకు దూర్మాయెను. 
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యెషయా 14:14 => మేఘమాండలముమీది కెకుకదును మహోనుతునితో ననుు సమానునిగా 
చేసికొాందును అని నీవు మనస్స్లో అనుకొాంటివిగదా? 

దానియేలు 11:37 => అతడు అాందరికాంట్ట ఎకుకవగా తనుుతాను హెచిిాంచుకొనును గనుక తన 
పతరుల దేవతలను లక్షయప్పటుడు; మరియు స్త్రీలకాంక్షితా దేవతను గాని, యే దేవతను గాని 
లక్షయప్పటుడు. 
యోహాను 8:44 => మీరు మీ తాండ్రియగు అపవాది సాంబాంధులు; మీ తాండ్రి దురాశలు 
నెర్వేర్ిగోరుచునాురు. ఆదినుాండి వాడు నర్హాంతకుడై యుాండి సతామాందు నిలిచినవాడు కడు; 
వానియాందు సతామేలేదు; వాడు అబదధమాడునప్పపడు తన సవభావము అనుసరిాంచియే మాటలాడును; 
వాడు అబదిధకుడును అబదధమునకు జనకుడునై యునాుడు. 
కొలొస్యులకు 2:23 => అటిువి స్నవచాారాధ్న విషయములోను వినయ విషయములోను, దేహశక్ష 
విషయములోను జ్ఞాన రూపకమైనవని యెాంచబడుచునువేగాని, శరీరేచాానిగ్రహ విషయములో 
ఏమాత్రమును ఎనిుక చేయదగినవి కవు 

హెబ్రీయులకు 5:14 => వయస్స్ వచిినవారు అభాాసముచేత మేలు కీడులను వివేచిాంచుటకు 
సాధ్కము చేయబడిన జ్ఞానేాంద్రియములు కలిగియునాురు గనుక బలమైన అహార్ము వారికే తగును. 

వచనము 6 

స్త్రీ ఆ వృక్షము ఆహార్మునకు మాంచిదియు, కనుులకు అాందమైనదియు, వివేకమిచుి 
ర్మామైనదియునై యుాండుట చూచినప్పపడు ఆమె దాని ఫలములలో కొనిు తీసికొని తిని తనతోపాట్ట 

తన భర్తకును ఇచెిను, అతడుకూడ తినెను; 
 

యెహోషువ 7:21 => దోప్పడు సొముులో ఒక మాంచి షీనారు పైవస్త్రమును రెాండువాందల తులముల 
వెాండిని ఏబది తులముల యెతుతగల ఒక బాంగారు కమిుని నేను చూచి వాటిని ఆశాంచి తీసికొాంటిని; 
అదిగో నా డేరామధ్ా అవి భూమిలో దాచబడియునువి, ఆ వెాండి దాని క్రాంద ఉనుదని ఉతతర్మిచిి 
తాను చేసినదాంతయు ఒప్పపకొనెను. 
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నాాయాధపతులు 16:1 => తరువాత సమో్ను గాజ్ఞకు వెళ్లల వేశా నకతెను చూచి ఆమెయొదద 
చేరెను. 
నాాయాధపతులు 16:2 => సమో్ను అకకడిక్త వచెినని గాజ్ఞవారిక్త తెలిసినప్పపడు వారు మాట్ట 
ప్పటిు రేప్ప తెలలవారిన తరువాత అతని చాంప్పదమనుకొని పటుణప్ప దావర్మునదద ఆ రాత్రి అాంతయు 
పొాంచియుాండిరి. 
యెహెజేకలు 24:16 => నర్ప్పత్రుడా, నీ కనుుల క్తాంపైన దానిని నీయొదదనుాండి ఒకకదెబబతో 
తీసివేయబోవుచునాును, నీవు అాంగలార్ివదుద ఏడువవదుద కనీురు విడువవదుద. 
యెహెజేకలు 24:21 => ఇశ్రాయేలీయులకు నీవీలాగున ప్రకటిాంప్పము ప్రభువైన యెహోవా 
సెలవిచుినదేమనగా మీకు అతిశయాసపదముగాను, మీ కనుులకు ముచిటగాను, మీ మనస్స్నకు 
ఇషుముగాను ఉను నా పరిశుదధ సథలమును నేను చెర్పబోవుచునాును, మీరు వెనుక విడిచిన మీ 
కుమారులును కుమారెతలును అకకడనే ఖడగముచేత కూలుదురు. 
యెహెజేకలు 24:25 => నర్ప్పత్రుడా, వారి ఆశ్రయమును అతిశయాసపదమును వారిక్త కనుుల 
క్తాంపైనదానిని వారు ఇచాయిాంచు దానిని, వారి కుమారులను కుమారెతలను నేను తీసివేయు 
దినమునాందు నీకు సమాచార్ము తెలియజేయుటకై తపపాంచుకొని వచిిన యొకడు నీయొదదకు 
వచుిను. 
ఆదికాండము 6:2 => దేవుని కుమారులు నరుల కుమారెతలు చకకనివార్ని చూచి వార్ాందరిలో 
తమకు మనస్స్వచిిన స్త్రీలను వివాహము చేసికొనిరి. 
ఆదికాండము 39:7 => అట్టతరువాత అతని యజమానుని భార్ా యోస్నప్పమీద కనుువేసి తనతో 
శయనిాంచుమని చెప్పపను 

యెహోషువ 7:21 => దోప్పడు సొముులో ఒక మాంచి షీనారు పైవస్త్రమును రెాండువాందల తులముల 
వెాండిని ఏబది తులముల యెతుతగల ఒక బాంగారు కమిుని నేను చూచి వాటిని ఆశాంచి తీసికొాంటిని; 
అదిగో నా డేరామధ్ా అవి భూమిలో దాచబడియునువి, ఆ వెాండి దాని క్రాంద ఉనుదని ఉతతర్మిచిి 
తాను చేసినదాంతయు ఒప్పపకొనెను. 
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2 సమూయేలు 11:2 => ఒకనక దినమున ప్రొదుద గ్రుాంకువేళ్ దావీదు పడకమీదనుాండి లేచి 
రాజనగరి మిదెదమీద నడుచుచు పైనుాండి చూచుచుాండగా సాునముచేయు ఒక స్త్రీ కనబడెను. 
యోబు 31:1 => నేను నా కనుులతో నిబాంధ్న చేసికొాంటిని కనాకను నేనేలాగు చూచుదును? 

మతతయి 5:28 => నేను మీతో చెప్పపనదేమనగా ఒక స్త్రీని మోహప్ప చూప్పతో చూచు ప్రతివాడు 
అప్పపడే తన హృదయమాందు ఆమెతో వాభిచార్ము చేసినవాడగును. 
1 యోహాను 2:16 => లోకములో ఉనుదాంతయు, అనగా శరీరాశయు నేత్రాశయు 
జీవప్పడాంబమును తాండ్రివలన ప్పటిునవి కవు; అవి లోకసాంబాంధ్మైనవే. 
1 తిమోతి 2:14 => మరియు ఆదాము మోసపర్చబడలేదు గాని, స్త్రీ మోసపర్చబడి అపరాధ్ములో 
పడెను. 
ఆదికాండము 3:12 => అాందుకు ఆదాము నాతో నుాండుటకు నీవు నాక్తచిిన ఈ స్త్రీయే ఆ 
వృక్షఫలములు కొనిు నాక్తయాగా నేను తిాంటిననెను. 
ఆదికాండము 3:17 => ఆయన ఆదాముతో నీవు నీ భార్ామాట విని తినవదదని నేను నీకజ్ఞాపాంచిన 
వృక్షఫలములు తిాంటివి గనుక నీ నిమితతము నేల శపాంపబడియునుది; ప్రయాసముతోనే నీవు బ్రదుకు 
దినములనిుయు దాని పాంట తిాందువు; 
హోషేయ 6:7 => ఆదాము నిబాంధ్న మీరినట్టల వారు నాయెడల విశావసఘాతకులై నా నిబాంధ్నను 
మీరియునాురు. 
రోమీయులకు 5:12 => ఇట్టలాండగా ఒక మనుషుానిదావరా పాపమును పాపముదావరా మర్ణమును 
లోకములో ఏలాగు ప్రవేశాంచెనో, ఆలాగుననే మనుషుాలాందరు పాపము చేసినాందున మర్ణము 
అాందరిక్తని సాంప్రాపతమాయెను. 
రోమీయులకు 5:13 => ఏలయనగా ధ్ర్ుశాస్త్రము వచిినదనుక పాపము లోకములో ఉాండెను గాని 
ధ్ర్ుశాస్త్రము లేనప్పపడు పాపము ఆరోపాంపబడదు. 
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రోమీయులకు 5:14 => అయినను ఆదాము చేసిన అతిక్రమమును బోలి పాపము చేయని 
వారిమీదకూడ, ఆదాము మొదలుకొని మోషే వర్కు మర్ణమేలెను; ఆదాము రాబోవువానిక్త 
గురుతైయుాండెను, 
రోమీయులకు 5:15 => అయితే అపరాధ్ము కలిగినట్టు కృపావర్ము కలుగలేదు. ఎటలనగా ఒకని 
అపరాధ్మువలన అనేకులు చనిపోయినయెడల మరియెకుకవగా దేవుని కృపయు, యేస్సక్రీసతను ఒక 
మనుషుాని కృపచేతనైన దానమును అనేకులకు విసతరిాంచెను 

రోమీయులకు 5:16 => మరియు పాపము చేసిన యొకనివలన శక్షావిధ కలిగినట్టు ఆ దానము 
కలుగలేదు. ఏలయనగా తీరుప ఒకక అపరాధ్మూలముగా వచిినదై శక్షావిధక్త కర్ణమాయెను; 
కృపావర్మైతే అనేకమైన అపరాధ్ముల మూలముగా వచిినదై మనుషుాలు నీతిమాంతులుగా 
తీర్ిబడుటకు కర్ణమాయెను. 
రోమీయులకు 5:17 => మర్ణము ఒకని అపరాధ్మూలమున వచిినదై ఆ యొకనిదావరానే 
యేలినయెడల కృపాబాహుళ్ామును నీతిదానమును పొాందువారు జీవముగలవారై, మరి 
నిశియముగా యేస్సక్రీసతను ఒకని దావరానే యేలుదురు. 
రోమీయులకు 5:18 => కబటిు తీరుప ఒకక అపరాధ్మూలమున వచిినదై, మనుషుాలకాందరిక్తని 
శక్షావిధ కలుగుటకు ఏలాగు కర్ణమాయెనో, ఆలాగే ఒకక ప్పణాకర్ామువలన కృపాదానము 
మనుషుాలకాందరిక్తని జీవప్రదమైన నీతి విధాంపబడుటకు కర్ణమాయెను. 
రోమీయులకు 5:19 => ఏలయనగా ఒక మనుషుాని అవిధేయతవలన అనేకులు పాప్పలుగా ఏలాగు 
చేయబడిరో, ఆలాగే ఒకని విధేయతవలన అనేకులు నీతిమాంతులుగా చేయబడుదురు. 
ఆదికాండము 12:14 => అబ్రాము ఐగుప్పతలో చేరినప్పపడు ఐగుప్తతయులు ఆ స్త్రీ మిక్తకలి 
సౌాందర్ావతియయి యుాండుట చూచిరి 

ఆదికాండము 13:10 => లోతు తన కనుులెతిత యొరాదను ప్రాాంతమాంతటిని చూచెను. యెహోవా 
సొదమ గొమొఱ్ఱఱ అను పటుణములను నాశనము చేయకమునుప్ప సోయరుకు వచుివర్కు 
అదాంతయు యెహోవా తోటవలెను ఐగుప్పత దేశమువలెను నీళ్లల పారు దేశమై యుాండెను. 
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ఆదికాండము 38:2 => అకకడ షూయ అను ఒక కనానీయుని కుమారెతను యూదా చూచి ఆమెను 
తీసికొని ఆమెతో పోయెను. 
నిర్గమకాండము 20:17 => నీ పొరుగువాని యిలుల ఆశాంపకూడదు. నీ పొరుగువాని భార్ానైనను 
అతని దాస్సనైనను అతని దాసినైనను అతని యెదుదనైనను అతని గాడిదనైనను నీ పొరుగువానిదగు 
దేనినైనను ఆశాంపకూడదు అని చెప్పపను. 
నాాయాధపతులు 14:17 => ఏడవ దినమున ఆమె అతని తొాందర్ప్పటిునాందున అతడు ఆమెకు దాని 
తెలియజేయగా ఆమె తన జనులకు ఆ విప్పపడు కథను తెలిప్పను. 
1 రాజులు 13:19 => అతడు తిరిగి అతనితోకూడ మర్లిపోయి అతని యిాంట అనుపానములు 
ప్పచుికొనెను. 
1 రాజులు 21:2 => అహాబు నాబోతును పలిపాంచి నీ ద్రాక్ష తోట నా నగరును ఆనుకొనియునుది 
గనుక అది నాకు కూర్తోటక్తముు దానిక్త ప్రతిగా దానికాంట్ట మాంచి ద్రాక్షతోట నీక్తచెిదను, లేదా నీకు 
అనుకూలమైన యెడల దానిని క్రయమునక్తముని అడిగెను. 
1 రాజులు 21:5 => అాంతట అతని భార్ాయైన యెజెబెలు వచిి నీవు మూతి ముడుచుకొనినవాడవై 
భోజనము చేయక యుాండెదవేమని అతని నడుగగా 

యోబు 2:9 => అతని భార్ా వచిినీవు ఇాంకను యథార్థతను వదలకయుాందువా? దేవుని దూషిాంచి 
మర్ణము కమునెను. 
యోబు 20:12 => చెడుతనము వారి నోటిక్త తియాగా నుాండెను వారు నాలుకక్రాంద దాని 
దాచిప్పటిురి. 
యోబు 33:20 => రొట్టుయు రుచిగల ఆహార్మును వానికసహామగును 

సామెతలు 9:17 => అది తెలివిలేని వాడొకడు వచుిట చూచి దాంగిలిాంచిన నీళ్లల తీప చాట్టన తినిన 
భోజనము రుచి అని చెప్పపను. 
సామెతలు 19:3 => అటిువాడు హృదయమున యెహోవామీద కోపాంచును. 
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సామెతలు 20:17 => మోసముచేసి తెచుికొను ఆహార్ము మనుషుాలకు బహు ఇాంప్పగా ఉాండును 
పముట వాని నోరు మాంటితో నిాంపబడును. 
ప్రసాంగి 2:10 => నా కనుులు ఆశాంచిన వాటిలో దేనిని అవి చూడకుాండ నేను అభాాంతర్ము 
చేయలేదు; మరియు నా హృదయము నా పనులనిుటినిబటిు సాంతోషిాంపగా సాంతోషకర్మైనదేదియు 
అనుభవిాంచకుాండ నేను నా హృదయమును నిర్బాంధాంపలేదు. ఇదే నా పనులనిుటివలన నాకు దరిక్తన 
భాగాము. 
ప్రసాంగి 7:16 => అధకముగా నీతిమాంతుడవై యుాండకుము; అధకముగా జ్ఞానివి కకుము; నినుు 
నీవేల నాశనము చేసికొాందువు? 

ప్రసాంగి 7:29 => ఇది యొకటిమాత్రము నేను కనుగొాంటిని, ఏమనగా దేవుడు నరులను 
యథార్థవాంతులనుగా ప్పటిుాంచెను గాని వారు వివిధ్మైన తాంత్రములు కలిపాంచుకొనియునాురు. 
ప్రసాంగి 11:9 => యౌవనుడా, నీ యౌవనమాందు సాంతోషపడుము, నీ యౌవనకలమాందు నీ 
హృదయము సాంతుషిుగా ఉాండనిముు, నీ కోరికచొప్పపనను నీ దృషిుయొకక యిషుము చొప్పపనను 
ప్రవరితాంప్పము; అయితే వీటనిుటి నిబటిు దేవుడు నినుు తీరుపలోనిక్త తెచుినని జ్ఞాపకముాంచుకొనుము; 
యిరిుయా 44:19 => మేము ఆకశరాణిక్త ధూపము వేయగాను, ఆమెకు పానార్పణములు 
అరిపాంపగాను, మా ప్పరుషుల సెలవులేకుాండ ఆమెకు పాండివాంటలు చేయుచునాుమా? ఆమెకు 
పానార్పణములు పోయుచునాుమా? అని వారు చెపపగా 

యెహెజేకలు 23:16 => అది వారిని చూచినవెాంటనే మోహాంచి కలీదయదేశమునకు వారియొదదకు 
దూతలను పాంప వారిని పలిపాంచుకొనగా 

మారుక 9:47 => నీ కనుు నినుు అభాాంతర్పర్చినయెడల దాని తీసిపార్వేయుము; రెాండు కనుులు 
కలిగి నర్కములో పడవేయబడుటకాంట్ట ఒాంటికనుు గలవాడవై దేవుని రాజాములో ప్రవేశాంచుట మేలు. 
రోమీయులకు 5:16 => మరియు పాపము చేసిన యొకనివలన శక్షావిధ కలిగినట్టు ఆ దానము 
కలుగలేదు. ఏలయనగా తీరుప ఒకక అపరాధ్మూలముగా వచిినదై శక్షావిధక్త కర్ణమాయెను; 
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కృపావర్మైతే అనేకమైన అపరాధ్ముల మూలముగా వచిినదై మనుషుాలు నీతిమాంతులుగా 
తీర్ిబడుటకు కర్ణమాయెను. 
రోమీయులకు 5:17 => మర్ణము ఒకని అపరాధ్మూలమున వచిినదై ఆ యొకనిదావరానే 
యేలినయెడల కృపాబాహుళ్ామును నీతిదానమును పొాందువారు జీవముగలవారై, మరి 
నిశియముగా యేస్సక్రీసతను ఒకని దావరానే యేలుదురు. 
రోమీయులకు 7:7 => కబటిు యేమాందుము? ధ్ర్ుశాస్త్రము పాపమాయెనా? అటలనరాదు. 
ధ్ర్ుశాస్త్రమువలననే గాని పాపమనగా ఎటిుదో నాకు తెలియకపోవును. ఆశాంపవదదని ధ్ర్ుశాస్త్రము 
చెపపనియెడల దురాశయన ఎటిుదో నాకు తెలియకపోవును.  
1 కొరిాందీయులకు 15:22 => ఆదామునాందు అాందరు ఏలాగు మృతిపొాందుచునాురో, ఆలాగుననే 
క్రీస్సతనాందు అాందరు బ్రదిక్తాంపబడుదురు. 
కొలొస్యులకు 2:23 => అటిువి స్నవచాారాధ్న విషయములోను వినయ విషయములోను, దేహశక్ష 
విషయములోను జ్ఞాన రూపకమైనవని యెాంచబడుచునువేగాని, శరీరేచాానిగ్రహ విషయములో 
ఏమాత్రమును ఎనిుక చేయదగినవి కవు 

యాకోబు 1:15 => దురాశ గర్భము ధ్రిాంచి పాపమును కనగా, పాపము పరిపకవమై మర్ణమును 
కనును. 

వచనము 7 

అప్పపడు వారిదదరి కనుులు తెర్వబడెను; వారు తాము దిగాంబరులమని తెలిసికొని అాంజూర్ప్ప ఆకులు 
కుటిు తమకు కచిడములను చేసికొనిరి. 

 

ఆదికాండము 3:5 => ఏలయనగా మీరు వాటిని తిను దినమున మీ కనుులు తెర్వబడుననియు, 
మీరు మాంచిచెడడలను ఎరిగినవారై దేవతలవలె ఉాందుర్నియు దేవునిక్త తెలియునని స్త్రీతో చెపపగా 

దివతీయోపదేశకాండము 28:34 => నీ కనుులయెదుట జరుగుదానిని చూచుటవలన నీకు 
వెఱ్ఱఱయెతుతను. 
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2 రాజులు 6:20 => వారు షోమ్రోనులోనిక్త వచిినప్పపడు అతడు యెహోవా, వీరు చూచునట్టల వీరి 
కాండలను తెరువుమని ప్రార్థన చేయగా యెహోవా వారి కాండలను తెర్వచేసెను గనుక వారు తాము 
షోమ్రోను మధ్ా ఉనాుమని తెలిసికొనిరి. 
లూక 16:23 => అప్పపడతడు పాతాళ్ములో బాధ్పడుచు, కనుులెతిత దూర్మునుాండి అబ్రాహామును 
అతని రొముున (ఆనుకొనియును) లాజరును చూచి 

ఆదికాండము 3:10 => అాందుకతడు నేను తోటలో నీ సవర్ము వినినప్పపడు దిగాంబరినిగా 
నుాంటినిగనుక భయపడి దాగుకొాంటిననెను. 
ఆదికాండము 3:11 => అాందుకయన నీవు దిగాంబరివని నీకు తెలిపనవాడెవడు? నీవు తినకూడదని 
నేను నీకజ్ఞాపాంచిన వృక్షఫలములు తిాంటివా? అని అడిగెను. 
ఆదికాండము 2:25 => అప్పపడు ఆదామును అతని భార్ాయు వారిదదరు దిగాంబరులుగా నుాండిరి; 
అయితే వారు సిగుగ ఎరుగక యుాండిరి. 
యోబు 9:29 => ననుు దోషినిగా ఎాంచవలసి వచెిను గదా కబటిు నాకు ఈ వార్థప్రయాసమేల? 

యోబు 9:30 => నేను హమముతో ననుు కడుగుకొనినను సబుబతో నాచేతులు కడుగుకొనినను 

యోబు 9:31 => నీవు ననుు గోతిలో ముాంచెదవు అప్పపడు నేను నా సవాంతవస్త్రములకై 
అసహుాడనగుదును. 
యెషయా 28:20 => పాండుకొనుటకు మాంచము పొడుగు చాలదు కప్పపకొనుటకు దుపపటి వెడలుప 
చాలదు. 
యెషయా 59:6 => వారి పట్టుబటు నేయుటకు పనిక్తరాదు వారు నేసినది ధ్రిాంచుకొనుటకు ఎవనిక్తని 
వినియోగిాంపదు వారి క్రయలు పాపక్రయలే వారు బలాతాకర్ము చేయువారే.  
ఆదికాండము 3:21 => దేవుడైన యెహోవా ఆదామునకును అతని భార్ాకును చర్ుప్ప చొకకయిలను 
చేయిాంచి వారిక్త తొడిగిాంచెను. 
నాాయాధపతులు 3:2 => ఇశ్రాయేలీయుల తర్తర్ములవారిక్త, అనగా పూర్వము ఆ యుదధములను 
ఏ మాత్రమును చూడనివారిక్త యుదధముచేయ నేరుపనట్టల యెహోవా ఉాండనిచిిన జనములు ఇవి.  
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1 రాజులు 13:21 => అాంతట అతడు యూదాదేశములోనుాండి వచిిన దైవజనుని పలిచి యెహోవా 
ఈలాగున ఆజ ాఇచుిచునాుడు నీ దేవుడైన యెహోవా నీకు ఆజ్ఞాపాంచినదానిని గైకొనక 

2 దినవృతాతాంతములు 28:19 => ఆహాజు యూదాదేశమును దిగాంబరినిగా చేసి యెహోవాకు 
ద్రోహము చేసియుాండెను గనుక యెహోవా ఇశ్రాయేలు రాజైన ఆహాజు చేసినదానినిబటిు యూదావారిని 
హీనపర్చెను. 
యోబు 31:33 => ఆదాము చేసినట్టల నా దోషములను దాచిప్పట్టుకొని 

సామెతలు 20:17 => మోసముచేసి తెచుికొను ఆహార్ము మనుషుాలకు బహు ఇాంప్పగా ఉాండును 
పముట వాని నోరు మాంటితో నిాంపబడును. 
ప్రసాంగి 7:29 => ఇది యొకటిమాత్రము నేను కనుగొాంటిని, ఏమనగా దేవుడు నరులను 
యథార్థవాంతులనుగా ప్పటిుాంచెను గాని వారు వివిధ్మైన తాంత్రములు కలిపాంచుకొనియునాురు. 
యెహెజేకలు 16:36 => ప్రభువైన యెహోవా సెలవిచుినదేమనగా నీ విటకాండ్రతో నీవు నీ సొముు 
వాయపర్చి నీవు వాభిచార్ము చేసి నీ మానము నీవు కనుపర్చుకొనిన దానినిబటిుయు, నీ 
విటకాండ్రనుబటిుయు, హేయ విగ్రహములనుబటిుయు, నీవు వాటికపపగిాంచిన నీ బిడడల 
ర్కతమునుబటిుయు,  
1 కొరిాందీయులకు 12:23 => శరీర్ములో ఏ అవయవములు ఘనతలేనివని తలాంతుమో ఆ 
అవయవములను మరి ఎకుకవగా ఘనపర్చుచునాుము. స్సాందర్ములు కని మన అవయవములకు 
ఎకుకవైన సౌాందర్ాము కలుగును. 
2 కొరిాందీయులకు 5:3 => ఈ గుడార్ములోనును మనము భార్ము మోసికొని మూలుగచునాుము. 
ప్రకటన 3:17 => నీవు దౌరాభగుాడవును దికుకమాలిన వాడవును దరిద్రుడవును గ్రుడిడవాడవును 
దిగాంబరుడవునై యునాువని యెరుగక నేను ధ్నవాంతుడను, ధ్నవృదిధ చేసియునాును, నాకేమియు 
కొదువలేదని చెప్పపకొనుచునాువు. 

వచనము 8 
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చలలపూటను ఆదామును అతని భార్ాయు తోటలో సాంచరిాంచుచును దేవుడైన యెహోవా సవర్మును 
విని, దేవుడైన యెహోవా ఎదుటిక్త రాకుాండ తోటచెటలమధ్ాను దాగుకొనగా 

 

ఆదికాండము 3:10 => అాందుకతడు నేను తోటలో నీ సవర్ము వినినప్పపడు దిగాంబరినిగా 
నుాంటినిగనుక భయపడి దాగుకొాంటిననెను. 
దివతీయోపదేశకాండము 4:33 => నీవు దేవుని సవర్ము అగిు మధ్ానుాండి మాటలాడుట వినినట్టల 
మరి ఏ జనమైనను విని బ్రదికెనా? 

దివతీయోపదేశకాండము 5:25 => కబటిు మేము చావనేల? ఈ గొపప అగిు మముును దహాంచును; 
మేము మన దేవుడైన యెహోవా సవర్ము ఇక వినినయెడల చనిపోదుము. 
యోబు 34:21 => ఆయన దృషిు నరుల మార్గములమీద నుాంచబడియునుది ఆయన 
వారినడకలనిుయు కనిప్పటిు చూచుచునాుడు. 
యోబు 34:22 => దుష్క్రయలు చేయువారు దాగుకొనుటకు చీకటియైనను మర్ణాంధ్కర్మైనను 
లేదు. 
యోబు 38:1 => అప్పపడు యెహోవా స్సడిగాలిలోనుాండి ఈలాగున యోబునకు ప్రతుాతతర్మిచెిను 

యోబు 22:14 => గాఢమైన మేఘములు ఆయనకు చాట్టగా నునువి, ఆయన చూడలేదు 
ఆకశములో ఆయన తిరుగుచునాుడు అని నీవనుకొనుచునాువు. 
యోబు 31:33 => ఆదాము చేసినట్టల నా దోషములను దాచిప్పట్టుకొని 

యోబు 34:22 => దుష్క్రయలు చేయువారు దాగుకొనుటకు చీకటియైనను మర్ణాంధ్కర్మైనను 
లేదు. 
కీర్తనలు 139:1 => యెహోవా, నీవు ననుు పరిశోధాంచి తెలిసికొనియునాువు 

కీర్తనలు 139:2 => నేను కూరుిాండుట నేను లేచుట నీకు తెలియును నాకు తలాంప్ప ప్పటుకమునుపే 
నీవు నా మనస్స్ గ్రహాంచుచునాువు. 
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కీర్తనలు 139:3 => నా నడకను నా పడకను నీవు పరిశీలన చేసియునాువు, నా చర్ాలనిుటిని నీవు 
బాగుగా తెలిసికొనియునాువు. 
కీర్తనలు 139:4 => యెహోవా, మాట నా నాలుకకు రాకమునుపే అది నీకు పూరితగా తెలిసియునుది. 
కీర్తనలు 139:5 => వెనుకను ముాందును నీవు ననుు ఆవరిాంచియునాువు నీ చేయి నామీద 
ఉాంచియునాువు. 
కీర్తనలు 139:6 => ఇటిు తెలివి నాకు మిాంచినది అది అగోచర్ము అది నాకాందదు. 
కీర్తనలు 139:7 => నీ ఆతుయొదదనుాండి నేనెకకడిక్త పోవుదును? నీ సనిుధనుాండి నేనెకకడిక్త 
పారిపోవుదును? 

కీర్తనలు 139:8 => నేను ఆకశమునకెక్తకనను నీవు అకకడను ఉనాువు నేను పాతాళ్మాందు 
పాండుకొనినను నీవు అకకడను ఉనాువు 

కీర్తనలు 139:9 => నేను వేకువ రెకకలు కట్టుకొని సముద్ర దిగాంతములలో నివసిాంచినను 

కీర్తనలు 139:10 => అకకడను నీ చేయి ననుు నడిపాంచును నీ కుడిచేయి ననుు పట్టుకొనును 

కీర్తనలు 139:11 => అాంధ్కర్ము ననుు మరుగుచేయును నాకు కలుగు వెలుగు రాత్రివలె 
ఉాండును అని నేననుకొనినయెడల 

కీర్తనలు 139:12 => చీకటియైనను నీకు చీకటి కకపోవును రాత్రి పగటివలె నీకు వెలుగుగా 
ఉాండును చీకటియు వెలుగును నీకు ఏకరీతిగా ఉనువి 

సామెతలు 15:3 => యెహోవా కనుులు ప్రతి సథలముమీదనుాండును చెడడవారిని మాంచివారిని అవి 
చూచుచుాండును. 
యిరిుయా 23:24 => యెహోవా సెలవిచిిన మాట ఏదనగా నాకు కనబడకుాండ ర్హసా 
సథలములలో దాగగలవాడెవడైన కలడా? నేను భూమాాకశముల యాందాంతట నునువాడను కనా? 
యిదే యెహోవా వాకుక. 
ఆమోస్స 9:2 => వారు పాతాళ్ములో చొచిిపోయినను అచిటనుాండి నా హసతము వారిని బయటిక్త 
లాగును; ఆకశమునకెక్తక పోయినను అచిటనుాండి వారిని దిాంప తెచెిదను. 
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ఆమోస్స 9:3 => వారు కరెులు పర్వత శఖర్మున దాగినను నేను వారిని వెదక్తపటిు అచిటనుాండి 
తీసికొని వచెిదను; నా కనుులకు కనబడకుాండ వారు సముద్రములో మునిగినను అచిటి సర్పమునకు 
నేనాజా ఇతుతను, అది వారిని కర్చును. 
యోనా 1:3 => అయితే యెహోవా సనిుధలోనుాండి తరీీషు పటుణమునకు పారిపోవలెనని యోనా 
యొపేపకు పోయి తరీీషునకు పోవు ఒక ఓడను చూచి, ప్రయాణమునకు కేవు ఇచిి, యెహోవా 
సనిుధలో నిలువక ఓడవారితోకూడి తరీీషునకు పోవుటకు ఓడ ఎకెకను. 
యోనా 1:9 => అతడు వారితో ఇటలనెను నేను హెబ్రీయుడను; సముద్రమునకును భూమిక్తని 
సృషిుకర్తయై ఆకశమాందుాండు దేవుడైయును యెహోవా యాందు నేను భయభకుతలు గలవాడనై 
యునాును. 
యోనా 1:10 => తాను యెహోవా సనిుధలోనుాండి పారిపోవుచునుట్టు అతడు ఆ మనుషుాలకు 
తెలియజేసియుాండెను గనుక వారా సాంగతి తెలిసికొని మరిాంత భయపడి నీవు చేసిన పని ఏమని అతని 
నడిగిరి. 
రోమీయులకు 2:15 => అటిువారి మనసా్క్షి కూడ సాక్షయమిచుిచుాండగను, వారి తలాంప్పలు ఒక 
దానిమీద ఒకటి తప్పప మోప్పచు లేక తప్పపలేదని చెప్పపచుాండగను, ధ్ర్ుశాస్త్రసార్ము తమ 
హృదయములయాందు వ్రాయబడినట్టు చూప్పచునాురు 

హెబ్రీయులకు 4:13 => మరియు ఆయన దృషిుక్త కనబడని సృషుము ఏదియు లేదు. మనమెవనిక్త 
లెకక యొపపచెపపవలసి యునుదో ఆ దేవుని కనుులకు సమసతమును మరుగులేక తేటగా ఉనుది. 
ఆదికాండము 4:16 => అప్పపడు కయీను యెహోవా సనిుధలోనుాండి బయలుదేరివెళ్లల ఏదెనుకు 
తూరుపదికుకన నోదు దేశములో కప్పర్ముాండెను. 
లేవీయకాండము 26:12 => నేను మీ మధ్ా నడిచెదను మీకు దేవుడనైయుాందును; మీరు నాకు 
ప్రజలైయుాందురు. 
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2 రాజులు 5:25 => అతడు లోపలిక్త పోయి తన యజమానుని ముాందర్ నిలువగా ఎలీషా వానిని 
చూచి గేహజీ, నీవెచిటనుాండి వచిితివని అడిగినాందుకు వాడు నీ దాస్సడనైన నేను ఎచిటిక్తని 
పోలేదనెను. 
యోబు 13:20 => ఈ రెాండు పనులు మాత్రము నాకు చేయకుము అప్పపడు నేను నీకు విముఖుడనై 
యుాండను. 
కీర్తనలు 32:3 => నేను మౌనినై యుాండగా దినమాంతయు నేను చేసిన నా ఆర్తధ్వనివలన 
నాయెముకలు క్షీణిాంచినవి.  
యెషయా 6:8 => అప్పపడు నేను ఎవని పాంప్పదను? మా నిమితతము ఎవడు పోవునని ప్రభువు 
సెలవియాగా విాంటిని. అాంతట నేను చితతగిాంచుము నేనునాును ననుు పాంప్పమనగా 

2 దెస్లోనీకయులకు 1:9 => ఆ దినమున తన పరిశుదుధలయాందు మహమపర్చబడుటకును, 
విశవసిాంచినవార్ాందరియాందు ప్రశాంసిాంపబడుటకును, ప్రభువు వచిినప్పపడు అటిువారు 

వచనము 9 

దేవుడైన యెహోవా ఆదామును పలిచి నీవు ఎకకడ ఉనాువనెను. 
 

ఆదికాండము 4:9 => యెహోవా నీ తముుడైన హేబెలు ఎకకడునాుడని కయీనునడుగగా అతడు 
నేనెరుగను; నా తముునిక్త నేను కవలివాడనా అనెను. 
ఆదికాండము 11:5 => యెహోవా నరుల కుమారులు కటిున పటుణమును గోప్పర్మును చూడ 
దిగివచెిను. 
ఆదికాండము 16:8 => శార్యి దాసివైన హాగరూ, ఎకకడనుాండి వచిితివి, ఎకకడిక్త వెళ్లుచునాువని 
అడిగినాందుకు అది నా యజమానురాలైన శార్యియొదదనుాండి పారిపోవుచునాుననెను. 
ఆదికాండము 18:20 => మరియు యెహోవా సొదమ గొమొఱ్ఱఱలనుగూరిిన మొర్ గొపపది 
గనుకను వాటి పాపము బహు భార్మైనది గనుకను 
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ఆదికాండము 18:21 => నేను దిగిపోయి నాయొదదకు వచిిన ఆ మొర్ చొప్పపననే వారు 
సాంపూర్ణముగా చేసిరో లేదో చూచెదను; చేయనియెడల నేను తెలిసికొాందుననెను. 
యెహోషువ 7:17 => యూదా వాంశమును దగగర్కు ర్పపాంచినప్పపడు జెర్హీయుల వాంశము 
పట్టుబడెను. జెర్హీయుల వాంశమును ప్పరుషుల వరుసను దగగర్కు ర్పపాంచినప్పపడు జబిద పటుబడెను. 
యెహోషువ 7:18 => అతడును అతని యిాంటి ప్పరుషుల వరుసను దగగర్కు ర్పపాంపబడినప్పపడు 
యూదా గోత్రములోని జెర్హు మునిమనుమడును జబిద మనుమడును కరీు కుమారుడునైన ఆకను 
పట్టుబడెను. 
యెహోషువ 7:19 => అప్పపడు యెహోషువ ఆకనుతో నా కుమారుడా ఇశ్రాయేలు దేవుడైన 
యెహోవాకు మహమను చెలిలాంచి, ఆయన యెదుట ఒప్పపకొని, నీవు చేసినదానిని మరుగుచేయక నాకు 
తెలుప్పమని నినుు వేడుకొనుచునాునని చెపపగా 

ప్రకటన 20:12 => మరియు గొపపవారేమి కొదిదవారేమి మృతులైన వార్ాందరు ఆ సిాంహాసనము 
ఎదుట నిలువబడి యుాండుట చూచితిని. అప్పపడు గ్రాంథములు విపపబడెను; మరియు జీవగ్రాంథమును 
వేరొక గ్రాంథము విపపబడెను; ఆ గ్రాంథములయాందు వ్రాయబడియును వాటినిబటిు తమ క్రయల 
చొప్పపన మృతులు తీరుప పొాందిరి. 
ప్రకటన 20:13 => సముద్రము తనలో ఉను మృతులను అపపగిాంచెను; మర్ణమును 
పాతాళ్లోకమును వాటి వశముననును మృతులనపపగిాంచెను; వారిలో ప్రతివాడు తన క్రయల చొప్పపన 
తీరుప పొాందెను. 
సాంఖ్యాకాండము 22:9 => దేవుడు బిలామునదదకు వచిి నీయొదదనును యీ మనుషుాలు ఎవర్ని 
అడుగగా 

1 రాజులు 19:9 => అచిట ఉను యొక గుహలో చేరి బసచేసెను. యెహోవా వాకుక అతనిక్త 
ప్రతాక్షమై ఏలీయా, యిచిట నీవేమి చేయుచునాువని అతని నడుగగా 
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2 రాజులు 5:25 => అతడు లోపలిక్త పోయి తన యజమానుని ముాందర్ నిలువగా ఎలీషా వానిని 
చూచి గేహజీ, నీవెచిటనుాండి వచిితివని అడిగినాందుకు వాడు నీ దాస్సడనైన నేను ఎచిటిక్తని 
పోలేదనెను. 
యోబు 15:21 => భీకర్మైన ధ్వనులు వాని చెవులలో బడును, క్షేమకలమున పాడుచేయువారు 
వానిమీదిక్త వచెిదరు. 
ప్రసాంగి 6:10 => ముాందుాండినది బహుకలము క్రాందనే తెలియబడెను; ఆ యా మనుషుాలు 
ఎటిువార్గుదురో అది నిర్ణయమాయెను; తమకాంట్ట బలవాంతుడైన వానితో వారు వాాజెామాడజ్ఞలరు. 
లూక 16:2 => అతడు వాని పలిపాంచి నినుుగూరిి నేను వినుచును యీ మాట ఏమిటి? నీ 
గృహనిరావహకతవప్ప లెకక అపపగిాంచుము; నీవు ఇకమీదట గృహనిరావహకుడవై యుాండ వలలకదని 
వానితో చెప్పపను. 
లూక 17:17 => అాందుకు యేస్స పదిమాంది శుదుధలైరి కరా; ఆ తొముాండుగురు ఎకకడ? 

అపోసతలుల కర్ాములు 5:9 => అాందుకు పేతురు ప్రభువు యొకక ఆతును శోధాంచుటకు 
మీరెాందుకు ఏకీభవిాంచితిరి? ఇదిగో నీ ప్పనిమిటిని పాతిప్పటిునవారి పాదములు వాక్తటనే యునువి; 
వారు నినుును మోసికొనిపోవుదుర్ని ఆమెతో చెప్పపను 

అపోసతలుల కర్ాములు 9:4 => అప్పపడతడు నేలమీద పడి సౌలా, సౌలా, నీవేల ననుు 
హాంసిాంచుచునాువని తనతో ఒక సవర్ము పలుకుట వినెను. 
అపోసతలుల కర్ాములు 22:7 => నేను నేలమీద పడి సౌలా సౌలా, నీవెాందుకు, ననుు 
హాంసిాంచుచునాువని నాతో ఒక సవర్ము పలుకుట విాంటిని. 

వచనము 10 

అాందుకతడు నేను తోటలో నీ సవర్ము వినినప్పపడు దిగాంబరినిగా నుాంటినిగనుక భయపడి 
దాగుకొాంటిననెను. 
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ఆదికాండము 2:25 => అప్పపడు ఆదామును అతని భార్ాయు వారిదదరు దిగాంబరులుగా నుాండిరి; 
అయితే వారు సిగుగ ఎరుగక యుాండిరి. 
నిర్గమకాండము 3:6 => మరియు ఆయన నేను నీ తాండ్రి దేవుడను, అబ్రాహాము దేవుడను ఇసా్కు 
దేవుడను యాకోబు దేవుడను అని చెపపగా మోషే తన ముఖమును కప్పపకొని దేవునివైప్ప చూడ 
వెర్చెను. 
యోబు 23:15 => కవున ఆయన సనిుధని నేను కలవర్పడుచునాును నేను ఆలోచిాంచునప్పపడెలల 
ఆయనకు భయపడుచునాును. 
కీర్తనలు 119:120 => నీ భయమువలన నా శరీర్ము వణకుచునుది నీ నాాయవిధులకు నేను 
భయపడుచునాును. 
యెషయా 33:14 => సీయోనులోనును పాప్పలు దిగులుపడుచునాురు వణకు భక్తతహీనులను పట్టును. 
మనలో ఎవడు నితాము దహాంచు అగిుతో నివసిాంపగలడు? మనలో ఎవడు నితాము కలుిచును 
వాటితో నివసిాంచును?  
యెషయా 57:11 => ఎవనిక్త జడిసి భయపడినాందున ఆ సాంగతి మనసకరిాంపకపోతివి? నీవు 
కలలలాడి ననుు జ్ఞాపకము చేసికొనకపోతివి బహుకలమునుాండి నేను మౌనముగా నుాండినాందుననే 
గదా నీవు నాకు భయపడుట లేదు?  
1 యోహాను 3:20 => ప్రియులారా, మన హృదయము మనయాందు దోషారోపణ చేయనియెడల 
దేవుని యెదుట ధైర్ాము గలవార్మగుదుము. 
ఆదికాండము 3:7 => అప్పపడు వారిదదరి కనుులు తెర్వబడెను; వారు తాము దిగాంబరులమని 
తెలిసికొని అాంజూర్ప్ప ఆకులు కుటిు తమకు కచిడములను చేసికొనిరి. 
ఆదికాండము 2:25 => అప్పపడు ఆదామును అతని భార్ాయు వారిదదరు దిగాంబరులుగా నుాండిరి; 
అయితే వారు సిగుగ ఎరుగక యుాండిరి. 
నిర్గమకాండము 32:25 => ప్రజలు విచిలవిడిగా తిరుగుట మోషే చూచెను. వారి విరోధులలో 
వారిక్త ఎగతాళ్ల కలుగునట్టల అహరోను విచిలవిడిగా తిరుగుటకు వారిని విడిచిప్పటిుయుాండెను. 
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యెషయా 47:3 => నీ కోకయు తీసివేయబడును నీకు కలిగిన యవమానము వెలలడియగును నేను 
ప్రతిదాండన చేయుచు నరులను మనిుాంపను. 
ప్రకటన 3:17 => నీవు దౌరాభగుాడవును దికుకమాలిన వాడవును దరిద్రుడవును గ్రుడిడవాడవును 
దిగాంబరుడవునై యునాువని యెరుగక నేను ధ్నవాంతుడను, ధ్నవృదిధ చేసియునాును, నాకేమియు 
కొదువలేదని చెప్పపకొనుచునాువు. 
ప్రకటన 3:18 => నీవు ధ్నవృదిధ చేసికొనునట్టల అగిులో ప్పటము వేయబడిన బాంగార్మును, నీ 
దిసమొల సిగుగ కనబడకుాండునట్టల ధ్రిాంచుకొనుటకు తెలలని వస్త్రములను, నీకు దృషిు కలుగునట్టల నీ 
కనుులకు కట్టకను నాయొదద కొనుమని నీకు బుదిధ చెప్పపచునాును. 
ప్రకటన 16:15 => హెబ్రీ భాషలో హార్ మెగిదోదనను చోట్టకు వారిని పోగుచేసెను.  
ఆదికాండము 3:5 => ఏలయనగా మీరు వాటిని తిను దినమున మీ కనుులు తెర్వబడుననియు, 
మీరు మాంచిచెడడలను ఎరిగినవారై దేవతలవలె ఉాందుర్నియు దేవునిక్త తెలియునని స్త్రీతో చెపపగా 

ఆదికాండము 3:8 => చలలపూటను ఆదామును అతని భార్ాయు తోటలో సాంచరిాంచుచును దేవుడైన 
యెహోవా సవర్మును విని, దేవుడైన యెహోవా ఎదుటిక్త రాకుాండ తోటచెటలమధ్ాను దాగుకొనగా 

యోబు 15:21 => భీకర్మైన ధ్వనులు వాని చెవులలో బడును, క్షేమకలమున పాడుచేయువారు 
వానిమీదిక్త వచెిదరు. 
యెహెజేకలు 16:36 => ప్రభువైన యెహోవా సెలవిచుినదేమనగా నీ విటకాండ్రతో నీవు నీ సొముు 
వాయపర్చి నీవు వాభిచార్ము చేసి నీ మానము నీవు కనుపర్చుకొనిన దానినిబటిుయు, నీ 
విటకాండ్రనుబటిుయు, హేయ విగ్రహములనుబటిుయు, నీవు వాటికపపగిాంచిన నీ బిడడల 
ర్కతమునుబటిుయు,  
దానియేలు 10:7 => దానియేలను నాకు ఈ దర్శనము కలుగగా నాతోకూడనును మనుషుాలు దాని 
చూడలేదు గాని మిగుల భయాక్రాంతులై దాగుకొన వలెనని పారిపోయిరి. 
ప్రకటన 22:3 => ఇకమీదట శాపగ్రసతమైనదేదియు దానిలో ఉాండదు, దేవుని యొకకయు గొఱ్ఱపలల 
యొకకయు సిాంహాసనము దానిలో ఉాండును. 
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వచనము 11 

అాందుకయన నీవు దిగాంబరివని నీకు తెలిపనవాడెవడు? నీవు తినకూడదని నేను నీకజ్ఞపాాంచిన 
వృక్షఫలములు తిాంటివా? అని అడిగెను. 

 

ఆదికాండము 4:10 => అప్పపడాయన నీవు చేసినపని యేమిటి? నీ తముుని ర్కతము యొకక సవర్ము 
నేలలోనుాండి నాకు మొర్ప్పట్టుచునుది. 
కీర్తనలు 50:21 => ఇటిు పనులు నీవు చేసినను నేను మౌనినైయుాంటిని అాందుకు నేను కేవలము 
నీవాంటివాడనని నీవనుకొాంటివి అయితే నీ కనుులయెదుట ఈ సాంగతులను నేను వరుసగా ఉాంచి 
నినుు గదిదాంచెదను  
రోమీయులకు 3:20 => ఏలయనగా ధ్ర్ుశాస్త్ర సాంబాంధ్మైన క్రయలమూలముగా ఏ మనుషుాడును 
ఆయన దృషిుక్త నీతిమాంతుడని తీర్ిబడడు; ధ్ర్ుశాస్త్రమువలన పాపమనగా ఎటిుదో 
తెలియబడుచునుది. 
ఆదికాండము 2:17 => అయితే మాంచి చెడడల తెలివినిచుి వృక్ష ఫలములను తినకూడదు; నీవు 
వాటిని తినుదినమున నిశియముగా చచెిదవని నరుని కజ్ఞాపాంచెను.  
ఆదికాండము 2:25 => అప్పపడు ఆదామును అతని భార్ాయు వారిదదరు దిగాంబరులుగా నుాండిరి; 
అయితే వారు సిగుగ ఎరుగక యుాండిరి. 
ఆదికాండము 3:7 => అప్పపడు వారిదదరి కనుులు తెర్వబడెను; వారు తాము దిగాంబరులమని 
తెలిసికొని అాంజూర్ప్ప ఆకులు కుటిు తమకు కచిడములను చేసికొనిరి. 
ఆదికాండము 3:17 => ఆయన ఆదాముతో నీవు నీ భార్ామాట విని తినవదదని నేను నీకజ్ఞాపాంచిన 
వృక్షఫలములు తిాంటివి గనుక నీ నిమితతము నేల శపాంపబడియునుది; ప్రయాసముతోనే నీవు బ్రదుకు 
దినములనిుయు దాని పాంట తిాందువు; 
నాాయాధపతులు 2:2 => మీరు ఈ దేశనివాస్సలతో నిబాంధ్న చేసికొనకూడదు; వారి 
బలిప్తఠములను విరుగగొటువలెనని ఆజ ాఇచిితిని గాని మీరు నా మాటను వినలేదు. 
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1 రాజులు 21:19 => నీవు అతని చూచి యీలాగు ప్రకటిాంచుము యెహోవా సెలవిచుినదేమనగా 
దీని సావధీనపర్చుకొనవలెనని నీవు నాబోతును చాంపతివి గదా. యెహోవా సెలవిచుినదేమనగా ఏ 
సథలమాందు కుకకలు నాబోతు ర్కతమును నాకెనో ఆ సథలమాందే కుకకలు నీ ర్కతమును నిజముగా 
నాకునని అతనితో చెప్పపను. 
2 దినవృతాతాంతములు 28:19 => ఆహాజు యూదాదేశమును దిగాంబరినిగా చేసి యెహోవాకు 
ద్రోహము చేసియుాండెను గనుక యెహోవా ఇశ్రాయేలు రాజైన ఆహాజు చేసినదానినిబటిు యూదావారిని 
హీనపర్చెను. 
యిరిుయా 44:19 => మేము ఆకశరాణిక్త ధూపము వేయగాను, ఆమెకు పానార్పణములు 
అరిపాంపగాను, మా ప్పరుషుల సెలవులేకుాండ ఆమెకు పాండివాంటలు చేయుచునాుమా? ఆమెకు 
పానార్పణములు పోయుచునాుమా? అని వారు చెపపగా 

యెహెజేకలు 16:36 => ప్రభువైన యెహోవా సెలవిచుినదేమనగా నీ విటకాండ్రతో నీవు నీ సొముు 
వాయపర్చి నీవు వాభిచార్ము చేసి నీ మానము నీవు కనుపర్చుకొనిన దానినిబటిుయు, నీ 
విటకాండ్రనుబటిుయు, హేయ విగ్రహములనుబటిుయు, నీవు వాటికపపగిాంచిన నీ బిడడల 
ర్కతమునుబటిుయు,  
హోషేయ 6:7 => ఆదాము నిబాంధ్న మీరినట్టల వారు నాయెడల విశావసఘాతకులై నా నిబాంధ్నను 
మీరియునాురు. 
1 కొరిాందీయులకు 12:24 => స్సాందర్ములైన మన అవయవములకు ఎకుకవ సౌాందర్ామకకర్లేదు.  
ప్రకటన 3:17 => నీవు దౌరాభగుాడవును దికుకమాలిన వాడవును దరిద్రుడవును గ్రుడిడవాడవును 
దిగాంబరుడవునై యునాువని యెరుగక నేను ధ్నవాంతుడను, ధ్నవృదిధ చేసియునాును, నాకేమియు 
కొదువలేదని చెప్పపకొనుచునాువు. 

వచనము 12 

అాందుకు ఆదాము నాతో నుాండుటకు నీవు నాక్తచిిన ఈ స్త్రీయే ఆ వృక్షఫలములు కొనిు నాక్తయాగా 
నేను తిాంటిననెను. 
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ఆదికాండము 2:18 => మరియు దేవుడైన యెహోవా నరుడు ఒాంటరిగా నుాండుట మాంచిది కదు; 
వానిక్త సాటియైన సహాయమును వానికొర్కు చేయుదుననుకొనెను. 
ఆదికాండము 2:20 => అప్పపడు ఆదాము సమసత పశువులకును ఆకశ పక్షులకును సమసత 
భూజాంతువులకును పేరులు ప్పట్టును. అయినను ఆదామునకు సాటియైన సహాయము అతనిక్త 
లేకపోయెను. 
ఆదికాండము 2:22 => తరువాత దేవుడైన యెహోవా తాను ఆదామునుాండి తీసిన ప్రకకట్టముకను 
స్త్రీనిగా నిరిుాంచి ఆమెను ఆదాము నదదకు తీసికొనివచెిను. 
నిర్గమకాండము 32:21 => అప్పపడు మోషే నీవు ఈ ప్రజలమీదిక్త ఈ గొపప పాపము ర్పపాంచునట్టల 
వారు నినుు ఏమిచేసిర్ని అహరోనును నడుగగా 

నిర్గమకాండము 32:22 => అహరోను నా యేలినవాడా, నీ కోపము మాండనియాకుము. ఈ ప్రజలు 
దురాురుగలను మాట నీవెరుగుదువు. 
నిర్గమకాండము 32:23 => వారు మాకు ముాందు నడుచుటకు ఒక దేవతను చేయుము; 
ఐగుప్పతలోనుాండి మముును ర్పపాంచినవాడగు ఈ మోషే యేమాయెనో మాకు తెలియదనిరి. 
నిర్గమకాండము 32:24 => అాందుకు నేను ఎవరియొదద బాంగార్ము ఉనుదో వారు దానిని ఊడదీసి 
తెాండని చెపపతిని. నేను దాని అగిులో వేయగా ఈ దూడయాయెననెను. 
1 సమూయేలు 15:20 => అాందుకు సౌలు ఆ మాట అనవదుద; నేను యెహోవా మాట విని 
యెహోవా ననుు పాంపన మార్గమున పోయి అమాలేకీయుల రాజైన అగగును తీసికొనివచిితిని కని 
అమాలేకీయులను నిరూులము చేసితిని. 
1 సమూయేలు 15:21 => అయితే గిలాగలులో నీ దేవుడైన యెహోవాకు బలి అరిపాంచుటకై జనులు 
శపతములగు గొఱ్ఱలలోను ఎడలలోను ముఖామైనవాటిని తీసికొనివచిిర్ని సమూయేలుతో చెప్పపను. 
1 సమూయేలు 15:22 => అాందుకు సమూయేలు తాను సెలవిచిిన ఆజాను ఒకడు గైకొనుటవలన 
యెహోవా సాంతోషిాంచునట్టల, ఒకడు దహన బలులను బలులను అరిపాంచుటవలన ఆయన 



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com  ఆదికాండము అధ్యా. 3 

Page 38 of 97 

సాంతోషిాంచునా? ఆలోచిాంచుము, బలులు అరిపాంచుటకాంట్ట ఆజాను గైకొనుటయు, పొటేుళ్ల క్రొవువ 
అరిపాంచుటకాంట్ట మాట వినుటయు శ్రేషుము. 
1 సమూయేలు 15:23 => తిరుగుబాట్ట చేయుట సోదె చెప్పపటయను పాపముతో సమానము; 
మూర్ుతను అగపర్చుట మాయావిగ్రహము గృహదేవతలను పూజ్కాంచుటతో సమానము. యెహోవా 
ఆజాను నీవు విసరిెాంతివి గనుక నీవు రాజుగా ఉాండకుాండ ఆయన నినుు విసరిెాంచెననగా 

1 సమూయేలు 15:24 => సౌలు జనులకు జడిసి వారి మాట వినినాందున నేను యెహోవా ఆజాను నీ 
మాటలను మీరి పాపము తెచుికొాంటిని. 
యోబు 31:33 => ఆదాము చేసినట్టల నా దోషములను దాచిప్పట్టుకొని 

సామెతలు 19:3 => అటిువాడు హృదయమున యెహోవామీద కోపాంచును. 
సామెతలు 28:13 => అతిక్రమములను దాచిప్పట్టువాడు వరిధలలడు వాటిని ఒప్పపకొని విడిచిప్పట్టువాడు 
కనికర్ము పొాందును. 
లూక 10:29 => అయితే తాను నీతిమాంతుడైనట్టు కనబర్చుకొనగోరి, అతడు అవునుగాని నా 
పొరుగువాడెవడని యేస్సనడిగెను. 
రోమీయులకు 10:3 => ఏలయనగా వారు దేవుని నీతినెరుగక తమ సవనీతిని సాథపాంప 
బూనుకొనుచు దేవుని నీతిక్త లోబడలేదు. 
యాకోబు 1:13 => దేవుడు కీడు విషయమై శోధాంపబడనేర్డు; ఆయన ఎవనిని శోధాంపడు గనుక 
ఎవడైనను శోధాంపబడినప్పపడు నేను దేవునిచేత శోధాంపబడుచునాునని అనకూడదు. 
యాకోబు 1:14 => ప్రతివాడును తన సవకీయమైన దురాశచేత ఈడవబడి మరులుకొలపబడినవాడై 
శోధాంపబడును. 
యాకోబు 1:15 => దురాశ గర్భము ధ్రిాంచి పాపమును కనగా, పాపము పరిపకవమై మర్ణమును 
కనును. 
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ఆదికాండము 3:6 => స్త్రీ ఆ వృక్షము ఆహార్మునకు మాంచిదియు, కనుులకు అాందమైనదియు, 
వివేకమిచుి ర్మామైనదియునై యుాండుట చూచినప్పపడు ఆమె దాని ఫలములలో కొనిు తీసికొని తిని 
తనతోపాట్ట తన భర్తకును ఇచెిను, అతడుకూడ తినెను; 
ఆదికాండము 16:2 => కగా శార్యి ఇదిగో నేను పలలలు కనకుాండ యెహోవా చేసియునాుడు. నీవు 
దయచేసి నా దాసితో పొముు; ఒకవేళ్ ఆమెవలన నాకు సాంతానము కలుగవచుినని అబ్రాముతో 
చెప్పపను; అబ్రాము శార్యి మాట వినెను. 
నిర్గమకాండము 32:24 => అాందుకు నేను ఎవరియొదద బాంగార్ము ఉనుదో వారు దానిని ఊడదీసి 
తెాండని చెపపతిని. నేను దాని అగిులో వేయగా ఈ దూడయాయెననెను. 
నాాయాధపతులు 2:2 => మీరు ఈ దేశనివాస్సలతో నిబాంధ్న చేసికొనకూడదు; వారి 
బలిప్తఠములను విరుగగొటువలెనని ఆజ ాఇచిితిని గాని మీరు నా మాటను వినలేదు. 
1 సమూయేలు 15:13 => తరువాత అతడు సౌలునదదకు రాగా సౌలు యెహోవా వలన నీకు 
ఆశీరావదము కలుగును గాక, యెహోవా ఆజాను నేను నెర్వేరిితిననగా 

1 సమూయేలు 15:15 => అాందుకు సౌలు అమాలేకీయుల యొదదనుాండి జనులు వీటిని 
తీసికొనివచిిరి; నీ దేవుడైన యెహోవాకు బలులనరిపాంచుటకు జనులు గొఱ్ఱలలోను ఎడలలోను 
మాంచివాటిని ఉాండనిచిిరి; మిగిలిన వాటిననిుటిని మేము నిరూులము చేసితిమనగా 

1 సమూయేలు 15:24 => సౌలు జనులకు జడిసి వారి మాట వినినాందున నేను యెహోవా ఆజాను నీ 
మాటలను మీరి పాపము తెచుికొాంటిని. 
2 సమూయేలు 14:32 => అబాీలోము యోవాబుతో ఇటలనెను గెషూరునుాండి నేను వచిిన 
ఫలమేమి? నేనచిటనే యుాండుట మేలని నీదావరా రాజుతో చెప్పపకొనుటకై రాజునదదకు నినుు 
పాంపవలెనని నేను నినుు పలిచితిని; రాజదర్శనము నేను చేయవలెను; నాయాందు దోషము 
కనబడినయెడల రాజు నాకు మర్ణశక్ష విధాంపవచుిను. 
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2 సమూయేలు 19:9 => అాంతట ఇశ్రాయేలువారి గోత్రములకు చేరికైన జనులాందరు ఇటలనుకొనిరి 
మన శత్రువుల చేతిలోనుాండియు, ఫిలిషీతయుల చేతిలోనుాండియు మనలను విడిపాంచిన రాజు 
అబాీలోమునకు భయపడి దేశములోనుాండి పారిపోయెను. 
యోబు 2:9 => అతని భార్ా వచిినీవు ఇాంకను యథార్థతను వదలకయుాందువా? దేవుని దూషిాంచి 
మర్ణము కమునెను. 
యిరిుయా 2:23 => నేను అపవిత్రత నాందినదానను కను, బయలు దేవతల ననుసరిాంచి 
పోవుదానను కను అని నీవు ఎటలనుకొాందువు? లోయలో నీ మార్గమును చూడుము, నీవు చేసినదాని 
తెలిసికొనుము, నీవు త్రోవలలో ఇట్ట అట్ట తిరుగులాడు వడిగల ఒాంట్టవు,  
యిరిుయా 44:19 => మేము ఆకశరాణిక్త ధూపము వేయగాను, ఆమెకు పానార్పణములు 
అరిపాంపగాను, మా ప్పరుషుల సెలవులేకుాండ ఆమెకు పాండివాంటలు చేయుచునాుమా? ఆమెకు 
పానార్పణములు పోయుచునాుమా? అని వారు చెపపగా 

1 తిమోతి 2:14 => మరియు ఆదాము మోసపర్చబడలేదు గాని, స్త్రీ మోసపర్చబడి అపరాధ్ములో 
పడెను. 

వచనము 13 

అప్పపడు దేవుడైన యెహోవా స్త్రీతో నీవు చేసినది యేమిటని అడుగగా స్త్రీ సర్పము ననుు 
మోసప్పచిినాందున తిాంటిననెను. 

 

ఆదికాండము 4:10 => అప్పపడాయన నీవు చేసినపని యేమిటి? నీ తముుని ర్కతము యొకక సవర్ము 
నేలలోనుాండి నాకు మొర్ప్పట్టుచునుది. 
ఆదికాండము 4:11 => కవున నీ తముుని ర్కతమును నీచేతిలోనుాండి ప్పచుికొనుటకు నోరు తెర్చిన 
యీ నేలమీద ఉాండకుాండ, నీవు శపాంపబడినవాడవు; 
ఆదికాండము 4:12 => నీవు నేలను స్నదాపరుచునప్పపడు అది తన సార్మును ఇక మీదట 
నీక్తయాదు; నీవు భూమిమీద దిగులు పడుచు దేశదిమురివై యుాందువనెను. 
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ఆదికాండము 44:15 => అప్పపడు యోస్నప్ప మీరు చేసిన యీ పని యేమిటి? నావాంటి మనుషుాడు 
శకునము చూచి తెలిసికొనునని మీకు తెలియదా అని వారితో అనగా 

1 సమూయేలు 13:11 => సమూయేలు అతనితో నీవు చేసిన పని యేమని యడిగెను. అాందుకు 
సౌలు జనులు నాయొదదనుాండి చెదరిపోవుటయు, నిర్ణయకలమున నీవు రాకపోవుటయు, ఫిలిషీతయులు 
మికుషులో కూడియుాండుటయు నేను చూచి 

2 సమూయేలు 3:24 => యోవాబు రాజునదదకు వచిి చితతగిాంచుము, నీవు ఏమి చేసితివి? అబ్నురు 
నీయొదదకు వచిినప్పపడు నీవెాందుకు అతనిక్త సెలవిచిి పాంపవేసితివి? 

2 సమూయేలు 12:9 => నీవు యెహోవా మాటను తృణీకరిాంచి ఆయన దృషిుక్త చెడుతనము 
చేసితివేమి? హతీతయుడగు ఊరియాను కతితచేత చాంపాంచి అతని భార్ాను నీకు భార్ాయగునట్టలగా నీవు 
పట్టుకొనియునాువు; అమోునీయులచేత నీవతని చాంపాంచితివి గదా? 

2 సమూయేలు 12:10 => నీవు ననుు లక్షయము చేయక హతీతయుడగు ఊరియా భార్ాను నీకు 
భార్ాయగునట్టల తీసికొనినాందున నీ యిాంటివారిక్త సదాకలము యుదధము కలుగును. 
2 సమూయేలు 12:11 => నా మాట ఆలక్తాంచుము; యెహోవానగు నేను సెలవిచుినదేమనగా నీ 
యిాంటివారి మూలముననే నేను నీకు అపాయము ప్పటిుాంతును; నీవు చూచుచుాండగా నేను నీ 
భార్ాలను తీసి నీ చేరువవాని కపపగిాంచెదను. 
2 సమూయేలు 12:12 => పగటియాందు వాడు వారితో శయనిాంచును. నీవు ఈ కర్ాము 
ర్హసాముగా చేసితివిగాని ఇశ్రాయేలీయులాందరు చూచుచుాండగా పగటియాందే నేను చెపపనదానిని 
చేయిాంతును అనెను. 
యోహాను 18:35 => అాందుకు పలాతు నేను యూదుడనా యేమి? నీ సవజనమును 
ప్రధ్యనయాజకులును నినుు నాకు అపపగిాంచిరి గదా; నీవేమి చేసితివని అడుగగా 

ఆదికాండము 3:4 => అాందుకు సర్పము మీరు చావనే చావరు; 
ఆదికాండము 3:5 => ఏలయనగా మీరు వాటిని తిను దినమున మీ కనుులు తెర్వబడుననియు, 
మీరు మాంచిచెడడలను ఎరిగినవారై దేవతలవలె ఉాందుర్నియు దేవునిక్త తెలియునని స్త్రీతో చెపపగా 
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ఆదికాండము 3:6 => స్త్రీ ఆ వృక్షము ఆహార్మునకు మాంచిదియు, కనుులకు అాందమైనదియు, 
వివేకమిచుి ర్మామైనదియునై యుాండుట చూచినప్పపడు ఆమె దాని ఫలములలో కొనిు తీసికొని తిని 
తనతోపాట్ట తన భర్తకును ఇచెిను, అతడుకూడ తినెను; 
2 కొరిాందీయులకు 11:3 => సర్పము తన కుయుక్తతచేత హవవను మోసపర్చినట్టల మీ మనస్స్లును 
చెరుపబడి, క్రీస్సత ఎడలనును సర్ళ్తనుాండియు పవిత్రతనుాండియు ఎటలయినను తొలగిపోవునేమో అని 
భయపడుచునాును. 
1 తిమోతి 2:14 => మరియు ఆదాము మోసపర్చబడలేదు గాని, స్త్రీ మోసపర్చబడి అపరాధ్ములో 
పడెను. 
ఆదికాండము 3:1 => దేవుడైన యెహోవా చేసిన సమసత భూజాంతువులలో సర్పము యుక్తతగలదై 
యుాండెను. అది ఆ స్త్రీతో ఇది నిజమా? ఈ తోట చెటలలో దేని ఫలములనైనను మీరు తినకూడదని 
దేవుడు చెప్పపనా? అని అడిగెను. 
ఆదికాండము 12:18 => అప్పపడు ఫరో అబ్రామును పలిపాంచి నీవు నాకు చేసినది యేమిటి? ఈమె 
నీ భార్ా అని నాకెాందుకు తెలుపలేదు? 

ఆదికాండము 31:26 => అప్పపడు లాబాను యాకోబుతో నీవేమి చేసితివి? ననుు మోసప్పచిి, కతితతో 
చెర్పటుబడిన వారినివలె నా కుమారెతలను కొనిపోవనేల? 

నిర్గమకాండము 32:24 => అాందుకు నేను ఎవరియొదద బాంగార్ము ఉనుదో వారు దానిని ఊడదీసి 
తెాండని చెపపతిని. నేను దాని అగిులో వేయగా ఈ దూడయాయెననెను. 
లేవీయకాండము 12:5 => ఆమె ఆడుపలలను కనినయెడల ఆమె తాను కడగా ఉాండునపపటివలె 
రెాండు వార్ములు ప్పరిటాలై ఉాండవలెను. ఆమె తన ర్కతశుదిధ కొర్కు అరువదియారు దినములు కడగా 
ఉాండవలెను. 
సాంఖ్యాకాండము 25:18 => తెగులు దినమాందు ప్పయోరు విషయములో చాంపబడిన తమ 
సహోదరియు మిదాానీయుల అధపతి కుమారెతయునైన కొజీబ సాంగతిలోను, మిముును మోసప్పచిిరి. 
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యెహోషువ 9:22 => మరియు యెహోషువ వారిని పలిపాంచి యిటలనెను మీరు మా మధ్ాను 
నివసిాంచువారై యుాండియు మేము మీకు బహు దూర్ముగా నునువార్మని చెపప మముు నేల 
మోసప్పచిితిరి? 

1 సమూయేలు 15:15 => అాందుకు సౌలు అమాలేకీయుల యొదదనుాండి జనులు వీటిని 
తీసికొనివచిిరి; నీ దేవుడైన యెహోవాకు బలులనరిపాంచుటకు జనులు గొఱ్ఱలలోను ఎడలలోను 
మాంచివాటిని ఉాండనిచిిరి; మిగిలిన వాటిననిుటిని మేము నిరూులము చేసితిమనగా 

1 సమూయేలు 15:21 => అయితే గిలాగలులో నీ దేవుడైన యెహోవాకు బలి అరిపాంచుటకై జనులు 
శపతములగు గొఱ్ఱలలోను ఎడలలోను ముఖామైనవాటిని తీసికొనివచిిర్ని సమూయేలుతో చెప్పపను. 
2 సమూయేలు 19:9 => అాంతట ఇశ్రాయేలువారి గోత్రములకు చేరికైన జనులాందరు ఇటలనుకొనిరి 
మన శత్రువుల చేతిలోనుాండియు, ఫిలిషీతయుల చేతిలోనుాండియు మనలను విడిపాంచిన రాజు 
అబాీలోమునకు భయపడి దేశములోనుాండి పారిపోయెను. 
కీర్తనలు 140:3 => పాము నాలుకవలె వారు తమ నాలుకలు వాడి చేయుదురు వారి ప్పదవులక్రాంద 
సర్పవిషమునుది. (సెలా.) 
సామెతలు 28:13 => అతిక్రమములను దాచిప్పట్టువాడు వరిధలలడు వాటిని ఒప్పపకొని విడిచిప్పట్టువాడు 
కనికర్ము పొాందును. 
యిరిుయా 2:23 => నేను అపవిత్రత నాందినదానను కను, బయలు దేవతల ననుసరిాంచి 
పోవుదానను కను అని నీవు ఎటలనుకొాందువు? లోయలో నీ మార్గమును చూడుము, నీవు చేసినదాని 
తెలిసికొనుము, నీవు త్రోవలలో ఇట్ట అట్ట తిరుగులాడు వడిగల ఒాంట్టవు,  
మతతయి 10:16 => ఇదిగో తోడేళ్ల మధ్ాకు గొఱ్ఱలను పాంపనట్టు నేను మిముును పాంప్పచునాును 
గనుక పాములవలె వివేకులును పావుర్ములవలె నిషకపట్టలునై యుాండుడి. 
అపోసతలుల కర్ాములు 5:3 => అప్పపడు పేతురు అననీయా, నీ భూమి వెలలో కొాంత దాచుకొని 
పరిశుదాధతును మోసప్పచుిటకు సాతాను ఎాందుకు నీ హృదయమును ప్రేరేపాంచెను.? 
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కొలొస్యులకు 2:18 => అతి వినయాసకుతడై దేవదూతారాధ్నయాందు ఇచాకలిగి, తాను 
చూచినవాటినిగూరిి గొపపగా చెప్పపకొనుచు, తన శరీర్ సాంబాంధ్మైన మనస్స్వలన ఊర్క 
ఉపొపాంగుచు,  
1 తిమోతి 4:1 => అయితే కడవరి దినములలో కొాందరు అబదిధకుల వేషధ్యర్ణవలన మోసపర్చు 
ఆతుల యాందును 

ప్రకటన 12:9 => కగా సర్వలోకమును మోసప్పచుిచు, అపవాదియనియు సాతాననియు పేరుగల 
ఆది సర్పమైన ఆ మహా ఘటసర్పము పడద్రోయబడెను. అది భూమిమీద పడద్రోయబడెను; దాని 
దూతలు దానితో కూడ పడద్రోయబడిరి. 

వచనము 14 

అాందుకు దేవుడైన యెహోవా సర్పముతో నీవు దీని చేసినాందున పశువులనిుటిలోను 
భూజాంతువులనిుటిలోను నీవు శపాంచబడినదానివై నీ కడుప్పతో ప్రాకుచు నీవు బ్రదుకు 

దినములనిుయు మనుు తిాందువు 

 

ఆదికాండము 3:1 => దేవుడైన యెహోవా చేసిన సమసత భూజాంతువులలో సర్పము యుక్తతగలదై 
యుాండెను. అది ఆ స్త్రీతో ఇది నిజమా? ఈ తోట చెటలలో దేని ఫలములనైనను మీరు తినకూడదని 
దేవుడు చెప్పపనా? అని అడిగెను. 
ఆదికాండము 9:6 => నరుని ర్కతమును చిాందిాంచువాని ర్కతము నరునివలననే చిాందిాంపబడును; 
ఏలయనగా దేవుడు తన సవరూపమాందు నరుని చేసెను. 
నిర్గమకాండము 21:28 => ఎదుద ప్పరుషునైనను స్త్రీనైనను చావపొడిచినయెడల నిశియముగా 
రాళ్లతో ఆ యెదుదను చావకొటువలెను. దాని మాాంసమును తినకూడదు, అయితే ఆ యెదుద 
యజమానుడు నిరోదషియగును. 
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నిర్గమకాండము 21:29 => ఆ యెదుద అాంతకు ముాందు పొడుచునది అని దాని యజమానునిక్త 
తెలుపబడినను, వాడు దాని భద్రము చేయకుాండుటవలన అది ప్పరుషునైనను స్త్రీనైనను చాంపనయెడల 
ఆ యెదుదను రాళ్లతో చావగొటువలెను; దాని యజమానుడు మర్ణశక్ష నాందవలెను. 
నిర్గమకాండము 21:30 => వానిక్త పరిక్రయ ధ్నము నియమిాంపబడినయెడల వానిక్త 
నియమిాంపబడిన అనిుటి ప్రకర్ము తన ప్రాణ విమోచన నిమితతము ధ్నము చెలిలాంపవలెను. 
నిర్గమకాండము 21:31 => అది కుమారుని పొడిచినను కుమారెతను పొడిచినను ఈ విధ చొప్పపన 
అతడు చేయవలెను. 
నిర్గమకాండము 21:32 => ఆ యెదుద దాస్సనినైనను దాసినైనను పొడిచినయెడల వారి 
యజమానునిక్త ముపపది తులముల వెాండి చెలిలాంపవలెను. మరియు ఆ యెదుదను రాళ్లతో 
చావకొటువలెను. 
లేవీయకాండము 20:25 => కవున మీరు పవిత్ర జాంతువులకును అపవిత్ర జాంతువులకును పవిత్ర 
పక్షులకును అపవిత్ర పక్షులకును విభజన చేయవలెను. అపవిత్రమైనదని నేను మీకు వేరుచేసిన యే 
జాంతువువలననేగాని, యే పక్షివలననేగాని, నేల మీద ప్రాకు దేనివలననేగాని మిముును మీరు 
అపవిత్రపర్చుకొనకూడదు. 
కీర్తనలు 72:9 => అర్ణావాస్సలు అతనిక్త లోబడుదురు. అతని శత్రువులు మనుు నాకెదరు. 
యెషయా 29:4 => అప్పపడు నీవు అణపబడి నేలనుాండి పలుకుచుాందువు నీ మాటలు నేలనుాండి 
యొకడు గుసగుసలాడు నట్టలాండును కర్ణపశాచి సవర్మువలె నీ సవర్ము నేలనుాండి వచుిను నీ పలుకు 
ధూళ్లలోనుాండి గుసగుసలుగా వినబడును.  
యెషయా 65:25 => తోడేళ్లలను గొఱ్ఱపలలలును కలిసి మేయును సిాంహము ఎదుదవలె గడిడ తినును 
సర్పమునకు మనుు ఆహార్మగును నా పరిశుదధపర్వతములో అవి హానియైనను నాశనమైనను 
చేయకుాండును అని యెహోవా సెలవిచుిచునాుడు.  
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మీక 7:17 => సర్పములాగున వారు మనుు నాకుదురు, భూమిమీద ప్రాకు ప్పరుగులవలె తమ 
యిర్వులలోనుాండి వణకుచు ప్రాక్త వతుతరు, మన దేవుడైన యెహోవాయొదదకు భయపడుచు వతుతరు, 
నినుుబటిు భయము నాందుదురు. 
ఆదికాండము 4:11 => కవున నీ తముుని ర్కతమును నీచేతిలోనుాండి ప్పచుికొనుటకు నోరు తెర్చిన 
యీ నేలమీద ఉాండకుాండ, నీవు శపాంపబడినవాడవు; 
ఆదికాండము 9:25 => కనాను శపాంపబడినవాడై తన సహోదరులకు దాసాను దాస్సడగును అనెను. 
లేవీయకాండము 11:42 => నేలమీద ప్రాకు జీవరాస్సలనిుటిలో కడుప్పతో చరిాంచుదానినైనను 
నాలుగుకళ్లతో చరిాంచుదానినైనను చాలా కళ్లలగల దానినైనను మీరు తినకూడదు; అవి హేయములు. 
సాంఖ్యాకాండము 21:6 => అాందుకు యెహోవా ప్రజలలోనిక్త తాపకర్ములైన సర్పములను పాంప్పను; 
అవి ప్రజలను కరువగా ఇశ్రాయేలీయులలో అనేకులు చనిపోయిరి. 
దివతీయోపదేశకాండము 32:24 => వారు కర్వుచేత క్షీణిాంచుదురు మాంటచేతను క్రూర్మైన 
హతాచేతను హరిాంచిపోవుదురు బుర్దలో ప్రాకు పాముల విషమును మృగముల కోర్లను వారిమీదిక్త 
ర్పపాంచెదను. 
యెహోషువ 9:22 => మరియు యెహోషువ వారిని పలిపాంచి యిటలనెను మీరు మా మధ్ాను 
నివసిాంచువారై యుాండియు మేము మీకు బహు దూర్ముగా నునువార్మని చెపప మముు నేల 
మోసప్పచిితిరి? 

వచనము 15 

మరియు నీకును స్త్రీక్తని నీ సాంతానమునకును ఆమె సాంతానమునకును వైర్ము కలుగజేసెదను. అది 
నినుు తలమీద కొట్టును; నీవు దానిని మడిమెమీద కొట్టుదువని చెప్పపను. 

 

సాంఖ్యాకాండము 21:6 => అాందుకు యెహోవా ప్రజలలోనిక్త తాపకర్ములైన సర్పములను పాంప్పను; 
అవి ప్రజలను కరువగా ఇశ్రాయేలీయులలో అనేకులు చనిపోయిరి. 
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సాంఖ్యాకాండము 21:7 => కబటిు ప్రజలు మోషేయొదదకు వచిి మేము యెహోవాకును నీకును 
విరోధ్ముగా మాటలాడి పాపము చేసితివిిు; యెహోవా మామధ్ానుాండి ఈ సర్పములను 
తొలగిాంచునట్టల ఆయనను వేడుకొనుమనిరి. 
ఆమోస్స 9:3 => వారు కరెులు పర్వత శఖర్మున దాగినను నేను వారిని వెదక్తపటిు అచిటనుాండి 
తీసికొని వచెిదను; నా కనుులకు కనబడకుాండ వారు సముద్రములో మునిగినను అచిటి సర్పమునకు 
నేనాజా ఇతుతను, అది వారిని కర్చును. 
మారుక 16:18 => పాములను ఎతితపట్టుకొాందురు, మర్ణకర్మైనదేది త్రాగినను అది వారిక్త 
హానిచేయదు, రోగులమీద చేతులుాంచినప్పపడు వారు సవసథత నాందుదుర్ని వారితో చెప్పపను. 
లూక 10:19 => ఇదిగో పాములను తేళ్లను త్రొకుకటకును శత్రువు బలమాంతటిమీదను మీకు 
అధకర్ము అనుగ్రహాంచియునాును; ఏదియు మీకెాంతమాత్రమును హానిచేయదు. 
అపోసతలుల కర్ాములు 28:3 => అప్పపడు పౌలు మోప్పడు ప్పలలలేరి నిప్పపలమీద వేయగా ఒక 
సర్పము కకకు బయటిక్త వచిి అతని చెయిాపట్టును 

అపోసతలుల కర్ాములు 28:4 => ఆ దీవపవాస్సలు ఆ జాంతువతని చేతిని వ్రేలాడుట చూచినప్పపడు 
నిశియముగా ఈ మనుషుాడు నర్హాంతకుడు; ఇతడు సముద్రమునుాండి తపపాంచుకొనినను 
నాాయమాతనిని బ్రదుకనియాదని తమలో తాము చెప్పపకొనిరి. 
అపోసతలుల కర్ాములు 28:5 => అతడైతే ఆ విషజాంతువును అగిులో జ్ఞడిాంచివేసి, యే హానియు 
పొాందలేదు. 
అపోసతలుల కర్ాములు 28:6 => వార్తని శరీర్ము వాచునో లేక అతడు అకసాుతుతగా పడిచచుినో 
అని కనిప్పట్టుచుాండిరి. చాలస్నప్ప కనిప్పట్టుచుాండిన తరువాత అతనిక్త ఏ హానియు కలుగకుాండుట 
చూచి ఆ అభిప్రాయము మాని ఇతడొక దేవత అని చెపపసాగిరి. 
రోమీయులకు 3:13 => వారి గొాంతుక తెర్చిన సమాధ, తమ నాలుకతో మోసము చేయుదురు; 
వారి ప్పదవుల క్రాంద సర్పవిషమునుది 
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మతతయి 3:7 => అతడు పరిసయుాలలోను, సదూదకయుాలలోను, అనేకులు బాపతసుము 
పొాందవచుిట చూచి సర్పసాంతానమా, రాబోవు ఉగ్రతను తపపాంచుకొనుటకు మీకు బుదిధ 
చెపపనవాడెవడు? మారుమనస్స్నకు తగిన ఫలము ఫలిాంచుడి 

మతతయి 12:34 => సర్పసాంతానమా, మీరు చెడడవారైయుాండి ఏలాగు మాంచి మాటలు పలుకగలరు? 
హృదయమాందు నిాండియుాండు దానినిబటిు నోరు మాటలాడును గదా. 
మతతయి 13:38 => పొలము లోకము; మాంచి వితతనములు రాజాసాంబాంధులు? గురుగులు దుషుుని 
సాంబాంధులు? 

మతతయి 23:33 => సర్పములారా, సర్పసాంతానమా, నర్కశక్షను మీరేలాగు తపపాంచుకొాందురు? 

యోహాను 8:44 => మీరు మీ తాండ్రియగు అపవాది సాంబాంధులు; మీ తాండ్రి దురాశలు 
నెర్వేర్ిగోరుచునాురు. ఆదినుాండి వాడు నర్హాంతకుడై యుాండి సతామాందు నిలిచినవాడు కడు; 
వానియాందు సతామేలేదు; వాడు అబదధమాడునప్పపడు తన సవభావము అనుసరిాంచియే మాటలాడును; 
వాడు అబదిధకుడును అబదధమునకు జనకుడునై యునాుడు. 
అపోసతలుల కర్ాములు 13:10 => అతని తేరిచూచి సమసత కపటముతోను సమసత దురాుర్గముతోను 
నిాండినవాడా, అపవాది కుమారుడా, సమసత నీతిక్త విరోధీ, నీవు ప్రభువు యొకక తినుని మార్గములు 
చెడగొట్టుట మానవా?  
1 యోహాను 3:8 => అపవాది మొదట నుాండి పాపము చేయుచునాుడు గనుక పాపము చేయువాడు 
అపవాది సాంబాంధ; అపవాది యొకక క్రయలను లయపర్చుటకే దేవుని కుమారుడు ప్రతాక్షమాయెను. 
1 యోహాను 3:10 => దీనినిబటిు దేవుని పలలలెవరో అపవాది పలలలెవరో తేటపడును. నీతిని 
జరిగిాంచని ప్రతివాడును, తన సహోదరుని ప్రేమిాంపని ప్రతివాడును దేవుని సాంబాంధులు కరు. 
కీర్తనలు 132:11 => నీ గర్భఫలమును నీ రాజాముమీద నేను నియమిాంతును. నీ కుమారులు నా 
నిబాంధ్నను గైకొనినయెడల నేను వారిక్త బోధాంచు నా శాసనమును వారు అనుసరిాంచినయెడల వారి 
కుమారులుకూడ నీ సిాంహాసనముమీద నితాము కూరుిాందుర్ని  
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యెషయా 7:14 => కబటిు ప్రభువు తానే యొక సూచన మీకు చూప్పను. ఆలక్తాంచుడి, కనాక 
గర్భవతియై కుమారుని కని అతనిక్త ఇమాునుయేలను పేరు ప్పట్టును. 
యిరిుయా 31:22 => నీవు ఎనాుళ్లల ఇట్ట అట్ట తిరుగులాడుదువు? విశావసఘాతకురాలా, యెహోవా 
నీ దేశములో నూతనమైన కర్ాము జరిగిాంచుచునాుడు, స్త్రీ ప్పరుషుని ఆవరిాంచును. 
మీక 5:3 => కబటిు ప్రసవమగు స్త్రీ పలలను కనువర్కు ఆయన వారిని అపపగిాంచును, అప్పపడు 
ఆయన సహోదరులలో శేషిాంచినవారును ఇశ్రాయేలీయులతో కూడ తిరిగివతుతరు. 
మతతయి 1:23 => అని ప్రభువు తన ప్రవకత దావరా పలిక్తన మాట నెర్వేరునట్టల ఇదాంతయు జరిగెను. 
ఇమాునుయేలను పేరునకు భాషాాంతర్మున దేవుడు మనకు తోడని అర్థము. 
మతతయి 1:25 => ఆమె కుమారుని కను వర్కు ఆమెను ఎరుగకుాండెను; అతడు ఆ కుమారునిక్త 
యేస్స అను పేరు ప్పట్టును. 
లూక 1:31 => ఇదిగో నీవు గర్భము ధ్రిాంచి కుమారుని కని ఆయనకు యేస్స అను పేరు 
ప్పట్టుదువు; 
లూక 1:32 => ఆయన గొపపవాడై సరోవనుతుని కుమారుడనబడును; ప్రభువైన దేవుడు ఆయన 
తాండ్రియైన దావీదు సిాంహాసనమును ఆయనక్తచుిను. 
లూక 1:33 => ఆయన యాకోబు వాంశస్సథలను యుగయుగములు ఏలును; ఆయన రాజాము 
అాంతములేనిదై యుాండునని ఆమెతో చెప్పపను. 
లూక 1:34 => అాందుకు మరియ నేను ప్పరుషుని ఎరుగనిదాననే; యిదేలాగు జరుగునని దూతతో 
అనగా 

లూక 1:35 => దూత పరిశుదాధతు నీమీదిక్త వచుిను; సరోవనుతుని శక్తత నినుు కముుకొనును గనుక 
ప్పటుబోవు శశువు పరిశుదుధడై దేవుని కుమారుడనబడును. 
లూక 1:76 => పరిశుదధముగాను నీతిగాను ఆయనను స్నవిాంపను అనుగ్రహాంచుటకును ఈ ర్క్షణ 
కలుగజేసెను.  
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గలతీయులకు 4:4 => అయితే కలము పరిపూర్ణమైనప్పపడు దేవుడు తన కుమారుని పాంప్పను;ఆయన 
స్త్రీయాందు ప్పటిు,  
రోమీయులకు 16:20 => సమాధ్యనకర్తయగు దేవుడు సాతానును మీ కళ్లక్రాంద శీఘ్రముగా చితుక 
త్రొక్తకాంచును. మన ప్రభువైన యేస్సక్రీస్సత కృప మీకు తోడైయుాండును గాక. 
ఎఫెసీయులకు 4:8 => అాందుచేత ఆయన ఆరోహణమైనప్పపడు, చెర్ను చెర్గా పట్టుకొనిపోయి 
మనషుాలకు ఈవులను అనుగ్రహాంచెనని చెపపబడియునుది. 
కొలొస్యులకు 2:15 => ఆయనతో కూడ మిముును జీవిాంపచేసెను; ఆయన ప్రధ్యనులను 
అధకరులను నిరాయుధులనుగా చేసి, సిలువచేత జయోత్వముతో వారిని పటిు తెచిి బాహాటముగా 
వేడుకకు కనుపర్చెను. 
హెబ్రీయులకు 2:14 => కబటిు ఆ పలలలు ర్కతమాాంసములు గలవారైనాందున ఆ ప్రకర్మే మర్ణము 
యొకక బలము గలవానిని, అనగా అపవాదిని మర్ణము దావరా నశాంపజేయుటకును, 
హెబ్రీయులకు 2:15 => జీవితకలమాంతయు మర్ణభయముచేత దాసామునకు లోబడినవారిని 
విడిపాంచుటకును, ఆయన కూడ ర్కతమాాంసములలో పాలివాడాయెను. 
1 యోహాను 3:8 => అపవాది మొదట నుాండి పాపము చేయుచునాుడు గనుక పాపము చేయువాడు 
అపవాది సాంబాంధ; అపవాది యొకక క్రయలను లయపర్చుటకే దేవుని కుమారుడు ప్రతాక్షమాయెను. 
1 యోహాను 5:5 => యేస్స దేవుని కుమారుడని నముువాడు తపప లోకమును జయిాంచువాడు మరి 
ఎవడు? 

ప్రకటన 12:7 => అాంతట పర్లోకమాందు యుదధము జరిగెను. మిఖ్యయేలును అతని దూతలును ఆ 
ఘటసర్పముతో యుదధము చేయవలెనని యుాండగా 

ప్రకటన 12:8 => ఆ ఘటసర్పమును దాని దూతలును యుదధము చేసిరి గాని గెలువలేకపోయిరి 
గనుక పర్లోకమాందు వారిక్తక సథలము లేకపోయెను.  
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ప్రకటన 12:17 => అాందుచేత ఆ ఘటసర్పము ఆగ్రహము తెచుికొని, దేవుని అజాలు గైకొనుచు 
యేస్సనుగూరిి సాక్షయమిచుిచు ఉనువారైన ఆమె సాంతానములో శేషిాంచినవారితో యుదధము చేయుటకై 
బయలువెడలి సముద్రతీర్మున నిలిచెను 

ప్రకటన 20:1 => మరియు ప్పదద సాంకెళ్లనుచేత పట్టుకొని అగాధ్ము యొకక తాళ్ప్పచెవి గల యొక 
దేవదూత పర్లోకమునుాండి దిగివచుిట చూచితిని. 
ప్రకటన 20:2 => అతడు ఆది సర్పమును, అనగా అపవాదియు సాతానును అను ఆ ఘటసర్పమును 
పట్టుకొని వెయిా సాంవత్ర్ములు వానిని బాంధాంచి అగాధ్ములో పడవేసి, 
ప్రకటన 20:3 => ఆ వెయిా సాంవత్ర్ములు గడచువర్కు ఇక జనములను మోసపర్చకుాండునట్టల 
అగాధ్మును మూసి దానిక్త ముద్ర వేసెను; అట్టపముట వాడు కొాంచెము కలము 
విడిచిప్పటుబడవలెను. 
ప్రకటన 20:10 => వారిని మోసపర్చిన అపవాది అగిు గాంధ్కములుగల గుాండములో 
పడవేయబడెను. అచిట ఆ క్రూర్మృగమును అబదధ ప్రవకతయు ఉనాురు; వారు యుగయుగములు 
రాత్రిాంబగళ్లల బాధాంపబడుదురు. 
ఆదికాండము 49:17 => దాను త్రోవలో సర్పముగాను దారిలో కటలపాముగాను ఉాండును. అది 
గుఱ్ఱప్ప మడిమెలు కర్చును అాందువలన ఎకుకవాడు వెనుకకు పడును. 
యెషయా 53:3 => అతడు తృణీకరిాంపబడినవాడును ఆయెను మనుషుాలవలన 
విసరిెాంపబడినవాడును వాసనాక్రాంతుడుగాను వాాధ ననుభవిాంచినవాడుగాను మనుషుాలు 
చూడనలలనివాడుగాను ఉాండెను. అతడు తృణీకరిాంపబడినవాడు గనుక మనము అతనిని 
ఎనిుకచేయకపోతివిిు.  
యెషయా 53:4 => నిశియముగా అతడు మన రోగములను భరిాంచెను మన వాసనములను 
వహాంచెను అయినను మొతతబడినవానిగాను దేవునివలన బాధాంపబడినవానిగాను 
శ్రమనాందినవానిగాను మనమతనిని ఎాంచితివిిు.  
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యెషయా 53:12 => కవున గొపపవారితో నేనతనిక్త పాలు పాంచిప్పట్టుదను ఘనులతో కలిసి అతడు 
కొలలసొముు విభాగిాంచుకొనును. ఏలయనగా మర్ణము నాందునట్టల అతడు తన ప్రాణమును 
ధ్యర్పోసెను అతిక్రమము చేయువారిలో ఎాంచబడినవాడాయెను అనేకుల పాపమును భరిాంచుచు 
తిరుగుబాట్ట చేసినవారినిగూరిి విజ్ఞాపనము చేసెను  
దానియేలు 9:26 => ఈ అరువదిరెాండు వార్ములు జరిగిన పముట ఏమియు లేకుాండ అభిషికుతడు 
నిరూులము చేయబడును. వచుినటిు రాజు యొకక ప్రజలు పవిత్ర పటుణమును పరిశుదధ ఆలయమును 
నశాంపజేయుదురు, వాని అాంతము హఠాతుతగా వచుిను. మరియు యుదధకలాాంతమువర్కు 
నాశనము జరుగునని నిర్ణయిాంపబడెను. 
మతతయి 4:1 => అప్పపడు యేస్స అపవాదిచేత శోధాంపబడుటకు ఆతువలన అర్ణామునకు 
కొనిపోబడెను. 
మతతయి 4:2 => నలువది దినములు నలువది రాత్రులు ఉపవాసముాండిన పముట ఆయన 
ఆకలిగొనగా 

మతతయి 4:3 => ఆ శోధ్కుడు ఆయనయొదదకు వచిి నీవు దేవుని కుమారుడవైతే ఈ రాళ్లల 
రొట్టులగునట్టల ఆజ్ఞాపాంచుమనెను 

మతతయి 4:4 => అాందుకయన మనుషుాడు రొట్టువలన మాత్రము కదుగాని దేవుని నోటనుాండి 
వచుి ప్రతి మాటవలనను జీవిాంచును అని వ్రాయబడి యునుదనెను. 
మతతయి 4:5 => అాంతట అపవాది పరిశుదధ పటుణమునకు ఆయనను తీసికొనిపోయి, దేవాలయ 
శఖర్మున ఆయనను నిలువబెటిు 
మతతయి 4:6 => నీవు దేవుని కుమారుడ వైతే క్రాందిక్త దుముకుము ఆయన నినుుగూరిి తన దూతల 
కజ్ఞాపాంచును, నీ పాదమెప్పపడైనను రాతిక్త తగులకుాండ వారు నినుుచేతులతో ఎతితకొాందురు 

మతతయి 4:7 => అని వ్రాయబడి యునుదని ఆయనతో చెప్పపను.అాందుకు యేస్స ప్రభువైన నీ దేవుని 
నీవు శోధాంపవలదని మరియొక చోట వ్రాయబడి యునుదని వానితో చెప్పపను. 
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మతతయి 4:8 => మర్ల అపవాది మిగుల ఎతతయిన యొక కొాండ మీదిక్త ఆయనను తోడుకొనిపోయి, 
యీ లోక రాజాములనిుటిని, వాటి మహమను ఆయనకు చూప 

మతతయి 4:9 => నీవు సాగిలపడి నాకు నమసాకర్ము చేసినయెడల వీటిననిుటిని నీక్తచెిదనని 
ఆయనతో చెపపగా 

మతతయి 4:10 => యేస్స వానితో సాతానా, పొముు ప్రభువైన నీ దేవునిక్త మ్రొక్తక ఆయనను 
మాత్రము స్నవిాంపవలెను అని వ్రాయబడి యునుదనెను. 
లూక 22:39 => వారు ప్రభువా, ఇదిగో ఇకకడ రెాండు కతుతలునువనగా--చాలునని ఆయన వారితో 
చెప్పపను. 
లూక 22:40 => తరువాత ఆయన బయలుదేరి, తన వాడుక చొప్పపన ఒలీవలకొాండకు వెళ్లగా 
శషుాలును ఆయనవెాంట వెళ్లలరి. 
లూక 22:41 => ఆ చోట్ట చేరి ఆయన వారితో మీరు శోధ్నలో ప్రవేశాంచకుాండునట్టల ప్రార్థన 
చేయుడని చెపప 
లూక 22:42 => వారియొదద నుాండి రాతివేత దూర్ము వెళ్లల మోకళ్లలని 

లూక 22:43 => తాండ్రీ, యీ గినెు నా యొదదనుాండి (తొలగిాంచుటకు) నీ చితతమైతే తొలగిాంచుము; 
అయినను నా యిషుము కదు, నీ చితతమే సిదిధాంచునుగాక అని ప్రారిథాంచెను. 
లూక 22:44 => అప్పపడు పర్లోకమునుాండి యొక దూత ఆయనకు కనబడి ఆయనను 
బలపర్చెను.  
లూక 22:53 => యేస్స తనుు పట్టుకొనవచిిన ప్రధ్యనయాజకులతోను దేవాలయప్ప 
అధపతులతోను ప్పదదలతోనుమీరు బాందిపోట్ట దాంగమీదిక్త వచిినట్టు కతుతలతోను గుదియలతోను 
బయలుదేరి వచిితిరా?  
యోహాను 12:31 => ఇప్పపడు ఈ లోకమునకు తీరుప జరుగుచునుది, ఇప్పపడు ఈ లోకధకరి 
బయటకు త్రోసివేయబడును; 
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యోహాను 12:32 => నేను భూమిమీదనుాండి పైకెతతబడినయెడల అాందరిని నాయొదదకు 
ఆకరిీాంచుకొాందునని చెప్పపను. 
యోహాను 12:33 => తాను ఏవిధ్ముగా మర్ణము పొాందవలసియుాండెనో సూచిాంచుచు ఆయన ఈ 
మాట చెప్పపను. 
యోహాను 14:30 => ఇకను మీతో విసతరిాంచి మాటలాడను; ఈ లోకధకరి వచుిచునాుడు. నాతో 
వానిక్త సాంబాంధ్మేమియులేదు. 
యోహాను 14:31 => అయినను నేను తాండ్రిని ప్రేమిాంచుచునాునని లోకము తెలిసికొనునట్టల తాండ్రి 
నాకు ఆజ్ఞాపాంచినది నెర్వేరుిటకు నేనీలాగు చేయుచునాును. లెాండి, యికకడనుాండి వెళ్లలదము. 
హెబ్రీయులకు 2:18 => తాను శోధాంపబడి శ్రమ పొాందెను గనుక శోధాంపబడువారిక్తని సహాయము 
చేయగలవాడైయునాుడు. 
హెబ్రీయులకు 5:7 => శరీర్ధ్యరియై యును దినములలో మహా రోదనముతోను కనీుళ్లతోను, తనుు 
మర్ణమునుాండి ర్క్షిాంపగలవానిక్త ప్రార్థనలను యాచనలను సమరిపాంచి, భయభకుతలు 
కలిగియునుాందున ఆయన అాంగీకరిాంపబడెను. 
ప్రకటన 2:10 => ఇదిగో మీరు శోధాంపబడునట్టల అపవాది మీలో కొాందరిని చెర్లో 
వేయిాంపబోవుచునాుడు; పది దినములు శ్రమ కలుగును; మర్ణము వర్కు నముకముగా ఉాండుము. 
నేను నీకు జీవక్తరీటమిచెిదను. 
ప్రకటన 12:9 => కగా సర్వలోకమును మోసప్పచుిచు, అపవాదియనియు సాతాననియు పేరుగల 
ఆది సర్పమైన ఆ మహా ఘటసర్పము పడద్రోయబడెను. అది భూమిమీద పడద్రోయబడెను; దాని 
దూతలు దానితో కూడ పడద్రోయబడిరి. 
ప్రకటన 12:10 => మరియు ఒక గొపప సవర్ము పర్లోకమాందు ఈలాగు చెప్పపట విాంటిని 
రాత్రిాంబగళ్లల మన దేవుని యెదుట మన సహోదరులమీద నేర్ము మోప్పవాడైన అపవాది 
పడద్రోయబడియునాుడు గనుక ఇప్పపడు ర్క్షణయు శక్తతయు రాజామును మన దేవునివాయెను; ఇప్పపడు 
అధకర్ము ఆయన క్రీస్సతదాయెను. 
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ప్రకటన 12:11 => వారు గొఱ్ఱపలల ర్కతమును బటిుయు, తామిచిిన సాక్షయమును బటిుయు వానిని 
జయిాంచియునాురు గాని, మర్ణము వర్కు తమ ప్రాణములను ప్రేమిాంచినవారు కరు.  
ప్రకటన 12:12 => అాందుచేత పర్లోకమా, పర్లోక నివాస్సలారా, ఉత్హాంచుడి; భూమీ, 
సముద్రమా, మీకు శ్రమ; అపవాది తనకు సమయము కొాంచెమే అని తెలిసికొని బహు క్రోధ్ము 
గలవాడై మీయొదదకు దిగివచిి యునాుడని చెప్పపను 

ప్రకటన 12:13 => ఆ ఘటసర్పము తాను భూమిమీద పడద్రోయబడి యుాండుట చూచి, ఆ మగ 
శశువును కనిన స్త్రీని హాంసిాంచెను; 
ప్రకటన 13:7 => మరియు పరిశుదుధలతో యుదధము చేయను వారిని జయిాంపను దానిక్త 
అధకర్మియాబడెను. ప్రతి వాంశము మీదను ప్రతి ప్రజ మీదను ఆ యా భాషలు మాటలాడువారి 
మీదను ప్రతి జనము మీదను అధకర్ము దానిక్తయాబడెను. 
ప్రకటన 15:1 => మరియు ఆశిర్ామైన మరియొక గొపప సూచన పర్లోకమాందు చూచితిని. 
అదేమనగా, ఏడు తెగుళ్లలచేత పట్టుకొనియును యేడుగురు దూతలు. ఇవే కడవరి తెగుళ్లల; వీటితో 
దేవుని కోపము సమాపతమాయెను. 
ప్రకటన 15:2 => మరియు అగిుతో కలిసియును సఫటికప్ప సముద్రము వాంటిది ఒకటి నేను 
చూచితిని. ఆ క్రూర్మృగమునకును దాని ప్రతిమకును దాని పేరుగల సాంఖాకును లోబడక వాటిని 
జయిాంచినవారు దేవుని వీణలు గలవారై, ఆ సఫటికప్ప సముద్రమునదద నిలిచియుాండుట చూచితిని. 
ప్రకటన 15:3 => వారు ప్రభువా, దేవా, సరావధకరీ, నీ క్రయలు ఘనమైనవి, ఆశిర్ామైనవి; 
యుగములకు రాజ్ఞ, నీ మార్గములు నాాయములును సతాములునై యునువి; 
ప్రకటన 15:4 => ప్రభువా, నీవు మాత్రము పవిత్రుడవు, నీకు భయపడనివాడెవడు? నీ నామమును 
మహమపర్చనివాడెవడు? నీ నాాయవిధులు ప్రతాక్షపర్చబడినవి గనుక జనములాందరు వచిి నీ 
సనిుధని నమసాకర్ము చేసెదర్ని చెప్పపచు, దేవుని దాస్సడగు మోషే కీర్తనయు గొఱ్ఱపలల కీర్తనయు 
పాడుచునాురు. 
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ప్రకటన 15:5 => అట్టతరువాత నేను చూడగా, సాక్షయప్ప గుడార్ సాంబాంధ్మైన ఆలయము 
పర్లోకమాందు తెర్వబడెను.  
ప్రకటన 15:6 => ఏడు తెగుళ్లలచేత పట్టుకొనియును ఆ యేడుగురు దూతలు, నిర్ులమును 
ప్రకశమానమునైన రాతిని ధ్రిాంచుకొని, రొముులమీద బాంగారు దట్టులు కట్టుకొనినవారై ఆ 
ఆలయములోనుాండి వెలుపలిక్త వచిిరి. 
ప్రకటన 20:7 => వెయిా సాంవత్ర్ములు గడచిన తరువాత సాతాను తానును చెర్లోనుాండి 
విడిపాంపబడును. 
ప్రకటన 20:8 => భూమి నలుదిశలయాందుాండు జనములను, లెకకకు సముద్రప్ప ఇస్సకవలె ఉను 
గోగు మాగోగు అనువారిని మోసపర్చి వారిని యుదధమునకు పోగుచేయుటకై వాడు బయలుదేరును.  
ఆదికాండము 4:1 => ఆదాము తన భార్ాయైన హవవను కూడినప్పపడు ఆమె గర్భవతియై కయీనును 
కని యెహోవా దయవలన నేనక మనుషుాని సాంపాదిాంచుకొనాుననెను. 
లేవీయకాండము 4:28 => తాను చేసినది పాపమని యొకవేళ్ తనకు తెలియబడినయెడల, తాను 
చేసిన పాపము విషయమై నిరోదషమైన ఆడు మేకపలలను అర్పణముగా తీసికొనివచిి 
లేవీయకాండము 11:42 => నేలమీద ప్రాకు జీవరాస్సలనిుటిలో కడుప్పతో చరిాంచుదానినైనను 
నాలుగుకళ్లతో చరిాంచుదానినైనను చాలా కళ్లలగల దానినైనను మీరు తినకూడదు; అవి హేయములు. 
సాంఖ్యాకాండము 23:23 => నిజముగా యాకోబులో మాంత్రము లేదు ఇశ్రాయేలులో శకునము లేదు 
ఆ యా కలములాందు దేవుని కర్ాములు యాకోబు వాంశస్సథలగు ఇశ్రాయేలీయులకు 
తెలియచెపపబడును.  
నాాయాధపతులు 14:14 => కగా అతడు బలమైనదానిలోనుాండి తీప వచెిను, తిను దానిలోనుాండి 
తిాండి వచెిను అనెను. మూడు దినములలోగా వారు ఆ విప్పపడు కథ భావమును చెపపలేకపోయిరి. 
నాాయాధపతులు 16:30 => నేనును ఫిలిషీతయులును చనిపోదుము గాక అని చెపప బలముతో 
వాంగినప్పపడు గుడి ఆ సరాదరుల మీదను దానిలోనును జనులాందరి మీదను పడెను. మర్ణకలమున 
అతడు చాంపనవారి శవముల లెకక జీవితకలమాందు అతడు చాంపనవారి లెకకకాంట్ట ఎకుకవాయెను. 
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2 సమూయేలు 3:1 => సౌలు కుట్టాంబికులకును దావీదు కుట్టాంబికులకును బహుకలము 
యుదధము జరుగగా దావీదు అాంతకాంతకు ప్రబలెను; సౌలు కుట్టాంబము అాంతకాంతకు నీర్సిలెలను. 
నెహెమాా 4:7 => సనబలలట్టను టోబీయాయును అర్బీయులును అమోు నీయులును 
అషోడదీయులును, యెరూషలేము యొకక గోడలు కటుబడెననియు, బీటలనిుయు కపపబడెననియు 
వినినప్పపడు 

యోబు 19:25 => అయితే నా విమోచకుడు సజీవుడనియు, తరువాత ఆయన భూమిమీద 
నిలుచుననియు నేనెరుగుదును. 
కీర్తనలు 40:7 => అప్పపడు ప్పసతకప్పచుటులో ననుుగూరిి వ్రాయబడిన ప్రకర్ము నేను 
వచిియునాును. 
కీర్తనలు 98:1 => యెహోవా ఆశిర్ాకర్ాములు చేసియునాుడు ఆయననుగూరిి క్రొతతకీర్తన పాడుడి 
ఆయన దక్షిణహసతము ఆయన పరిశుదధ బాహువు ఆయనకు విజయము కలుగజేసియునుది. 
కీర్తనలు 110:6 => అనాజనులకు ఆయన తీరుప తీరుిను దేశము శవములతో నిాండియుాండును 
విశాల దేశముమీది ప్రధ్యనుని ఆయన నలుగగొట్టును.  
యెషయా 46:10 => నా ఆలోచన నిలుచుననియు నా చితతమాంతయు నెర్వేరుికొనెదననియు, 
చెప్పపకొనుచు ఆదినుాండి నేనే కలుగబోవువాటిని తెలియజేయుచునాును. పూర్వకలమునుాండి నేనే 
యిాంక జరుగనివాటిని తెలియజేయుచునాును.  
యెషయా 53:5 => మన యతిక్రమక్రయలనుబటిు అతడు గాయపర్చబడెను మన దోషములనుబటిు 
నలుగగొటుబడెను మన సమాధ్యనార్థమైన శక్ష అతనిమీద పడెను అతడు పొాందిన దెబబలచేత మనకు 
సవసథత కలుగుచునుది.  
యెషయా 57:3 => మాంత్రప్రయోగప్ప కొడుకులారా, వాభిచార్ సాంతానమా, వేశాా సాంతానమా, 
మీర్కకడిక్త ర్ాండి.  
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యెషయా 65:25 => తోడేళ్లలను గొఱ్ఱపలలలును కలిసి మేయును సిాంహము ఎదుదవలె గడిడ తినును 
సర్పమునకు మనుు ఆహార్మగును నా పరిశుదధపర్వతములో అవి హానియైనను నాశనమైనను 
చేయకుాండును అని యెహోవా సెలవిచుిచునాుడు.  
మీక 7:17 => సర్పములాగున వారు మనుు నాకుదురు, భూమిమీద ప్రాకు ప్పరుగులవలె తమ 
యిర్వులలోనుాండి వణకుచు ప్రాక్త వతుతరు, మన దేవుడైన యెహోవాయొదదకు భయపడుచు వతుతరు, 
నినుుబటిు భయము నాందుదురు. 
హగగయి 2:7 => నేను అనాజనులనాందరిని కదలిాంపగా అనాజనులాందరి యొకక యిషువస్సతవులు 
తేబడును; నేను ఈ మాందిర్మును మహమతో నిాంప్పదును; ఇదే సైనాములకు అధపతియగు యెహోవా 
వాకుక. 
జెకరాా 3:1 => మరియు యెహోవా దూత యెదుట ప్రధ్యనయాజకుడైన యెహోషువ 
నిలువబడుటయు, సాతాను ఫిరాాదియై అతని కుడిపార్శవమున నిలువబడుటయు అతడు నాకు 
కనుపర్చెను. 
మలాకీ 4:3 => నేను నియమిాంపబోవు దినమున దురాురుగలు మీ పాదములక్రాంద ధూళ్లవలె 
ఉాందురు, మీరు వారిని అణగద్రొకుకదుర్ని సైనాములకు అధపతియగు యెహోవా సెలవిచుిచునాుడు. 
మతతయి 1:18 => యేస్సక్రీస్సత జననవిధ్మెటలనగా, ఆయన తలిలయైన మరియ యోస్నప్పనకు 
ప్రధ్యనము చేయబడిన తరువాత వారేకము కకమునుప్ప ఆమె పరిశుదాధతువలన గర్భవతిగా ఉాండెను. 
మతతయి 10:36 => ఒక మనుషుాని యిాంటివారే అతనిక్త శత్రువులగుదురు. 
మతతయి 11:3 => అని ఆయనను అడుగుటకు తన శషుాలనాంప్పను. 
మతతయి 22:44 => నీవు నా కుడిపార్శవమున కూరుిాండుమని ప్రభువు నా ప్రభువుతో చెప్పపను అని 
దావీదు ఆయనను ప్రభువని ఆతువలన ఏల చెప్పపచునాుడు? 

మతతయి 26:24 => మనుషాకుమారునిగూరిి వ్రాయబడిన ప్రకర్ము ఆయన పోవుచునాుడు గాని 
యెవనిచేత మనుషాకుమారుడు అపపగిాంపబడుచునాుడో ఆ మనుషుానిక్త శ్రమ; ఆ మనుషుాడు 
ప్పటిుయుాండనియెడల వానిక్త మేలని చెప్పపను. 
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మతతయి 26:56 => అయితే ప్రవకతల లేఖనములు నెర్వేరునట్టల ఇదాంతయు జరిగెనని చెప్పపను. 
అప్పపడు శషుాలాందరు ఆయనను విడిచి పారిపోయిరి. 
మారుక 3:27 => ఒకడు బలవాంతుడైనవానిని మొదట బాంధాంచితేనే తపప, ఆ బలవాంతుని 
ఇాంటజొచిి వాని సామగ్రి దోచుకొననేర్డు; బాంధాంచినయెడల వాని యిలుల దోచుకొనవచుిను. 
మారుక 5:7 => యేసూ, సరోవనుతుడైన దేవుని కుమారుడా, నాతో నీకేమి? ననుు బాధ్పర్చకుమని 
దేవుని పేర్ట నీకు ఆనబెట్టుచునాునని బిగగర్గా కేకలువేసెను. 
మారుక 12:7 => అయితే ఆ కప్పలు ఇతడు వార్స్సడు; ఇతని చాంప్పదము ర్ాండి, అప్పపడు 
సావసథయము మనదగునని తమలోతాము చెప్పపకొని 

మారుక 14:21 => నిజముగా మనుషాకుమారుడు ఆయననుగూరిి వ్రాయబడినట్టు పోవుచునాుడు; 
అయితే ఎవనిచేత మనుషాకుమారుడు అపపగిాంపబడుచునాుడో, ఆ మనుషుానిక్త శ్రమ; ఆ మనుషుాడు 
ప్పటిుయుాండనియెడల వానిక్త మేలనెను. 
లూక 1:27 => దావీదు వాంశస్సథడైన యోస్నపను ఒక ప్పరుషునిక్త ప్రధ్యనము చేయబడిన కనాక 
యొదదకు దేవునిచేత పాంపబడెను. ఆ కనాక పేరు మరియ. 
లూక 1:70 => తన స్నవకుడైన దావీదు వాంశమునాందు మనకొర్కు ర్క్షణశృాంగమును, అనగా  
లూక 2:11 => దావీదు పటుణమాందు నేడు ర్క్షకుడు మీ కొర్కు ప్పటిుయునాుడు, ఈయన ప్రభువైన 
క్రీస్సత 
లూక 3:7 => అతడు తనచేత బాపతసుము పొాందవచిిన జనసమూహములను చూచి 
సర్పసాంతానమా, రాబోవు ఉగ్రతను తపపాంచుకొనుటకు మీకు బుదిధ చెపపన వాడెవడు? 

లూక 4:2 => అపవాది చేత శోధాంపబడుచుాండెను. ఆ దినములలో ఆయన ఏమియు తినలేదు. అవి 
తీరిన తరువాత ఆయన ఆకలిగొనగా 

లూక 4:18 => ప్రభువు ఆతు నామీద ఉనుది బీదలకు స్సవార్త ప్రకటిాంచుటకై ఆయన ననుు 
అభిషేక్తాంచెను చెర్లోనును వారిక్త విడుదలను, గ్రుడిడవారిక్త చూప్పను, (కలుగునని) ప్రకటిాంచుటకును 
నలిగినవారిని విడిపాంచుటకును 
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లూక 4:34 => వాడు నజరేయుడవైన యేసూ, మాతో నీకేమి? మముు నశాంపజేయ వచిితివా? 
నీవెవడవో నేనెరుగుదును; నీవు దేవుని పరిశుదుధడవని బిగగర్గా కేకలు వేసెను. 
లూక 7:19 => అాంతట యోహాను తన శషుాలలో ఇదదరిని పలిచి రాబోవువాడవు నీవేనా? మేము 
మరియొకని కొర్కు కనిప్పటువలెనా? అని అడుగుటకు వారిని ప్రభువు నదదకు పాంప్పను. 
లూక 9:22 => మనుషాకుమారుడు బహు శ్రమలు పొాంది, ప్పదదల చేతను ప్రధ్యనయాజకుల చేతను 
శాస్సుల చేతను విసరిెాంపబడి, చాంపబడి, మూడవ దినమున లేచుట అగతామని చెప్పపను. 
లూక 11:22 => అయితే అతనికాంట్ట బలవాంతుడైన ఒకడు అతని పైబడి జయిాంచునప్పపడు, అతడు 
నముుకొనిన ఆయుధ్ములననిుటిని లాగుకొని అతని ఆసితని పాంచిప్పట్టును. 
లూక 22:22 => నిర్ణయిాంపబడిన ప్రకర్ము మనుషాకుమారుడు పోవుచునాుడుగాని ఆయన 
ఎవరిచేత అపపగిాంపబడుచునాుడో ఆ మనుషుానిక్త శ్రమయని చెప్పపను. 
లూక 24:27 => మోషేయు సమసత ప్రవకతలును మొదలుకొని లేఖనములనిుటిలో తనుుగూరిిన 
వచనముల భావము వారిక్త తెలిప్పను. 
లూక 24:44 => అాంతట ఆయన మోషే ధ్ర్ుశాస్త్రములోను ప్రవకతల గ్రాంథములలోను, 
కీర్తనలలోను ననుుగూరిి వ్రాయబడినవనిుయు నెర్వేర్వలెనని నేను మీయొదద ఉాండినప్పపడు మీతో 
చెపపన మాటలు నెర్వేరినవని వారితో చెప్పపను 

యోహాను 1:17 => ధ్ర్ుశాస్త్రము మోషేదావరా అను గ్రహాంపబడెను; కృపయు సతామును 
యేస్సక్రీస్సతదావరా కలిగెను. 
యోహాను 1:45 => ఫిలిప్పప నతనయేలును కనుగొని ధ్ర్ుశాస్త్రములో మోషేయు ప్రవకతలును 
ఎవరినిగూరిి వ్రాసిరో ఆయనను కనుగొాంటిమి; ఆయన యోస్నప్ప కుమారుడైన నజరేయుడగు యేస్స 
అని అతనితో చెప్పపను. 
యోహాను 5:46 => అతడు ననుుగూరిి వ్రాసెను గనుక మీరు మోషేను నమిునటుయిన ననుును 
నముుదురు. 
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యోహాను 16:11 => ఈ లోకధకరి తీరుప పొాందియునాుడు గనుక తీరుపను గూరిియు 
ఒప్పపకొనజేయును. 
యోహాను 17:14 => వారిక్త నీ వాకామిచిియునాును. నేను లోకసాంబాంధని కనట్టు వారును 
లోకసాంబాంధులు కరు గనుక లోకము వారిని దేవషిాంచును.  
యోహాను 19:30 => యేస్స ఆ చిర్క ప్పచుికొని సమాపతమైనదని చెపప తలవాంచి ఆతును 
అపపగిాంచెను. 
అపోసతలుల కర్ాములు 2:35 => ముగా ఉాంచువర్కు నీవు నా కుడిపార్శవమున కూరుిాండుమని 
ప్రభువు నా ప్రభువుతో చెప్పపను.  
అపోసతలుల కర్ాములు 3:18 => అయితే దేవుడు తన క్రీస్సత శ్రమపడునని సమసత ప్రవకతలనోట 
ముాందుగా ప్రచుర్పర్చిన విషయములను ఈలాగు నెర్వేరెిను. 
అపోసతలుల కర్ాములు 13:32 => దేవుడు యేస్సను లేప, పతరులకు చేసిన వాగాదనమును మన 
పలలలకు నెర్వేరిియునాుడని మేమును మీకు స్సవార్త ప్రకటిాంచుచునాుము. 
అపోసతలుల కర్ాములు 26:6 => ఇప్పపడైతే దేవుడు మన పతరులకు చేసిన వాగాదనము విషయమైన 
నిరీక్షణనుగూరిి నేను విమరిశాంపబడుటకు నిలిచియునాును. 
అపోసతలుల కర్ాములు 26:23 => ప్రవకతలును మోషేయు ముాందుగా చెపపనవి కక మరి ఏమియు 
చెపపక, అలుపలకును ఘనులకును సాక్షయమిచుిచుాంటిని. 
రోమీయులకు 1:3 => మన తాండ్రియైన దేవునినుాండియు, ప్రభువైన యేస్సక్రీస్సతనుాండియు, 
కృపాసమాధ్యనములు మీకు కలుగుగాక,  
1 కొరిాందీయులకు 15:3 => నాక్తయాబడిన ఉపదేశమును మొదట మీకు అపపగిాంచితిని. 
అదేమనగా, లేఖనముల ప్రకర్ము క్రీస్సత మన పాపముల నిమితతము మృతిపొాందెను, సమాధ 
చేయబడెను, 
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2 కొరిాందీయులకు 1:20 => దేవుని వాగాదనములు ఎనిుయైనను అనిుయు క్రీస్సతనాందు 
అవుననుట్టుగానే యునువి గనుక మనదావరా దేవునిక్త మహమ కలుగుటకై అవి ఆయన వలన 
నిశియములై యునువి. 
ఎఫెసీయులకు 1:22 => మరియు సమసతమును ఆయన పాదములక్రాంద ఉాంచి, సమసతముపైని 
ఆయనను సాంఘమునకు శర్స్స్గా నియమిాంచెను. 
ఫిలిప్తపయులకు 2:9 => అాందుచేతను పర్లోకమాందునువారిలో గాని, భూమిమీద ఉనువారిలో 
గాని, 
1 తిమోతి 2:15 => అయినను వారు సవసథబుదిధకలిగి, విశావసప్రేమ పరిశుదధతలయాందు నిలుకడగా 
ఉాండినయెడల శశుప్రసూతి దావరా ఆమె ర్క్షిాంపబడును. 
హెబ్రీయులకు 1:1 => పూర్వకలమాందు నానాసమయములలోను నానా విధ్ములుగాను ప్రవకతల 
దావరా మన పతరులతో మాటలాడిన దేవుడు 

హెబ్రీయులకు 2:9 => దేవుని కృపవలన ఆయన ప్రతి మనుషుాని కొర్కు మర్ణము 
అనుభవిాంచునట్టల, దూతలకాంట్ట కొాంచెము తకుకవవాడుగా చేయబడిన యేస్స మర్ణము 
పొాందినాందున, మహమాప్రభావములతో క్తరీటము ధ్రిాంచినవానిగా ఆయనను చూచుచునాుము 

హెబ్రీయులకు 10:5 => కబటిు ఆయన ఈ లోకమాందు ప్రవేశాంచునప్పపడు ఈలాగు చెప్పపచునాుడు. 
బలియు అర్పణయు నీవు కోర్లేదు గాని నాకొక శరీర్మును అమరిితివి. 
హెబ్రీయులకు 10:7 => అప్పపడు నేను గ్రాంథప్పచుటులో ననుుగూరిి వ్రాయబడిన ప్రకర్ము, దేవా, 
నీ చితతము నెర్వేరుిటకు ఇదిగో నేను వచిియునాునాంటిని. 
యాకోబు 4:4 => వాభిచారిణులారా, యీ లోక స్నుహము దేవునితో వైర్మని మీరెరుగరా? కబటిు 
యెవడు ఈ లోకముతో స్నుహము చేయగోరునో వాడు దేవునిక్త శత్రువగును. 
1 పేతురు 1:11 => వాటి తరువాత కలుగబోవు మహమలనుగూరిియు ముాందుగా 
సాక్షయమిచుినప్పడు, ఆ ఆతు, యే కలమును ఎటిు కలమును సూచిాంచుచు వచెినో దానిని విచారిాంచి 
పరిశోధాంచిరి. 
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1 పేతురు 1:20 => ఆయన జగతుత ప్పనాది వేయబడక మునుపే నియమిాంపబడెను గాని తనుు 
మృతులలోనుాండి లేప తనకు మహమనిచిిన దేవునియెడల తన దావరా విశావస్సలైన మీ నిమితతము, 
కడవరి కలములయాందు ఆయన ప్రతాక్షపర్చబడెను. కగా మీ విశావసమును నిరీక్షణయు 
దేవునియాందు ఉాంచబడియునువి. 
ప్రకటన 12:13 => ఆ ఘటసర్పము తాను భూమిమీద పడద్రోయబడి యుాండుట చూచి, ఆ మగ 
శశువును కనిన స్త్రీని హాంసిాంచెను; 
ప్రకటన 20:2 => అతడు ఆది సర్పమును, అనగా అపవాదియు సాతానును అను ఆ ఘటసర్పమును 
పట్టుకొని వెయిా సాంవత్ర్ములు వానిని బాంధాంచి అగాధ్ములో పడవేసి, 

వచనము 16 

ఆయన స్త్రీతో నీ ప్రయాసమును నీ గర్భవేదనను నేను మిక్తకలి హెచిిాంచెదను; వేదనతో పలలలను 
కాందువు; నీ భర్తయెడల నీకు వాాంఛ కలుగును; అతడు నినుు ఏలునని చెప్పపను.  

 

ఆదికాండము 35:16 => ఎఫ్రాతాకు వెళ్లల మార్గములో మరికొాంత దూర్ము ఉనుప్పపడు రాహేలు 
ప్రసవిాంచుచు ప్రసవవేదనతో ప్రయాసపడెను. 
ఆదికాండము 35:17 => ఆమె ప్రసవమువలన ప్రయాసపడుచునుప్పపడు మాంత్రసాని ఆమెతో 
భయపడకుము; ఇదియు నీకు కుమారుడగునని చెప్పపను. 
ఆదికాండము 35:18 => ఆమె మృతిబాందెను; ప్రాణము పోవుచుాండగా ఆమె అతని పేరు బెనోని 
అనెను; అతని తాండ్రి అతనిక్త బెనాామీను అను పేరు ప్పట్టును. 
1 సమూయేలు 4:19 => ఏలీ కోడలగు ఫీనెహాస్స భార్ాకు అపపటిక్త గర్భము కలిగి 
కనుప్రొదుదలైయుాండగా దేవుని యొకక మాందసము పటుబడెననియు, తన మామయు తన ప్పనిమిటియు 
చనిపోయిర్నియు ఆమె విని నప్పపలు తగిలి మోకళ్లమీదిక్త క్రాంగి ప్రసవమాయెను. 
1 సమూయేలు 4:20 => ఆమె మృతినాందుచుాండగా దగగర్ నిలిచియును స్త్రీలు ఆమెతో 
భయపడవదుద, కుమారుని కాంటివనిరి గాని ఆమె ప్రతుాతతర్మియాకయు లక్షయప్పటుకయు నుాండినదై 
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1 సమూయేలు 4:21 => దేవుని మాందసము పటుబడినదను సాంగతిని, తన మామయు ప్పనిమిటియు 
చనిపోయిన సాంగతిని తెలిసికొని ప్రభావము ఇశ్రాయేలీయులలోనుాండి పోయెనని చెపప తన బిడడకు 
ఈకబోదు1 అను పేరు ప్పట్టును. 
కీర్తనలు 48:6 => వార్చిటనుాండగా వణకును ప్రసవిాంచు స్త్రీ వేదనయు వారిని పట్టును. 
యెషయా 13:8 => జనులు విభ్రాంతినాందుదురు వేదనలు దుుఃఖములు వారిక్త కలుగును 
ప్రసవవేదన పడుదానివలె వారు వేదనపడెదరు ఒకరినకరు తేరిచూతురు వారి ముఖములు 
జ్ఞవలలవలె ఎఱ్ఱబారును. 
యెషయా 21:3 => కవున నా నడుము బహు నపపగానునుది ప్రసవిాంచు స్త్రీ వేదనవాంటి వేదన 
ననుు పటిుయునుది బాధ్చేత నేను వినలేకుాండ నునాును విభ్రాంతిచేత నేను చూడలేకుాండ నునాును.  
యెషయా 26:17 => యెహోవా, ప్రసూతికలము సమీపాంపగా గర్భవతి వేదనపడి కలిగిన 
వేదనలచేత మొఱ్ఱప్పట్టునట్టల మేము నీ సనిుధలో నునాుము.  
యెషయా 26:18 => మేము గర్భము ధ్రిాంచి వేదనపడితివిిు గాలిని కనుట్టు ఉాంటిమి మేము 
లోకములో ర్క్షణ కలుగజేయకపోతివిిు లోకములో నివాస్సలు ప్పటులేదు.  
యెషయా 53:11 => అతడు తనకు కలిగిన వేదనను చూచి తృపతనాందును. నీతిమాంతుడైన నా 
స్నవకుడు జనుల దోషములను భరిాంచి తనకును అనుభవజ్ఞానముచేత అనేకులను నిరోదషులుగా 
చేయును.  
యిరిుయా 4:31 => ప్రసవవేదనపడు స్త్రీ కేకలు వేయునట్టల, తొలికనుప్ప కనుచు వేదనపడు స్త్రీ 
కేకలు వేయునట్టల సీయోను కుమారెత అయోా, నాకు శ్రమ, నర్హాంతకులపాలై నేను 
మూరిిలులచునాును అని యెగరోజుచు చేతులారుిచు కేకలు వేయుట నాకు వినబడుచునుది. 
యిరిుయా 6:24 => దానిగూరిిన వర్తమానము విని మాచేతులు బలహీనమగుచునువి, ప్రసవిాంచు 
స్త్రీ వేదన పడునట్టల మేము వేదన పడుచునాుము. 
యిరిుయా 13:21 => నీవు నీకు స్నుహతులుగా చేసికొనినవారిని ఆయన నీమీద అధపతులుగా 
నియమిాంచునప్పపడు నీవేమి చెప్పపదవు? ప్రసవిాంచు స్త్రీ వేదనవాంటి వేదన నినుు పట్టును గదా? 
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యిరిుయా 22:23 => లెబానోను నివాసినీ, దేవదారు వృక్షములలో గూడు కట్టుకొనినదానా, 
ప్రసవిాంచు స్త్రీక్త కలుగు వేదనవాంటి కషుము నీకు వచుినప్పపడు నీవు బహుగా కేకలువేయుదువు గదా!  
యిరిుయా 49:24 => దమస్సక బలహీనమాయెను. పారిపోవలెనని అది వెనుకతీయుచునుది వణకు 
దానిని పట్టును ప్రసవిాంచు స్త్రీని పట్టునట్టల ప్రయాసవేదనలు దానిని పట్టును.  
మీక 4:9 => నీవెాందుకు కేకలు వేయుచునాువు? నీకు రాజు లేకపోవుటచేతనే నీ ఆలోచనకర్తలు 
నశాంచిపోవుటచేతనే ప్రసూతి స్త్రీక్త వచిిన వేదనలు నీకు వచిినవా? 

మీక 4:10 => సీయోను కుమారీ, ప్రమాతి స్త్రీవలెనే నీవు వేదనపడి ప్రసవిాంచుము, నీవు పటుణము 
విడిచి బయట వాసముచేతువు, బబులోను ప్పర్మువర్కు నీవు వెళ్లలదువు, అకకడనే నీవు ర్క్షణ 
నాందుదువు, అకకడనే యెహోవా నీ శత్రువులచేతిలోనుాండి నినుు విమోచిాంచును. 
యోహాను 16:21 => స్త్రీ ప్రసవిాంచునప్పపడు ఆమె గడియ వచెిను గనుక ఆమె వేదనపడును; అయితే 
శశువు ప్పటుగానే లోకమాందు నరుడొకడు ప్పట్టునను సాంతోషముచేత ఆమె ఆ వేదన మరి జ్ఞాపకము 
చేసికొనదు. 
1 దెస్లోనీకయులకు 5:3 => లోకులు నెముదిగా ఉనుది, భయమేమియులేదని 
చెప్పపకొనుచుాండగా, గరిభణి స్త్రీక్త ప్రసవవేదన వచుినట్టల వారిక్త ఆకసిుకముగా నాశనము తటసిథాంచును 
గనుక వారెాంత మాత్రమును తపపాంచుకొనలేరు 

1 తిమోతి 2:15 => అయినను వారు సవసథబుదిధకలిగి, విశావసప్రేమ పరిశుదధతలయాందు నిలుకడగా 
ఉాండినయెడల శశుప్రసూతి దావరా ఆమె ర్క్షిాంపబడును. 
ఆదికాండము 4:7 => నీవు సత్రికయి చేసినయెడల తలనెతుతకొనవా? సత్రికియ చేయనియెడల వాక్తట 
పాపము పొాంచియుాండును; నీయెడల దానిక్త వాాంఛ కలుగును నీవు దానిని ఏలుదువనెను. 
సాంఖ్యాకాండము 30:7 => ఆమెకు వివాహమైన తరువాత ఆమె మ్రొకుకకొనిన మ్రొకుకబళ్లయినను, 
నిరాలోచనగా ఆమె తనమీద ప్పట్టుకొనిన ఒట్టులైనను ఆమెమీదనుాండుట ఆమె భర్త విని, దానిగూరిి 
వినినదినమున అతడు ఊర్కుాండుట తటసిథాంచినయెడల, ఆమె మ్రొకుకబళ్లలను ఆమె తనమీద 
ప్పట్టుకొనిన ఒట్టును నిలుచును. 
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సాంఖ్యాకాండము 30:8 => ఆమె భర్త వినినదినమాందే ఆక్షేపణ చేసినయెడల, అతడు ఆమె 
మ్రొకుకకొనిన మ్రొకుకబడిని ఆమె నిరాలోచనగా తనమీద ప్పట్టుకొనిన ఒట్టులను ర్దుదచేసినవాడగును; 
యెహోవా ఆమెను క్షమిాంచును. 
సాంఖ్యాకాండము 30:13 => ప్రతి మ్రొకుకబడిని, తనుు తాను దుుఃఖపర్చుకొాందునని 
ప్రమాణపూర్వకముగా తన మీద ప్పట్టుకొనిన ప్రతి బాధ్ాతను ఆమె భర్త సిథర్పర్చవచుిను, 
ర్దుదచేయవచుిను. 
ఎస్నతరు 1:20 => మరియు రాజు చేయు నిర్ణయము విసాతర్మైన తమ రాజామాందాంతట 
ప్రకటిాంచినయెడల, ఘనురాలు గాని అలుపరాలుగాని స్త్రీలాందరు తమ ప్పరుషులను సనాునిాంచుదుర్ని 
చెప్పపను. 
1 కొరిాందీయులకు 7:4 => భర్తకేగాని భార్ాకు తన దేహముపైని అధకర్ము లేదు; ఆలాగున 
భార్ాకే గాని భర్తకు తన దేహముపైని అధకర్ము లేదు. 
1 కొరిాందీయులకు 11:3 => ప్రతి ప్పరుషునిక్త శర్స్స్ క్రీసతనియు, స్త్రీక్త శర్స్స్ ప్పరుషుడనియు, 
క్రీస్సతనకు శర్స్స్ దేవుడనియు మీరు తెలిసికొనవలెనని కోరుచునాును. 
1 కొరిాందీయులకు 14:34 => స్త్రీలు సాంఘములలో మౌనముగా ఉాండవలెను; వారు లోబడి 
యుాండవలసినదే గాని, మాటలాడుటకు వారిక్త సెలవు లేదు. ఈలాగు ధ్ర్ుశాస్త్రమును చెప్పపచునుది. 
ఎఫెసీయులకు 5:22 => స్త్రీలారా, ప్రభువునకువలె మీ సొాంత ప్పరుషులకు లోబడియుాండుడి. 
ఎఫెసీయులకు 5:23 => క్రీస్సత సాంఘమునకు శర్సెస్  యునులాగున ప్పరుషుడు భార్ాకు 
శర్సెస్ యునాుడు. క్రీస్నత శరీర్మునకు ర్క్షకుడైయునాుడు. 
ఎఫెసీయులకు 5:24 => సాంఘము క్రీస్సతనకు లోబడినట్టుగా భార్ాలు కూడ ప్రతి విషయములోను 
తమ ప్పరుషులకు లోబడవలెను. 
కొలొస్యులకు 3:18 => భార్ాలారా, మీ భర్తలకు విధేయులై యుాండుడి; ఇది ప్రభువునుబటిు 
యుకతమైయునుది. 
1 తిమోతి 2:11 => స్త్రీలు మౌనముగా ఉాండి, సాంపూర్ణ విధేయతతో నేరుికొనవలెను. 
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1 తిమోతి 2:12 => స్త్రీ మౌనముగా ఉాండవలసినదేగాని, ఉపదేశాంచుటకైనను, ప్పరుషుని మీద అధ 
కర్ము చేయుటకైనను ఆమెకు సెలవియాను. 
తీతుకు 2:5 => మాంచి ఉపదేశము చేయువారునై యుాండవలెననియు బోధాంచుము. 
1 పేతురు 3:1 => అట్టవలె స్త్రీలారా, మీరు మీ సవప్పరుషులకు లోబడియుాండుడి; 
1 పేతురు 3:2 => అాందువలన వారిలో ఎవరైనను వాకామునకు అవిధేయులైతే, వారు భయముతో 
కూడిన మీ పవిత్ర ప్రవర్తన చూచి, వాకాము లేకుాండనే తమ భార్ాల నడవడివలన రాబటుబడవచుిను. 
1 పేతురు 3:3 => జడలు అలులకొనుటయు, బాంగారు నగలు ప్పట్టుకొనుటయు, వస్త్రములు 
ధ్రిాంచుకొనుటయునను వెలుపటి అలాంకర్ము మీకు అలాంకర్ముగా ఉాండక, 
1 పేతురు 3:4 => సాధువైనటిుయు, మృదువైనటిుయునైన గుణమను అక్షయాలాంకర్ము గల మీ 
హృదయప్ప అాంతర్ాంగ సవభావము మీకు అలాంకర్ముగా ఉాండవలెను; అది దేవుని దృషిుక్త మిగుల 
విలువగలది. 
1 పేతురు 3:5 => అట్టవలె పూర్వము దేవుని ఆశ్రయిాంచిన పరిశుదధ స్త్రీలును తమ సవప్పరుషులకు 
లోబడి యుాండుటచేత తముును తాము అలాంకరిాంచుకొనిరి. 
1 పేతురు 3:6 => ఆ ప్రకర్ము శారా అబ్రాహామును యజమానుడని పలుచుచు అతనిక్త 
లోబడియుాండెను. మీరును యోగాముగా నడుచుకొనుచు, ఏ భయమునకు బెదర్క యునుయెడల 
ఆమెకు పలలలగుదురు. 
లేవీయకాండము 12:2 => నీవు ఇశ్రాయేలీయులతో ఇటలనుము ఒక స్త్రీ గర్భవతియై మగపలలను 
కనినయెడల ఆమెయేడు దినములు ప్పరిటాలై యుాండవలెను. ఆమె తాను ముట్టుదై కడగానుాండు 
దినముల లెకకనుబటిు ప్పరిటాలై యుాండవలెను. 
1 దినవృతాతాంతములు 4:9 => యబ్నబజు1 తన సహోదరులకాంట్ట ఘనము పొాందినవాడైయుాండెను 
వేదనపడి యితని కాంటినని అతని తలిల అతనిక్త యబ్నబజు అని పేరుప్పట్టును. 
ఎస్నతరు 1:12 => రాణియైన వషిత నప్పాంసకులచేత ఇయాబడిన రాజ్ఞజా ప్రకర్ము వచుిటకు 
ఒపపకపోగా రాజు మిగుల కోపగిాంచెను, అతని కోపము ర్గులుకొనెను. 
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కీర్తనలు 78:33 => కబటిు ఆయన, వారి దినములు ఊపరివలె గడచిపోజేసెను వారి 
సాంవత్ర్ములు అకసాుతుతగా గడచిపోజేసెను. 
యిరిుయా 20:18 => కషుమును దుుఃఖమును చూచుటకై నా దినములు అవమానముతో 
గతిాంచిపోవునట్టల నేనేల గర్భములోనుాండి వెడలితిని? 

యిరిుయా 44:19 => మేము ఆకశరాణిక్త ధూపము వేయగాను, ఆమెకు పానార్పణములు 
అరిపాంపగాను, మా ప్పరుషుల సెలవులేకుాండ ఆమెకు పాండివాంటలు చేయుచునాుమా? ఆమెకు 
పానార్పణములు పోయుచునాుమా? అని వారు చెపపగా 

దానియేలు 11:37 => అతడు అాందరికాంట్ట ఎకుకవగా తనుుతాను హెచిిాంచుకొనును గనుక తన 
పతరుల దేవతలను లక్షయప్పటుడు; మరియు స్త్రీలకాంక్షితా దేవతను గాని, యే దేవతను గాని 
లక్షయప్పటుడు. 
1 కొరిాందీయులకు 11:7 => ప్పరుషుడైతే దేవుని పోలికయు మహమయునైయునాుడు గనుక 
తలమీద ముస్సకు వేసికొనకూడదు గాని స్త్రీ ప్పరుషుని మహమయైయునుది. 

వచనము 17 

ఆయన ఆదాముతో నీవు నీ భార్ామాట విని తినవదదని నేను నీకజ్ఞాపాంచిన వృక్షఫలములు తిాంటివి 
గనుక నీ నిమితతము నేల శపాంపబడియునుది; ప్రయాసముతోనే నీవు బ్రదుకు దినములనిుయు దాని 

పాంట తిాందువు; 
 

1 సమూయేలు 15:23 => తిరుగుబాట్ట చేయుట సోదె చెప్పపటయను పాపముతో సమానము; 
మూర్ుతను అగపర్చుట మాయావిగ్రహము గృహదేవతలను పూజ్కాంచుటతో సమానము. యెహోవా 
ఆజాను నీవు విసరిెాంతివి గనుక నీవు రాజుగా ఉాండకుాండ ఆయన నినుు విసరిెాంచెననగా 

1 సమూయేలు 15:24 => సౌలు జనులకు జడిసి వారి మాట వినినాందున నేను యెహోవా ఆజాను నీ 
మాటలను మీరి పాపము తెచుికొాంటిని. 
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మతతయి 22:12 => స్నుహతుడా, ప్పాండిలవస్త్రము లేక ఇకకడికేలాగు వచిితివని అడుగగా వాడు 
మౌనియై యుాండెను. 
మతతయి 25:26 => అాందుకు అతని యజమానుడు వానిని చూచి సోమరివైన చెడడ దాస్సడా, నేను 
వితతనిచోట కోయువాడను, చలలనిచోట పాంట కూరుికొనువాడనని నీవు ఎరుగుదువా? 

మతతయి 25:27 => అటలయితే నీవు నా సొముు సాహుకరులయొదద ఉాంచవలసి యుాండెను; నేను 
వచిి వడిడతోకూడ నా సొముు తీసికొనియుాందునే అని చెపప 
మతతయి 25:45 => అాందుకయన మిక్తకలి అలుపలైన వీరిలో ఒకనికైనను మీరు ఈలాగు చేయలేదు 
గనుక నాకు చేయలేదని మీతో నిశియముగా చెప్పపచునాునని వారితో అనును. 
లూక 19:22 => అాందుకతడు చడడ దాస్సడా, నీ నోటి మాటనుబటిుయే నీకు తీరుప తీరుిదును; నేను 
ప్పటునిదానిని ఎతుతవాడను, వితతనిదానిని కోయువాడనునైన కఠినుడనని నీకు తెలిసియుాండగా 

రోమీయులకు 3:19 => ప్రతి నోరు మూయబడునట్టలను, సర్వలోకము దేవుని శక్షకు 
పాత్రమగునట్టలను, ధ్ర్ుశాస్త్రము చెప్పపచును వాటిననిుటిని ధ్ర్ుశాస్త్రమునకు లోనైనవారితో 
చెప్పపచునుదని యెరుగుదుము. 
ఆదికాండము 3:6 => స్త్రీ ఆ వృక్షము ఆహార్మునకు మాంచిదియు, కనుులకు అాందమైనదియు, 
వివేకమిచుి ర్మామైనదియునై యుాండుట చూచినప్పపడు ఆమె దాని ఫలములలో కొనిు తీసికొని తిని 
తనతోపాట్ట తన భర్తకును ఇచెిను, అతడుకూడ తినెను; 
ఆదికాండము 3:11 => అాందుకయన నీవు దిగాంబరివని నీకు తెలిపనవాడెవడు? నీవు తినకూడదని 
నేను నీకజ్ఞాపాంచిన వృక్షఫలములు తిాంటివా? అని అడిగెను. 
ఆదికాండము 2:16 => మరియు దేవుడైన యెహోవా ఈ తోటలోనును ప్రతి వృక్ష ఫలములను నీవు 
నిర్భాాంతర్ముగా తినవచుిను; 
ఆదికాండము 2:17 => అయితే మాంచి చెడడల తెలివినిచుి వృక్ష ఫలములను తినకూడదు; నీవు 
వాటిని తినుదినమున నిశియముగా చచెిదవని నరుని కజ్ఞాపాంచెను.  
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యిరిుయా 7:23 => ఏదనగానా మాటలు మీరు అాంగీకరిాంచినయెడల నేను మీకు 
దేవుడనైయుాందును మీరు నాకు జనులైయుాందురు; మీకు క్షేమము కలుగునట్టల నేను 
మీకజ్ఞాపాంచుచును మార్గమాంతటియాందు మీరు నడుచుకొనుడి. 
యిరిుయా 7:24 => అయితే వారు వినకపోయిరి, చెవియొగగకుాండిరి, ముాందుకుసాగక 
వెనుకదీయుచు తమ ఆలోచనలనుబటిు తమ దుషు హృదయకఠినాము ననుసరిాంచి నడుచుచు వచిిరి. 
ఆదికాండము 5:29 => భూమిని యెహోవా శపాంచినాందువలన కలిగిన మనచేతుల కషుము 
విషయములోను మన పని విషయములోను ఇతడు మనకు నెముది కలుగజేయుననుకొని అతనిక్త 
నోవహు అని పేరు ప్పట్టును 

కీర్తనలు 127:2 => మీరు వేకువనే లేచి చాల రాత్రియైన తరువాత పాండుకొనుచు కషాురిెతమైన 
ఆహార్ము తినుచునుాండుట వార్థమే. తన ప్రియులు నిద్రిాంచుచుాండగా ఆయన వారిక్తచుిచునాుడు.  
ప్రసాంగి 1:2 => వార్థము వార్థమని ప్రసాంగి చెప్పపచునాుడు, వార్థము వార్థము సమసతము వార్థమే. 
ప్రసాంగి 1:3 => సూరుానిక్రాంద నరులు పడుచుాండు పాట్ట అాంతటివలన వారిక్త కలుగుచును 
లాభమేమి? 

ప్రసాంగి 1:13 => ఆకశముక్రాంద జరుగునది అాంతటిని జ్ఞానముచేత విచారిాంచి గ్రహాంచుటకై నా 
మనస్స్ నిలిపతిని; వారు దీనిచేత అభాాసము నాందవలెనని దేవుడు మానవులకు ఏరాపట్టచేసిన 
ప్రయాసము బహు కఠినమైనది. 
ప్రసాంగి 1:14 => సూరుానిక్రాంద జరుగుచును క్రయలననిుటిని నేను చూచితిని; అవి అనిుయు 
వార్థములే, అవి యొకడు గాలికై ప్రయాసపడినట్టునువి. 
ప్రసాంగి 2:11 => అప్పపడు నేను చేసిన పనులనిుయు, వాటికొర్కై నేను పడిన ప్రయాసమాంతయు 
నేను నిదానిాంచి వివేచిాంపగా అవనిుయు వార్థమైనవిగాను ఒకడు గాలిక్త ప్రయాసపడినట్టుగాను 
అగుపడెను, సూరుాని క్రాంద లాభకర్మైనదేదియు లేనట్టు నాకు కనబడెను. 
ప్రసాంగి 2:17 => ఇది చూడగా సూరుాని క్రాంద జరుగునది నాకు వాసనము ప్పటిుాంచెను అాంతయు 
వార్థముగాను ఒకడు గాలికై ప్రయాసపడినట్టుగాను కనబడెను గనుక బ్రదుకుట నాకసహామాయెను. 
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యెషయా 24:5 => లోకనివాస్సలు ధ్ర్ుశాసనములను అతిక్రమిాంచియునాురు కటుడను మారిి 
నితానిబాంధ్నను మీరియునాురు. దాని నివాస్సలచేత లోకము అపవిత్రమాయెను. 
యెషయా 24:6 => శాపము దేశమును నాశనము చేయుచునుది దాని నివాస్సలు శక్షకు పాత్రులైరి 
దేశనివాస్సలు కలిపోయిరి శేషిాంచిన మనుషుాలు కొదిదగానే యునాురు. 
రోమీయులకు 8:20 => ఏలయనగా సృషిు, నాశనమునకు లోనయిన దాసాములో నుాండి 
విడిపాంపబడి, దేవుని పలలలు పొాందబోవు మహమగల సావతాంత్రాము పొాందుదునను నిరీక్షణ కలదై, 
రోమీయులకు 8:21 => స్నవచాగా కక దానిని లోపర్చినవాని మూలముగా వార్థపర్చబడెను. 
రోమీయులకు 8:22 => సృషిు యావతుత ఇదివర్కు ఏకగ్రీవముగా మూలుగుచు ప్రసవవేదన 
పడుచునునుదని యెరుగుదుము. 
యోబు 5:6 => శ్రమ ధూళ్లలోనుాండి ప్పటుదు. బాధ్ భూమిలోనుాండి మొలవదు. 
యోబు 5:7 => నిప్పపర్వవలు పైక్త ఎగురునట్టల నరులు శ్రమానుభవమునకే ప్పట్టుచునాురు. 
యోబు 14:1 => స్త్రీ కనిన నరుడు కొదిద దినములవాడై మిక్తకలి బాధ్నాందును. 
యోబు 21:17 => భక్తతశూనుాల దీపము ఆరిపవేయబడుట అరుదు గదా.వారిమీదిక్త ఆపద వచుిట 
బహు అరుదు గదా. 
కీర్తనలు 90:7 => నీ కోపమువలన మేము క్షీణిాంచుచునాుము నీ ఉగ్రతనుబటిు 
దిగులుపడుచునాుము. 
కీర్తనలు 90:8 => మా దోషములను నీవు నీ యెదుట నుాంచుకొనియునాువు నీ ముఖకాంతిలో మా 
ర్హసాపాపములు కనబడుచునువి. 
కీర్తనలు 90:9 => నీ ఉగ్రతను భరిాంచుచునే మా దినములనిుయు గడిపతివిిు. నిట్టురుపలు 
విడిచినట్టు మా జీవితకలము జరుప్పకొాందుము. 
ప్రసాంగి 2:22 => సూరుాని క్రాంద నరునిక్త తటసిథాంచు ప్రయాసమాంతటిచేతను, వాడు తలప్పట్టు 
కర్ాములనిుటిచేతను, వానికేమి దరుకుచునుది? 
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ప్రసాంగి 2:23 => వాని దినములనిుయు శ్రమకర్ములు, వాని పాట్టల వాసనకర్ములు, 
రాత్రియాందైనను వాని మనస్స్నకు నెముది దర్కదు; ఇదియు వార్థమే. 
ప్రసాంగి 5:17 => ఇదియు మనస్స్నకు ఆయాసకర్మైనదే, తన దినములనిుయు అతడు చీకటిలో 
భోజనము చేయును, అతనిక్త వాాకులమును, రోగమును, అసహామును కలుగును. 
యోహాను 16:33 => నాయాందు మీకు సమాధ్యనము కలుగునట్టల ఈ మాటలు మీతో 
చెప్పపచునాును. లోకములో మీకు శ్రమ కలుగును; అయినను ధైర్ాము తెచుికొనుడి, నేను లోకమును 
జయిాంచియునాుననెను. 
ఆదికాండము 4:12 => నీవు నేలను స్నదాపరుచునప్పపడు అది తన సార్మును ఇక మీదట 
నీక్తయాదు; నీవు భూమిమీద దిగులు పడుచు దేశదిమురివై యుాందువనెను. 
ఆదికాండము 8:21 => అప్పపడు యెహోవా ఇాంపయిన స్సవాసన నాఘ్రాణిాంచి ఇకమీదట 
నరులనుబటిు భూమిని మర్ల శపాంచను. ఎాందుకనగా నరుల హృదయాలోచన వారి బాలామునుాండి 
చెడడది. నేనిప్పపడు చేసిన ప్రకర్ముగా ఇకను సమసత జీవులను సాంహరిాంపను 

ఆదికాండము 16:2 => కగా శార్యి ఇదిగో నేను పలలలు కనకుాండ యెహోవా చేసియునాుడు. నీవు 
దయచేసి నా దాసితో పొముు; ఒకవేళ్ ఆమెవలన నాకు సాంతానము కలుగవచుినని అబ్రాముతో 
చెప్పపను; అబ్రాము శార్యి మాట వినెను. 
దివతీయోపదేశకాండము 28:16 => పటుణములో నీవు శపాంపబడుదువు; పొలములో నీవు 
శపాంపబడుదువు; 
1 సమూయేలు 15:3 => కబటిు నీవు పోయి కనికరిాంపక అమాలేకీయులను హతము చేయుచు, 
ప్పరుషులనేమి స్త్రీలనేమి బాలుర్నేమి పసిపలలలనేమి యెదుదలనేమి గొఱ్ఱలనేమి ఒాంట్టలనేమి 
గార్దభములనేమి అనిుటిని హతముచేసి వారిక్త కలిగినదాంతయు బతితగా పాడుచేసి అమాలేకీయులను 
నిరూులము చేయుమని చెప్పపను. 
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యోబు 2:10 => అాందుకతడు మూరుురాలు మాటలాడునట్టల నీవు మాటలాడుచునాువు; మనము 
దేవునివలన మేలు అనుభవిాంచుదుమా, కీడును మనము అనుభవిాంప తగదా అనెను. ఈ సాంగతులలో 
ఏ విషయమాందును యోబునోటి మాటతోనైనను పాపము చేయలేదు. 
యోబు 31:40 => గోధుమలకు ప్రతిగా ముళ్లలను యవలకు ప్రతిగా కలుప్పను మొలచును గాక. 
యోబు వాకాములు ఇాంతటితో సమాపతములాయెను.  
సామెతలు 24:31 => ఇదిగో దానియాందాంతట ముాండల తుపపలు బలిసియుాండెను. దూలగొాండుల 
దాని కపపయుాండెను దాని రాతి గోడ పడియుాండెను. 
ప్రసాంగి 3:18 => కగా తాము మృగములవాంటివార్ని నరులు తెలిసికొనునట్టలను, దేవుడు వారిని 
విమరిశాంచునట్టలను ఈలాగు జరుగుచునుదని అనుకొాంటిని. 
ప్రసాంగి 5:9 => ఏ దేశములో రాజు భూమి విషయమై శ్రదధ ప్పచుికొనునో ఆ దేశమునకు సర్వ 
విషయములయాందు మేలు కలుగును. 
ప్రసాంగి 6:7 => మనుషుాల ప్రయాసమాంతయు వారి నోటికే గదా; అయినను వారి మనస్స్ 
సాంతుషిునాందదు. 
ప్రసాంగి 6:10 => ముాందుాండినది బహుకలము క్రాందనే తెలియబడెను; ఆ యా మనుషుాలు 
ఎటిువార్గుదురో అది నిర్ణయమాయెను; తమకాంట్ట బలవాంతుడైన వానితో వారు వాాజెామాడజ్ఞలరు. 
యిరిుయా 44:19 => మేము ఆకశరాణిక్త ధూపము వేయగాను, ఆమెకు పానార్పణములు 
అరిపాంపగాను, మా ప్పరుషుల సెలవులేకుాండ ఆమెకు పాండివాంటలు చేయుచునాుమా? ఆమెకు 
పానార్పణములు పోయుచునాుమా? అని వారు చెపపగా 

మతతయి 11:28 => ప్రయాసపడి భార్ము మోసికొనుచును సమసత జనులారా, నాయొదదకు ర్ాండి; 
నేను మీకు విశ్రాాంతి కలుగజేతును. 
మతతయి 16:23 => అయితే ఆయన పేతురువైప్ప తిరిగి సాతానా, నా వెనుకకు పొముు; నీవు నాకు 
అభాాంతర్కర్ణమై యునాువు; నీవు మనుషుాల సాంగతులనే తలాంచుచునాువు గాని దేవుని 
సాంగతులను తలాంపక యునాువని పేతురుతో చెప్పపను 
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మారుక 4:7 => కొనిు ముాండలపొదలలో పడెను; ముాండలపొదలు ఎదిగి వాటిని అణచివేసెను గనుక 
అవి ఫలిాంపలేదు. 
అపోసతలుల కర్ాములు 5:29 => అాందుకు పేతురును అపొసతలులు నుమనుషుాలకు కదు దేవునికే 
మేము లోబడవలెను గదా. 
1 కొరిాందీయులకు 15:56 => మర్ణప్ప ములుల పాపము; పాపమునకును బలము ధ్ర్ుశాస్త్రమే. 
హెబ్రీయులకు 6:8 => అయితే ముాండలతుపపలును గచితీగెలును దానిమీద ప్పరిగినయెడల అది 
పనిక్తరానిదని విసరిెాంపబడి శాపము పొాందతగినదగును. తుదకది కలిివేయబడును. 
యాకోబు 1:15 => దురాశ గర్భము ధ్రిాంచి పాపమును కనగా, పాపము పరిపకవమై మర్ణమును 
కనును. 

వచనము 18 

అది ముాండలతుపపలను గచిపొదలను నీకు మొలిపాంచును; పొలములోని పాంట తిాందువు; 
 

యెహోషువ 23:13 => మీ దేవుడైన యెహోవా మీ యెదుటనుాండి యీ జనములను కొటిువేయుట 
మానును. మీ దేవుడైన యెహోవా మీక్తచిిన యీ మాంచి దేశములో ఉాండకుాండ మీరు నశాంచువర్కు 
వారు మీకు ఉరిగాను బోనుగాను మీ ప్రకకలమీద కొర్డాలుగాను మీ కనుులలో ముళ్లలగాను ఉాందురు. 
యోబు 5:5 => ఆకలిగొనినవారు అతని పాంటను తినివేయుదురు ముాండలచెటలలోనుాండియు వారు 
దాని తీసికొాందురు బోనులు వారి ఆసితకొర్కు కచుకొనుచునువి  
యోబు 31:40 => గోధుమలకు ప్రతిగా ముళ్లలను యవలకు ప్రతిగా కలుప్పను మొలచును గాక. 
యోబు వాకాములు ఇాంతటితో సమాపతములాయెను.  
సామెతలు 22:5 => ముాండులను ఉరులును మూరుుల మార్గములో ఉనువి తనుు కపాడుకొనువాడు 
వాటిక్త దూర్ముగా ఉాండును. 
సామెతలు 24:31 => ఇదిగో దానియాందాంతట ముాండల తుపపలు బలిసియుాండెను. దూలగొాండుల 
దాని కపపయుాండెను దాని రాతి గోడ పడియుాండెను. 
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యెషయా 5:6 => అది శుదిధచేయబడదు పార్తో త్రవవబడదు దానిలో గచిపొదలును బలుర్కకసి 
చెట్టలను బలిసియుాండును దానిమీద వరిీాంపవలదని మేఘములకు ఆజానిచెిదను. 
యెషయా 7:23 => ఆ దినమున వెయిా వెాండి నాణముల విలువగల వెయిా ద్రాక్షచెట్టలాండు ప్రతి 
సథలమున గచిపొదలును బలుర్కకసి చెట్టలను ప్పరుగును. 
యెషయా 32:13 => నా జనుల భూమిలో ఆనాందప్పర్ములోని ఆనాందగృహములనిుటిలో ముాండల 
తుపపలును బలుర్కకసి చెట్టలను ప్పరుగును. పైనుాండి మనమీద ఆతు కుమురిాంపబడువర్కు  
యిరిుయా 4:3 => యూదావారిక్తని యెరూషలేము నివాస్సలకును యెహోవా ఈలాగు 
సెలవిచుిచునాుడు ముళ్లపొదలలో వితతనములు చలలక మీ బీడుపొలమును దునుుడి. 
యిరిుయా 12:13 => జనులు గోధుమలు చలిల ముాండలపాంట కోయుదురు; వారు అలసట 
పడుచునాురు గాని ప్రయోజనము లేకపోయెను; యెహోవా కోపాగిువలన కోతకు పాంటలేక మీరు 
సిగుగపడుదురు. 
మతతయి 13:7 => కొనిు ముాండలపొదలలో పడెను; ముాండలపొదలు ఎదిగి వాటిని అణచివేసెను గనుక 
అవి ఫలిాంపలేదు. 
హెబ్రీయులకు 6:8 => అయితే ముాండలతుపపలును గచితీగెలును దానిమీద ప్పరిగినయెడల అది 
పనిక్తరానిదని విసరిెాంపబడి శాపము పొాందతగినదగును. తుదకది కలిివేయబడును. 
యోబు 1:21 => నేను నా తలిలగర్భములోనుాండి దిగాంబరినై వచిితిని, దిగాంబరినై అకకడిక్త 
తిరిగివెళ్లలదను; యెహోవా ఇచెిను యెహోవా తీసికొనిపోయెను, యెహోవా నామమునకు స్సతతి 
కలుగునుగాక. 
కీర్తనలు 90:3 => నీవు మనుషుాలను మాంటిక్త మారుిచునాువు నరులారా, తిరిగిర్ాండని నీవు 
సెలవిచుిచునాువు. 
కీర్తనలు 104:2 => వస్త్రమువలె వెలుగును నీవు కప్పపకొనియునాువు. తెర్ను పర్చినట్టు 
ఆకశవిశాలమును నీవు పర్చియునాువు.  
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కీర్తనలు 104:14 => పశువులకు గడిడని నరుల ఉపయోగమునకు కూర్ మొకకలను ఆయన 
మొలిపాంచుచునాుడు 

కీర్తనలు 104:15 => అాందుమూలమున భూమిలోనుాండి ఆహార్మును నరుల హృదయమును 
సాంతోషప్పట్టు ద్రాక్షార్సమును వారి మొగములకు మెరుగునిచుి తైలమును నరుల హృదయమును 
బలపర్చు ఆహార్మును ఆయన ప్పటిుాంచుచునాుడు  
రోమీయులకు 14:2 => ఒకడు సమసతమును తినవచుినని నముుచునాుడు, మరియొకడు 
బలహీనుడైయుాండి, కూర్గాయలనే తినుచునాుడు. 
ఆదికాండము 4:12 => నీవు నేలను స్నదాపరుచునప్పపడు అది తన సార్మును ఇక మీదట 
నీక్తయాదు; నీవు భూమిమీద దిగులు పడుచు దేశదిమురివై యుాందువనెను. 
ఆదికాండము 9:20 => నోవహు వావసాయము చేయనార్ాంభిాంచి, ద్రాక్షతోట వేసెను. 
దివతీయోపదేశకాండము 28:16 => పటుణములో నీవు శపాంపబడుదువు; పొలములో నీవు 
శపాంపబడుదువు; 
1 సమూయేలు 15:3 => కబటిు నీవు పోయి కనికరిాంపక అమాలేకీయులను హతము చేయుచు, 
ప్పరుషులనేమి స్త్రీలనేమి బాలుర్నేమి పసిపలలలనేమి యెదుదలనేమి గొఱ్ఱలనేమి ఒాంట్టలనేమి 
గార్దభములనేమి అనిుటిని హతముచేసి వారిక్త కలిగినదాంతయు బతితగా పాడుచేసి అమాలేకీయులను 
నిరూులము చేయుమని చెప్పపను. 
2 సమూయేలు 23:6 => ఒకడు ముాండలను చేత పట్టుకొనుటకు భయపడినట్టల దురాురుగలు 
విసరిెాంపబడుదురు. 
యెషయా 24:5 => లోకనివాస్సలు ధ్ర్ుశాసనములను అతిక్రమిాంచియునాురు కటుడను మారిి 
నితానిబాంధ్నను మీరియునాురు. దాని నివాస్సలచేత లోకము అపవిత్రమాయెను. 
మారుక 4:7 => కొనిు ముాండలపొదలలో పడెను; ముాండలపొదలు ఎదిగి వాటిని అణచివేసెను గనుక 
అవి ఫలిాంపలేదు. 
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లూక 8:7 => మరికొనిు ముాండలపొదల నడుమ పడెను; ముాండలపొదలు వాటితో మొలిచి వాటినణచి 
వేసెను. 

వచనము 19 

నీవు నేలకు తిరిగి చేరువర్కు నీ ముఖప్ప చెమట కరిి ఆహార్ము తిాందువు; ఏలయనగా నేలనుాండి 
నీవు తీయబడితివి; నీవు మనేు గనుక తిరిగి మనెసుపోదువని చెప్పపను. 

 

ప్రసాంగి 1:3 => సూరుానిక్రాంద నరులు పడుచుాండు పాట్ట అాంతటివలన వారిక్త కలుగుచును 
లాభమేమి? 

ప్రసాంగి 1:13 => ఆకశముక్రాంద జరుగునది అాంతటిని జ్ఞానముచేత విచారిాంచి గ్రహాంచుటకై నా 
మనస్స్ నిలిపతిని; వారు దీనిచేత అభాాసము నాందవలెనని దేవుడు మానవులకు ఏరాపట్టచేసిన 
ప్రయాసము బహు కఠినమైనది. 
ఎఫెసీయులకు 4:28 => దాంగిలువాడు ఇకమీదట దాంగిలక అకకర్ గలవానిక్త పాంచిప్పట్టుటకు 
వీలుకలుగు నిమితతము తనచేతులతో మాంచి పనిచేయుచు కషుపడవలెను. 
1 దెస్లోనీకయులకు 2:9 => అవును సహోదరులారా, మా ప్రయాసమును కషుమును మీకు 
జ్ఞాపకమునుది గదా. మేము మీలో ఎవనికైనను భార్ముగా ఉాండకూడదని రాత్రిాంబగళ్లల కషుముచేసి 
జీవనము చేయుచు మీకు దేవుని స్సవార్త ప్రకటిాంచితిమి 

2 దెస్లోనీకయులకు 3:10 => మరియు మేము మీయొదద ఉనుప్పపడు--ఎవడైనను పనిచేయ 
నలలనియెడల వాడు భోజనము చేయకూడదని మీకు ఆజ్ఞాపాంచితివిిు గదా. 
యోబు 1:21 => నేను నా తలిలగర్భములోనుాండి దిగాంబరినై వచిితిని, దిగాంబరినై అకకడిక్త 
తిరిగివెళ్లలదను; యెహోవా ఇచెిను యెహోవా తీసికొనిపోయెను, యెహోవా నామమునకు స్సతతి 
కలుగునుగాక. 
కీర్తనలు 90:3 => నీవు మనుషుాలను మాంటిక్త మారుిచునాువు నరులారా, తిరిగిర్ాండని నీవు 
సెలవిచుిచునాువు. 
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కీర్తనలు 104:29 => నీవు ముఖము మరుగుచేసికొనగా అవి కలతపడును నీవు వాటి ఊపరి 
తీసివేయునప్పపడు అవి ప్రాణములు విడిచి మాంటిపాలగును. 
ప్రసాంగి 5:15 => వాడు ఏ ప్రకర్ముగా తలిల గర్భమునుాండి వచెినో ఆ ప్రకర్ముగానే తాను 
వచిినటేల దిగాంబరిగానే మర్ల పోవును, తాను ప్రయాసపడి చేసికొనినదానిలో ఏదైనను చేత 
పట్టుకొనిపోడు;  
ఆదికాండము 2:7 => దేవుడైన యెహోవా నేలమాంటితో నరుని నిరిుాంచి వాని నాసిక ర్ాంధ్రములలో 
జీవవాయువును ఊదగా నరుడు జీవాతు ఆయెను. 
ఆదికాండము 18:27 => అాందుకు అబ్రాహాము ఇదిగో ధూళ్లయు బూడిదెయునైన నేను ప్రభువుతో 
మాటలాడ తెగిాంచుచునాును. 
ఆదికాండము 23:4 => మీ మధ్ా నేను పర్దేశనిగాను పర్వాసినిగాను ఉనాును. మృతిబాందిన నా 
భార్ా నా కనుులయెదుట ఉాండకుాండ, ఆమెను పాతిప్పట్టుటకు మీతావున నా కొక శుశానభూమిని 
సావసథయముగా ఇయుాడని అడుగగా 

యోబు 17:13 => ఆశ యేదైన నాకుాండినయెడల పాతాళ్ము నాకు ఇలుల అను ఆశయే. చీకటిలో 
నా పకక పర్చుకొనుచునాును 

యోబు 17:14 => నీవు నాకు తాండ్రివని గోతితోను నీవు నాకు తలిలవని చెలెలలవని ప్పరుగుతోను నేను 
మనవి చేయుచునాును. 
యోబు 17:15 => నాకు నిరీక్షణధ్యర్మేది? నా నిరీక్షణ యెవనిక్త కనబడును? 

యోబు 17:16 => ధూళ్లలో విశ్రాాంతి దర్కగా అది పాతాళ్ప్ప అడడకముులయొదదకు దిగుచునుది. 
యోబు 19:26 => ఈలాగు నా చర్ుము చీక్తపోయిన తరువాత శరీర్ముతో నేను దేవుని చూచెదను. 
యోబు 21:26 => వారు సమానముగ మాంటిలో పాండుకొాందురు ప్పరుగులు వారిదదరిని కప్పపను. 
యోబు 34:15 => శరీరులాందరు ఏకముగా నశాంచెదరు నరులు మర్ల ధూళ్లయై పోవుదురు. 
కీర్తనలు 22:15 => నా బలము యెాండిపోయి చిలలప్పాంకువలె ఆయెను నా నాలుక నా దౌడను 
అాంట్టకొనియునుది నీవు ననుు ప్రేతల భూమిలో పడవేసియునాువు. 
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కీర్తనలు 22:29 => భూమిమీద వరిథలులచునువార్ాందరు అనుపానములు ప్పచుికొనుచు 
నమసాకర్ము చేసెదరు తమ ప్రాణము కపాడుకొనలేక మాంటిపాలగు వార్ాందరు ఆయన సనిుధని 
మోకరిాంచెదరు 

కీర్తనలు 104:29 => నీవు ముఖము మరుగుచేసికొనగా అవి కలతపడును నీవు వాటి ఊపరి 
తీసివేయునప్పపడు అవి ప్రాణములు విడిచి మాంటిపాలగును. 
సామెతలు 21:16 => వివేకమార్గము విడిచి తిరుగువాడు ప్రేతల గుాంప్పలో కప్పర్ముాండును. 
ప్రసాంగి 3:20 => సమసతము ఒకక సథలమునకే పోవును; సమసతము మాంటిలోనుాండి ప్పట్టును, 
సమసతము మాంటికే తిరిగిపోవును. 
ప్రసాంగి 12:7 => మనుయినది వెనుకటివలెనే మర్ల భూమిక్త చేరును, ఆతు దాని దయచేసిన 
దేవునియొదదకు మర్ల పోవును. 
దానియేలు 12:2 => మరియు సమాధులలో నిద్రిాంచు అనేకులు మేలుకొనెదరు; కొాందరు 
నితాజీవము అనుభవిాంచుటకును, కొాందరు నిాందపాలగుటకును నితాముగా హేయులగుటకును 
మేలుకొాందురు. 
రోమీయులకు 5:12 => ఇట్టలాండగా ఒక మనుషుానిదావరా పాపమును పాపముదావరా మర్ణమును 
లోకములో ఏలాగు ప్రవేశాంచెనో, ఆలాగుననే మనుషుాలాందరు పాపము చేసినాందున మర్ణము 
అాందరిక్తని సాంప్రాపతమాయెను. 
రోమీయులకు 5:13 => ఏలయనగా ధ్ర్ుశాస్త్రము వచిినదనుక పాపము లోకములో ఉాండెను గాని 
ధ్ర్ుశాస్త్రము లేనప్పపడు పాపము ఆరోపాంపబడదు. 
రోమీయులకు 5:14 => అయినను ఆదాము చేసిన అతిక్రమమును బోలి పాపము చేయని 
వారిమీదకూడ, ఆదాము మొదలుకొని మోషే వర్కు మర్ణమేలెను; ఆదాము రాబోవువానిక్త 
గురుతైయుాండెను, 
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రోమీయులకు 5:15 => అయితే అపరాధ్ము కలిగినట్టు కృపావర్ము కలుగలేదు. ఎటలనగా ఒకని 
అపరాధ్మువలన అనేకులు చనిపోయినయెడల మరియెకుకవగా దేవుని కృపయు, యేస్సక్రీసతను ఒక 
మనుషుాని కృపచేతనైన దానమును అనేకులకు విసతరిాంచెను 

రోమీయులకు 5:16 => మరియు పాపము చేసిన యొకనివలన శక్షావిధ కలిగినట్టు ఆ దానము 
కలుగలేదు. ఏలయనగా తీరుప ఒకక అపరాధ్మూలముగా వచిినదై శక్షావిధక్త కర్ణమాయెను; 
కృపావర్మైతే అనేకమైన అపరాధ్ముల మూలముగా వచిినదై మనుషుాలు నీతిమాంతులుగా 
తీర్ిబడుటకు కర్ణమాయెను. 
రోమీయులకు 5:17 => మర్ణము ఒకని అపరాధ్మూలమున వచిినదై ఆ యొకనిదావరానే 
యేలినయెడల కృపాబాహుళ్ామును నీతిదానమును పొాందువారు జీవముగలవారై, మరి 
నిశియముగా యేస్సక్రీసతను ఒకని దావరానే యేలుదురు. 
రోమీయులకు 5:18 => కబటిు తీరుప ఒకక అపరాధ్మూలమున వచిినదై, మనుషుాలకాందరిక్తని 
శక్షావిధ కలుగుటకు ఏలాగు కర్ణమాయెనో, ఆలాగే ఒకక ప్పణాకర్ామువలన కృపాదానము 
మనుషుాలకాందరిక్తని జీవప్రదమైన నీతి విధాంపబడుటకు కర్ణమాయెను. 
రోమీయులకు 5:19 => ఏలయనగా ఒక మనుషుాని అవిధేయతవలన అనేకులు పాప్పలుగా ఏలాగు 
చేయబడిరో, ఆలాగే ఒకని విధేయతవలన అనేకులు నీతిమాంతులుగా చేయబడుదురు. 
రోమీయులకు 5:20 => మరియు అపరాధ్ము విసతరిాంచునట్టల ధ్ర్ుశాస్త్రము ప్రవేశాంచెను. అయినను 
పాపము మర్ణమును ఆధ్యర్ము చేసికొని యేలాగు ఏలెనో, 
రోమీయులకు 5:21 => ఆలాగే నితాజీవము కలుగుటకై, నీతిదావరా కృపయు మన ప్రభువైన 
యేస్సక్రీస్సత మూలముగా ఏలునిమితతము పాపమెకకడ విసతరిాంచెనో అకకడ కృప అపరిమితముగా 
విసతరిాంచెను. 
1 కొరిాందీయులకు 15:21 => మనుషుాని దావరా మర్ణము వచెిను గనుక మనుషుాని దావరానే 
మృతుల ప్పనరుతాథనమును కలిగెను. 
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1 కొరిాందీయులకు 15:22 => ఆదామునాందు అాందరు ఏలాగు మృతిపొాందుచునాురో, ఆలాగుననే 
క్రీస్సతనాందు అాందరు బ్రదిక్తాంపబడుదురు. 
ఆదికాండము 2:17 => అయితే మాంచి చెడడల తెలివినిచుి వృక్ష ఫలములను తినకూడదు; నీవు 
వాటిని తినుదినమున నిశియముగా చచెిదవని నరుని కజ్ఞాపాంచెను.  
ఆదికాండము 3:23 => దేవుడైన యెహోవా అతడు ఏ నేలనుాండి తీయబడెనో దాని స్నదాపర్చుటకు 
ఏదెను తోటలోనుాండి అతని పాంపవేసెను. 
ఆదికాండము 5:5 => ఆదాము బ్రదిక్తన దినములనిుయు తొమిుదివాందల ముపపది యేాండుల; 
అప్పపడతడు మృతిబాందెను. 
ఆదికాండము 9:20 => నోవహు వావసాయము చేయనార్ాంభిాంచి, ద్రాక్షతోట వేసెను. 
ఆదికాండము 23:19 => ఆ తరువాత అబ్రాహాము కనాను దేశములో హెబ్రోనను 
మమ్రేయెదుటనును మకేపలా పొలము గుహలో తన భార్ాయైన శారాను పాతిప్పట్టును. 
ఆదికాండము 35:29 => ఇసా్కు కలము నిాండిన వృదుధడై ప్రాణము విడిచి మృతిబాంది తన 
పతరులయొదదకు చేర్ిబడెను. అతని కుమారులైన ఏశావు యాకోబులు అతని పాతిప్పటిురి. 
ఆదికాండము 47:29 => ఇశ్రాయేలు చావవలసిన దినములు సమీపాంచినప్పపడు అతడు తన 
కుమారుడైన యోస్నప్పను పలిపాంచి నాయెడల నీకు కటాక్షమునుయెడల దయచేసి నీ చెయిా 
నాతొడక్రాంద ఉాంచి నాయెడల దయను నముకమును కనుపర్చుము; ఎటలనగా ననుు ఐగుప్పతలో 
పాతిప్పటుకుము. 
ఆదికాండము 50:5 => నా తాండ్రి నాచేత ప్రమాణము చేయిాంచి ఇదిగో నేను చనిపోవుచునాును, 
కనానులో నా నిమితతము సమాధ త్రవివాంచితిని గదా, అాందులోనే ననుు పాతిప్పటువలెనని చెప్పపను. 
కబటిు సెలవైతే నేనకకడిక్త వెళ్లల నా తాండ్రిని పాతిప్పటిు మర్ల వచెిదనని చెప్పపడనెను. 
ఆదికాండము 50:24 => యోస్నప్ప తన సహోదరులను చూచి నేను చనిపోవుచునాును; దేవుడు 
నిశియముగా మిముును చూడవచిి, యీ దేశములోనుాండి తాను అబ్రాహాము ఇసా్కు 
యాకోబులతో ప్రమాణము చేసి యిచిిన దేశమునకు మిముును తీసికొనిపోవునని చెప్పపను 
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నాాయాధపతులు 19:16 => ఆ చోటి మనుషుాలు బెనాామీనీయులు. సాయాంకలమున ఒక 
ముసలివాడు పొలములోని తన పనినుాండి వచెిను. అతడు ఎఫ్రాయిమీయుల మనాప్రదేశము నుాండి 
వచిి గిబియాలో నివసిాంచువాడు.  
యోబు 4:19 => జ్కగటమాంటి యిాండలలో నివసిాంచువారియాందు మాంటిలో ప్పటిునవారియాందు 
చిముట చితిక్తపోవునట్టల చితిక్తపోవువారియాందు మరి ఎనిు కనుగొనును?  
యోబు 10:9 => జ్కగటమనుుగానును ననుు నీవు నిరిుాంచితివి,ఆ సాంగతి జ్ఞాపకము చేసికొనుము 
నీవు ననుు మర్ల మనుుగా చేయుదువా? 

యోబు 21:33 => పలలములోని మాంటి ప్పలలలు వారిక్త ఇాంప్పగానునువి మనుషుాలాందరు 
వారివెాంబడి పోవుదురు ఆలాగుననే లెకక లేనాంతమాంది వారిక్త ముాందుగా పోయిరి. 
యోబు 30:23 => మర్ణమునకు సర్వజీవులకు నియమిాంపబడిన సాంకేత సమాజమాందిర్మునకు 
నీవు ననుు ర్పపాంచెదవని నాకు తెలియును. 
యోబు 33:6 => దేవునియెడల నేనును నీవాంటివాడను నేనును జ్కగటమాంటితో చేయబడినవాడనే 

కీర్తనలు 103:14 => మనము నిరిుాంపబడిన రీతి ఆయనకు తెలిస్నయునుది మనము 
మాంటివార్మని ఆయన జ్ఞాపకము చేసికొనుచునాుడు. 
కీర్తనలు 104:23 => సాయాంకలమువర్కు పాట్టపడి తమ పనులను జరుప్పకొనుటకై మనుషుాలు 
బయలువెళ్లలదురు. 
కీర్తనలు 128:2 => నిశియముగా నీవు నీచేతుల కషాురిెతము ననుభవిాంచెదవు నీవు ధ్నుాడవు నీకు 
మేలు కలుగును. 
కీర్తనలు 146:4 => వారి ప్రాణము వెడలిపోవును వారు మాంటిపాలగుదురు. వారి సాంకలపములు 
నాడే నశాంచును. 
సామెతలు 12:11 => తన భూమిని స్నదాపర్చుకొనువానిక్త ఆహార్ము సమృదిధగా కలుగును 
వార్థమైనవాటిని అనుసరిాంచువాడు బుదిధలేనివాడు. 
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ప్రసాంగి 3:10 => నరులు అభాాసము పొాందవలెనని దేవుడు వారిక్త ప్పటిుయును కషాునుభవమును 
నేను చూచితిని. 
యెహెజేకలు 46:1 => ప్రభువైన యెహోవా సెలవిచుినదేమనగా తూరుపతట్టు చూచు లోపటి 
ఆవర్ణప్ప గుముము, పనిచేయు ఆరు దినములు మూయబడియుాండి, విశ్రాాంతిదినమునను 
అమావాసా దినమునను తీయబడియుాండవలెను. 
యోహాను 11:39 => యేస్స రాయి తీసివేయుడని చెపపగా చనిపోయినవాని సహోదరియైన మార్త 
ప్రభువా, అతడు చనిపోయి నాలుగు దినములైనది గనుక ఇపపటిక్త వాసనకొట్టునని ఆయనతో చెప్పపను. 
అపోసతలుల కర్ాములు 13:36 => దావీదు దేవుని సాంకలపము చొప్పపన తన తర్మువారిక్త స్నవచేసి 
నిద్రిాంచి, 
రోమీయులకు 5:17 => మర్ణము ఒకని అపరాధ్మూలమున వచిినదై ఆ యొకనిదావరానే 
యేలినయెడల కృపాబాహుళ్ామును నీతిదానమును పొాందువారు జీవముగలవారై, మరి 
నిశియముగా యేస్సక్రీసతను ఒకని దావరానే యేలుదురు. 
రోమీయులకు 6:23 => ఏలయనగా పాపమువలన వచుి జీతము మర్ణము, అయితే దేవుని 
కృపావర్ము మన ప్రభువైన క్రీస్సతయేస్సనాందు నితాజీవము. 
1 కొరిాందీయులకు 15:42 => మృతుల ప్పనరుతాథనమును ఆలాగే. శరీర్ము క్షయమైనదిగా వితతబడి 
అక్షయమైనదిగా లేపబడును; 
1 కొరిాందీయులకు 15:47 => మొదటి మనుషుాడు భూసాంబాంధయై మాంటినుాండి ప్పటిునవాడు, 
రెాండవ మనుషుాడు పర్లోకమునుాండి వచిినవాడు. 
2 కొరిాందీయులకు 5:1 => భూమిమీద మన గుడార్మైన యీ నివాసము శథిలమైపోయినను, 
చేతిపనికక దేవునిచేత కటుబడినదియు నితామైనదియునైన నివాసము పర్లోకమాందు మనకునుదని 
యెరుగుదుము. 
హెబ్రీయులకు 9:27 => మనుషుాలొకకసారే మృతిపొాందవలెనని నియమిాంపబడెను; ఆ తరువాత 
తీరుప జరుగును. 
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వచనము 20 

ఆదాము తన భార్ాకు హవవ అని పేరు ప్పట్టును. ఏలయనగా ఆమె జీవముగల ప్రతివానిక్తని తలిల. 
 

ఆదికాండము 2:20 => అప్పపడు ఆదాము సమసత పశువులకును ఆకశ పక్షులకును సమసత 
భూజాంతువులకును పేరులు ప్పట్టును. అయినను ఆదామునకు సాటియైన సహాయము అతనిక్త 
లేకపోయెను. 
ఆదికాండము 2:23 => అప్పపడు ఆదాము ఇటలనెను నా యెముకలలో ఒక యెముక నా 
మాాంసములో మాాంసము ఇది నరునిలోనుాండి తీయబడెను గనుక నారి అనబడును. 
ఆదికాండము 5:29 => భూమిని యెహోవా శపాంచినాందువలన కలిగిన మనచేతుల కషుము 
విషయములోను మన పని విషయములోను ఇతడు మనకు నెముది కలుగజేయుననుకొని అతనిక్త 
నోవహు అని పేరు ప్పట్టును 

ఆదికాండము 16:11 => మరియు యెహోవా దూత ఇదిగో యెహోవా నీ మొర్ను వినెను. నీవు 
గర్భవతివై యునాువు; నీవు కుమారుని కని అతనిక్త ఇషాుయేలు అను పేరు ప్పట్టుదువు; 
ఆదికాండము 29:32 => లేయా గర్భవతియై కుమారుని కని, యెహోవా నా శ్రమను 
చూచియునాుడు గనుక నా ప్పనిమిటి ననుు ప్రేమిాంచును గదా అనుకొని అతనిక్త రూబ్నను అను పేరు 
ప్పట్టును. 
ఆదికాండము 29:33 => ఆమె మర్ల గర్భవతియై కుమారుని కని నేను దేవషిాంపబడితినను సాంగతి 
యెహోవా వినాుడు గనుక ఇతని కూడ నాకు దయచేసెననుకొని అతనిక్త షిమోాను అను పేరు ప్పట్టును. 
ఆదికాండము 29:34 => ఆమె మర్ల గర్భవతియై కుమారుని కని తుదకు ఈసారి నా ప్పనిమిటి 
నాతో హతుతకొని యుాండును; అతనిక్త ముగుగరు కుమారులను కాంటిననుకొనెను. అాందుచేత అతనిక్త 
లేవి అను పేరు ప్పట్టును 

ఆదికాండము 29:35 => ఆమె మర్ల గర్భవతియై కుమారుని కని ఈసారి యెహోవాను 
స్సతతిాంచెదననుకొని యూదా అను పేరు ప్పట్టును. అప్పపడామెకు కనుప్ప ఉడిగెను. 
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ఆదికాండము 35:18 => ఆమె మృతిబాందెను; ప్రాణము పోవుచుాండగా ఆమె అతని పేరు బెనోని 
అనెను; అతని తాండ్రి అతనిక్త బెనాామీను అను పేరు ప్పట్టును. 
నిర్గమకాండము 2:10 => ఆ బిడడ ప్పదదవాడైన తరువాత ఆమె ఫరో కుమారెత యొదదకు అతని 
తీసికొనివచెిను, అతడు ఆమెకు కుమారుడాయెను. ఆమె నీటిలోనుాండి ఇతని తీసితినని చెపప అతనిక్త 
మోషే అను పేరు ప్పట్టును. 
1 సమూయేలు 1:20 => గనుక హనాు గర్భము ధ్రిాంచి దినములు నిాండినప్పపడు ఒక కుమారుని 
కని నేను యెహోవాకు మ్రొకుకకొని వీనిని అడిగితిననుకొని వానిక్త సమూయేలను పేరు ప్పట్టును. 
మతతయి 1:21 => తన ప్రజలను వారి పాపములనుాండి ఆయనే ర్క్షిాంచును గనుక ఆయనకు యేస్స 
అను పేరు ప్పట్టుదువనెను. 
మతతయి 1:23 => అని ప్రభువు తన ప్రవకత దావరా పలిక్తన మాట నెర్వేరునట్టల ఇదాంతయు జరిగెను. 
ఇమాునుయేలను పేరునకు భాషాాంతర్మున దేవుడు మనకు తోడని అర్థము. 
అపోసతలుల కర్ాములు 17:26 => మరియు యావదూభమిమీద కప్పర్ముాండుటకు ఆయన 
యొకనినుాండి ప్రతి జ్ఞతిమనుషుాలను సృషిుాంచి, వారు ఒకవేళ్ దేవునిని తడవులాడి కనుగొాందురేమో 
యని,  

వచనము 21 

దేవుడైన యెహోవా ఆదామునకును అతని భార్ాకును చర్ుప్ప చొకకయిలను చేయిాంచి వారిక్త 
తొడిగిాంచెను. 

 

ఆదికాండము 3:7 => అప్పపడు వారిదదరి కనుులు తెర్వబడెను; వారు తాము దిగాంబరులమని 
తెలిసికొని అాంజూర్ప్ప ఆకులు కుటిు తమకు కచిడములను చేసికొనిరి. 
యెషయా 61:10 => శృాంగార్మైనపాగా ధ్రిాంచుకొనిన ప్పాండిలకుమారుని రీతిగాను ఆభర్ణములతో 
అలాంకరిాంచుకొనిన ప్పాండిలకుమారెత రీతిగాను ఆయన ర్క్షణవస్త్రములను నాకు ధ్రిాంపజేసియునాుడు 
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నీతి అను పైబటును నాకు ధ్రిాంపజేసియునాుడు కగా యెహోవానుబటిు మహానాందముతో నేను 
ఆనాందిాంచుచునాును నా దేవునిబటిు నా ఆతు ఉలలసిాంచుచునుది  
రోమీయులకు 3:22 => అది యేస్సక్రీస్సతనాందలి విశావసమూలమైనదై, నముువార్ాందరిక్త కలుగు 
దేవుని నీతియైయునుది. 
2 కొరిాందీయులకు 5:2 => మనము దిగాంబరులము కక వస్త్రము ధ్రిాంచుకొనినవార్ముగా 
కనబడుదుము. కబటిు పర్లోకమునుాండివచుి మన నివాసము దీనిపైని ధ్రిాంచుకొన నపేక్షిాంచుచు 
దీనిలో మూలుగచునాుము. 
2 కొరిాందీయులకు 5:3 => ఈ గుడార్ములోనును మనము భార్ము మోసికొని మూలుగచునాుము. 
2 కొరిాందీయులకు 5:21 => ఎాందుకనగా మనమాయనయాందు దేవుని నీతి అగునట్టల పాపమెరుగని 
ఆయనను మనకోసము పాపముగా చేసెను. 
లేవీయకాండము 1:6 => అప్పపడతడు దహనబలి రూపమైన ఆ పశుచర్ుమును ఒలిచి, దాని 
అవయవములను విడదీసిన తరువాత 

లేవీయకాండము 7:8 => ఒకడు తెచిిన దహనబలిని ఏ యాజకుడు అరిపాంచునో ఆ యాజకుడు 
అరిపాంచిన దహనబలి పశువు చర్ుము అతనిది; అది అతనిదగును. 
1 కొరిాందీయులకు 12:23 => శరీర్ములో ఏ అవయవములు ఘనతలేనివని తలాంతుమో ఆ 
అవయవములను మరి ఎకుకవగా ఘనపర్చుచునాుము. స్సాందర్ములు కని మన అవయవములకు 
ఎకుకవైన సౌాందర్ాము కలుగును. 
2 కొరిాందీయులకు 3:7 => మర్ణకర్ణమగు పరిచర్ా, రాళ్లమీద చెకకబడిన అక్షర్ములకు 
సాంబాంధాంచినదైనను, మహమతో కూడినదాయెను. అాందుకే మోషే ముఖముమీద ప్రకశాంచుచుాండిన 
ఆ మహమ తగిగపోవునదైనను, ఇశ్రాయేలీయులు అతని ముఖము తేరి చూడలేకపోయిరి. 

వచనము 22 
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అప్పపడు దేవుడైన యెహోవా ఇదిగో మాంచిచెడడలను ఎరుగునట్టల, ఆదాము మనలో 
ఒకనివాంటివాడాయెను. కబటిు అతడు ఒకవేళ్ తన చెయిా చాచి జీవవృక్షఫలమును కూడ తీసికొని 

తిని నిర్ాంతర్ము జీవిాంచునేమో అని 

 

ఆదికాండము 3:5 => ఏలయనగా మీరు వాటిని తిను దినమున మీ కనుులు తెర్వబడుననియు, 
మీరు మాంచిచెడడలను ఎరిగినవారై దేవతలవలె ఉాందుర్నియు దేవునిక్త తెలియునని స్త్రీతో చెపపగా 

ఆదికాండము 1:26 => దేవుడు మన సవరూపమాందు మన పోలికె చొప్పపన నరులను చేయుదము; 
వారు సముద్రప్ప చేపలను ఆకశ పక్షులను పశువులను సమసత భూమిని భూమిమీద ప్రాకు ప్రతి 
జాంతువును ఏలుదురుగాకనియు పలికెను. 
ఆదికాండము 11:6 => అప్పపడు యెహోవా ఇదిగో జనము ఒకకటే; వారికాందరిక్త భాష ఒకకటే; 
వారు ఈ పని ఆర్ాంభిాంచియునాురు. ఇకమీదట వారు చేయదలచు ఏ పనియైనను చేయకుాండ వారిక్త 
ఆటాంకమేమియు నుాండదు 

ఆదికాండము 11:7 => గనుక మనము దిగిపోయి వారిలో ఒకని మాట ఒకనిక్త తెలియకుాండ అకకడ 
వారి భాషను తారుమారు చేయుదము ర్ాండని అనుకొనెను. 
యెషయా 19:12 => నీ జ్ఞానులు ఏమైరి? సైనాములకధపతియగు యెహోవా ఐగుప్పతనుగూరిి 
నిర్ణయిాంచినదానిని వారు గ్రహాంచి నీతో చెపపవలెను గదా? 

యెషయా 19:13 => సోయను అధపతులు అవివేకులైరి నోప్ప అధపతులు మోసపోయిరి. ఐగుప్పత 
గోత్ర నిరావహకులు అది మార్గము తప్పపనట్టల చేసిరి 

యెషయా 47:12 => నీ బాలామునుాండి నీవు ప్రయాసపడి అభాసిాంచిన నీ కర్ణపశాచ తాంత్రములను 
నీ విసాతర్మైన శకునములను చూప్పటకు నిలువుము ఒకవేళ్ అవి నీకు ప్రయోజనములగునేమో 
ఒకవేళ్ నీవు మనుషుాలను బెదరిాంతువేమో  
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యెషయా 47:13 => నీ విసాతర్మైన యోచనలవలన నీవు అలసియునాువు జ్యాతిషుకలు 
నక్షత్రసూచకులు మాసచర్ా చెప్పపవారు నిలువబడి నీమీదిక్త వచుినవి రాకుాండ నినుు తపపాంచి 
ర్క్షిాంచుదురేమో ఆలోచిాంచుము.  
యిరిుయా 22:23 => లెబానోను నివాసినీ, దేవదారు వృక్షములలో గూడు కట్టుకొనినదానా, 
ప్రసవిాంచు స్త్రీక్త కలుగు వేదనవాంటి కషుము నీకు వచుినప్పపడు నీవు బహుగా కేకలువేయుదువు గదా!  
ఆదికాండము 2:9 => మరియు దేవుడైన యెహోవా చూప్పనకు ర్మామైనదియు ఆహార్మునకు 
మాంచిదియునైన ప్రతి వృక్షమును, ఆ తోటమధ్ాను జీవవృక్షమును, మాంచిచెడడల తెలివినిచుి 
వృక్షమును నేలనుాండి మొలిపాంచెను. 
సామెతలు 3:18 => దాని నవలాంబిాంచువారిక్త అది జీవవృక్షము దాని పట్టుకొనువార్ాందరు 
ధ్నుాలు. 
ప్రకటన 2:7 => చెవిగలవాడు ఆతు సాంఘములతో చెప్పపచును మాట వినునుగాక. జయిాంచు వానిక్త 
దేవుని పర్దైస్సలో ఉను జీవవృక్ష ఫలములు భుజ్కాంపనితుతను. 
ప్రకటన 22:2 => ఆ పటుణప్ప రాజవీధ మధ్ాను ప్రవహాంచుట ఆ దూత నాకు చూప్పను. ఆ నది 
యొకక ఈవలను ఆవలను జీవవృక్షముాండెను; అది నెలనెలకు ఫలిాంచుచు పాండ్రాండు కప్పలు 
కయును. ఆ వృక్షము యొకక ఆకులు జనములను సవసథపర్చుటకై వినియోగిాంచును. 
కీర్తనలు 22:26 => దీనులు భోజనముచేసి తృపతపొాందెదరు యెహోవాను వెదకువారు ఆయనను 
స్సతతిాంచెదరు మీ హృదయములు తెపపరిలిల నితాము బ్రదుకును. 
యోహాను 6:48 => విశవసిాంచువాడే నితాజీవము గలవాడు. జీవాహార్ము నేనే.  
యోహాను 6:49 => మీ పతరులు అర్ణాములో మనాును తినినను చనిపోయిరి. 
యోహాను 6:50 => దీనిని తినువాడు చావకుాండునట్టల పర్లోకమునుాండి దిగివచిిన ఆహార్మిదే. 
యోహాను 6:51 => పర్లోకమునుాండి దిగివచిిన జీవాహార్మును నేనే. ఎవడైనను ఈ ఆహార్ము 
భుజ్కాంచితే వాడెలలప్పపడును జీవిాంచును; మరియు నేనిచుి ఆహార్ము లోకమునకు జీవముకొర్కైన నా 
శరీర్మే అని మీతో నిశియముగా చెప్పపచునాుననెను. 
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యోహాను 6:52 => యూదులు ఈయన తన శరీర్మును ఏలాగు తిననియాగలడని యొకనితో 
ఒకడు వాదిాంచిరి. 
యోహాను 6:53 => కవున యేస్స ఇటలనెను మీరు మనుషాకుమారుని శరీర్ము తిని ఆయన ర్కతము 
త్రాగితేనే కని, మీలో మీరు జీవముగలవారు కరు. 
యోహాను 6:54 => నా శరీర్ము తిని నా ర్కతము త్రాగువాడే నితాజీవము గలవాడు; అాంతాదినమున 
నేను వానిని లేప్పదును. 
యోహాను 6:55 => నా శరీర్ము నిజమైన ఆహార్మును నా ర్కతము నిజమైన పానమునైయునుది. 
యోహాను 6:56 => నా శరీర్ము తిని నా ర్కతము త్రాగువాడు నాయాందును నేను వానియాందును 
నిలిచియుాందుము. 
యోహాను 6:57 => జీవముగల తాండ్రి ననుు పాంప్పను గనుక నేను తాండ్రి మూలముగా 
జీవిాంచుచునుటేు ననుు తినువాడును నా మూలముగా జీవిాంచును. 
యోహాను 6:58 => ఇదే పర్లోకమునుాండి దిగివచిిన ఆహార్ము; పతరులు మనాును తినియు 
చనిపోయినట్టు గాదు; ఈ ఆహార్ము తినువాడు ఎలలప్పపడును జీవిాంచునని నిశియముగా మీతో 
చెప్పపచునాుననెను 

ఆదికాండము 42:4 => అయినను ఇతనిక్త హాని సాంభవిాంచునేమో అని యాకోబు యోస్నప్ప 
తముుడగు బెనాామీనును అతని అనులతో పాంపనవాడు కడు. 
సామెతలు 15:4 => సాతివకమైన నాలుక జీవవృక్షము దానిలో కుటిలత యుాండినయెడల ఆతుకు 
భాంగము కలుగును. 
పర్మగీతము 2:3 => అడవివృక్షములలో జలదరు వృక్షమెట్టలనుదో ప్పరుషులలో నా ప్రియుడు 
అట్టలనాుడు ఆనాందభరితనై నేనతని నీడను కూరుిాంటిని అతని ఫలము నా జ్కహవకు మధుర్ము.  
యెషయా 6:8 => అప్పపడు నేను ఎవని పాంప్పదను? మా నిమితతము ఎవడు పోవునని ప్రభువు 
సెలవియాగా విాంటిని. అాంతట నేను చితతగిాంచుము నేనునాును ననుు పాంప్పమనగా 
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రోమీయులకు 5:12 => ఇట్టలాండగా ఒక మనుషుానిదావరా పాపమును పాపముదావరా మర్ణమును 
లోకములో ఏలాగు ప్రవేశాంచెనో, ఆలాగుననే మనుషుాలాందరు పాపము చేసినాందున మర్ణము 
అాందరిక్తని సాంప్రాపతమాయెను. 

వచనము 23 

దేవుడైన యెహోవా అతడు ఏ నేలనుాండి తీయబడెనో దాని స్నదాపర్చుటకు ఏదెను తోటలోనుాండి 
అతని పాంపవేసెను. 

 

ఆదికాండము 3:19 => నీవు నేలకు తిరిగి చేరువర్కు నీ ముఖప్ప చెమట కరిి ఆహార్ము తిాందువు; 
ఏలయనగా నేలనుాండి నీవు తీయబడితివి; నీవు మనేు గనుక తిరిగి మనెసుపోదువని చెప్పపను. 
ఆదికాండము 2:5 => అదివర్కు పొలమాందలి యే పొదయు భూమిమీద నుాండలేదు. పొలమాందలి 
యే చెట్టును మొలవలేదు; ఏలయనగా దేవుడైన యెహోవా భూమిమీద వాన కురిపాంచలేదు, నేలను 
స్నదాపర్చుటకు నరుడు లేడు 

ఆదికాండము 4:2 => తరువాత ఆమె అతని తముుడగు హేబెలును కనెను. హేబెలు గొఱ్ఱల కపరి; 
కయీను భూమిని స్నదాపర్చువాడు.  
ఆదికాండము 4:12 => నీవు నేలను స్నదాపరుచునప్పపడు అది తన సార్మును ఇక మీదట 
నీక్తయాదు; నీవు భూమిమీద దిగులు పడుచు దేశదిమురివై యుాందువనెను. 
ఆదికాండము 9:20 => నోవహు వావసాయము చేయనార్ాంభిాంచి, ద్రాక్షతోట వేసెను. 
ప్రసాంగి 5:9 => ఏ దేశములో రాజు భూమి విషయమై శ్రదధ ప్పచుికొనునో ఆ దేశమునకు సర్వ 
విషయములయాందు మేలు కలుగును. 
ఆదికాండము 2:7 => దేవుడైన యెహోవా నేలమాంటితో నరుని నిరిుాంచి వాని నాసిక ర్ాంధ్రములలో 
జీవవాయువును ఊదగా నరుడు జీవాతు ఆయెను. 
యెహెజేకలు 28:13 => దేవుని తోటయగు ఏదెనులో నీవుాంటివి, మాణికాము గోమేధకము 
సూర్ాకాంతమణి ర్కతవర్ణప్పరాయి స్సలిమాని రాయి మర్కతము నీలము పదురాగము మాణికాము 



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com  ఆదికాండము అధ్యా. 3 

Page 91 of 97 

అను అమూలా ర్తుములతోను బాంగార్ముతోను నీవు అలాంకరిాంపబడి యునాువు; నీవు 
నియమిాంపబడిన దినమున పలలన గ్రోవులు వాయిాంచువారును నీకు సిదధమైరి. 
యోహాను 18:1 => యేస్స ఈ మాటలు చెపప తన శషుాలతోకూడ కెద్రోను వాగు దాటిపోయెను. 
అకకడ ఒక తోట యుాండెను, దానిలోనిక్త ఆయన తన శషుాలతోకూడ వెళ్లలను. 

వచనము 24 

అప్పపడాయన ఆదామును వెళ్లగొటిు ఏదెను తోటకు తూరుపదికుకన కెరూబులను, జీవవృక్షమునకు 
పోవు మార్గమును కచుటకు ఇట్ట అట్ట తిరుగుచును ఖడగజ్ఞవలను నిలువబెట్టును. 

 

ఆదికాండము 2:8 => దేవుడైన యెహోవా తూరుపన ఏదెనులో ఒక తోటవేసి తాను నిరిుాంచిన నరుని 
దానిలో ఉాంచెను. 
నిర్గమకాండము 25:2 => నాకు ప్రతిషాుర్పణ తీసికొనిర్ాండని ఇశ్రాయేలీయులతో చెప్పపము. 
మనుఃపూర్వకముగా అరిపాంచు ప్రతి మనుషుానియొదద దాని తీసికొనవలెను. 
నిర్గమకాండము 25:20 => ఆ కెరూబులు పైక్త విపపన రెకకలుగలవై కరుణప్తఠమును తమ రెకకలతో 
కప్పపచుాండగా వాటి ముఖములు ఒాండొాంటిక్త ఎదురుగా నుాండవలెను. ఆ కెరూబుల ముఖములు 
కరుణప్తఠముతట్టు నుాండవలెను. నీవు ఆ కరుణప్తఠమును ఎతిత ఆ మాందసముమీద నుాంచవలెను. 
నిర్గమకాండము 25:22 => అకకడ నేను నినుు కలిసికొని కరుణప్తఠము మీదనుాండియు, 
శాసనములుగల మాందసము మీదనుాండు రెాండు కెరూబుల మధ్ానుాండియు, నేను ఇశ్రాయేలీయుల 
నిమితతము మీకజ్ఞాపాంచు సమసతమును నీకు తెలియచెప్పపదను 

1 సమూయేలు 4:4 => కబటిు జనులు షిలోహునకు కొాందరిని పాంప అకకడనుాండి కెరూబుల మధ్ా 
ఆసీనుడైయుాండు సైనాములకధపతియగు యెహోవా నిబాంధ్న మాందసమును తెపపాంచిరి. ఏలీ యొకక 
యిదదరు కుమారులైన హొఫీుయును ఫీనెహాస్సను అకకడనే దేవుని నిబాంధ్న మాందసమునదద ఉాండిరి. 
1 రాజులు 6:25 => రెాండవ కెరూబును పది మూర్లు కలదై యుాండెను; కెరూబులు రెాండిాంటిక్తని 
ఏక పరిమాణమును ఏకకర్మును కలిగియుాండెను. 
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1 రాజులు 6:26 => ఒక కెరూబు పది మూర్ల యెతుత రెాండవ కెరూబు దానివలెనే యుాండెను. 
1 రాజులు 6:27 => అతడు ఈ కెరూబులను గరాభలయములో ఉాంచెను. ఆ కెరూబుల రెకకలు 
విప్పపకొని యొకదాని రెకక యివతలి గోడకును రెాండవదాని రెకక అవతలి గోడకును అాంటి యుాండెను; 
గరాభలయమాందు వీటి రెకకలు ఒకదానితో ఒకటి అాంట్టకొనియుాండెను. 
1 రాజులు 6:28 => ఈ కెరూబులను అతడు బాంగార్ముతో పొదిగిాంచెను. 
1 రాజులు 6:29 => మరియు మాందిర్ప్ప గోడలనిుటిమీదను లోపలనేమి వెలుపలనేమి కెరూబులను 
తమాల వృక్షములను వికసిాంచిన ప్పషపములను చెక్తకాంచెను. 
1 రాజులు 6:30 => మరియు మాందిర్ప్ప నటిులుల లోపలను వెలుపలను బాంగార్ముతో పొదిగిాంచెను. 
1 రాజులు 6:31 => గరాభలయప్ప దావర్ములకు ఒలీవకఱ్ఱతో తలుప్పలు చేయిాంచెను; 
దావర్బాంధ్ముమీది కమిుయు నిలువు కముులును గోడ వెడలుపలో అయిదవ భాగము వెడలుప 
ఉాండెను. 
1 రాజులు 6:32 => రెాండు తలుప్పలును ఒలీవ కఱ్ఱవి; వాటిమీద కెరూబులను తమాల వృక్షములను 
వికసిాంచిన ప్పషపములను చెక్తకాంచి వాటిని బాంగార్ముతో పొదిగిాంచెను; కెరూబుల మీదను తమాల 
వృక్షముల మీదను బాంగార్ము పొదిగిాంచెను. 
1 రాజులు 6:33 => మరియు పరిశుదధ సథలప్ప దావర్మునకు ఒలీవ కఱ్ఱతో రెాండు నిలువు కముులు 
చేయిాంచెను; ఇవి గోడ వెడలుపలో నాలుగవవాంతు వెడలుపగా నుాండెను. 
1 రాజులు 6:34 => రెాండు తలుప్పలు దేవదారు కఱ్ఱతో చేయబడియుాండెను; ఒకొకకక తలుప్పనకు 
రెాండేసి మడత రెకకలు ఉాండెను. 
1 రాజులు 6:35 => వాటిమీద అతడు కెరూబులను తమాల వృక్షములను వికసిాంచిన ప్పషపములను 
చెక్తకాంచి ఆ చెక్తకన వాటిమీద బాంగారు రేకును పొదిగిాంచెను. 
కీర్తనలు 80:1 => ఇశ్రాయేలునకు కపరీ, చెవియొగుగము. మాందవలె యోస్నప్పను నడిపాంచువాడా, 
కెరూబులమీద ఆసీనుడవైనవాడా, ప్రకశాంప్పము. 
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కీర్తనలు 99:1 => యెహోవా రాజాము చేయుచునాుడు జనములు వణకును ఆయన కెరూబులమీద 
ఆసీనుడైయునాుడు భూమి కదలును. 
కీర్తనలు 104:4 => వాయువులను తనకు దూతలుగాను అగిుజ్ఞవలలను2 తనకు పరిచార్కులుగాను 
ఆయన చేసికొనియునాుడు. 
యెహెజేకలు 10:2 => అప్పపడు అవిసెనార్బటు ధ్రిాంచుకొనినవానితో యెహోవా కెరూబు క్రాందనును 
చక్రముల మధ్ాకు పోయి, కెరూబుల మధ్ానును నిప్పపలు చేతులనిాండ తీసికొని పటుణముమీద 
చలులమని సెలవియాగా, నేను చూచుచుాండునాంతలో అతడు లోపలిక్తపోయెను.  
యెహెజేకలు 10:3 => అతడు లోపలిక్తపోగా కెరూబులు మాందిర్ప్ప కుడిప్రకకను నిలిచియుాండెను; 
మరియు మేఘము లోపలి ఆవర్ణమును కమిుయుాండెను. 
యెహెజేకలు 10:4 => యెహోవా మహమ కెరూబులపైనుాండి ఆరోహణమై మాందిర్ప్ప గడపదగగర్ 
దిగి నిలిచెను మరియు మాందిర్ము మేఘముతో నిాండెను, ఆవర్ణమును యెహోవా తేజ్యమహమతో 
నిాండినదాయెను. 
యెహెజేకలు 10:5 => దేవుడైన సర్వశకుతడు పలుకునట్టలగా కెరూబుల రెకకల చప్పపడు బయటి 
ఆవర్ణమువర్కు వినబడెను. 
యెహెజేకలు 10:6 => కెరూబుల మధ్ానుాండు చక్రముల దగగర్ నుాండి అగిు తీసికొనుమని ఆయన 
అవిసెనార్బటు ధ్రిాంచుకొనినవానిక్త ఆజ ాఇయాగా, అతడు లోపలిక్తపోయి చక్రముదగగర్ నిలిచెను. 
యెహెజేకలు 10:7 => కెరూబులలో ఒకడు కెరూబులమధ్ా నును అగిువైప్ప చెయిా చాప నిప్పపలు తీసి 
అవిసెనార్బటు ధ్రిాంచుకొనిన వాని చేతిలోనుాంచగా అతడు అవి పట్టుకొని బయలుదేరెను; 
యెహెజేకలు 10:8 => అాంతలో కెరూబుల రెకకలక్రాంద మానవహసతరూపమొకటి కనబడెను; 
యెహెజేకలు 10:9 => నేను చూచుచుాండగా ఒకొకక కెరూబు దగగర్ ఒక చక్రముచొప్పపన నాలుగు 
చక్రములు కనబడెను; ఆ చక్రములు ర్కతవర్ణప్ప రాతితో చేయబడినట్టలాండెను. 
యెహెజేకలు 10:10 => ఆ నాలుగు చక్రములు ఏకరీతిగానుాండి యొకొకక చక్రమునకులోగా 
మరియొక చక్రమునుట్టుగా కనబడెను. 
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యెహెజేకలు 10:11 => అవి జరుగుచుాండగా నాలుగు వైప్పలు జరుగుచునుట్టలాండెను, వెనుకకు 
తిరుగక జరుగుచుాండెను, తల యేతట్టు తిరుగునో అవి ఆ తటేు దానివెాంట పోవుచుాండెను, వెనుకకు 
తిరుగక జరుగుచుాండెను. 
యెహెజేకలు 10:12 => ఆ నాలుగు కెరూబులయొకక శరీర్ములును వీప్పలును చేతులును రెకకలును 
ఆ చక్రములచుట్టును కనుులతో నిాండియుాండెను; నాలుగిాంటిక్త చక్రములుాండెను. 
యెహెజేకలు 10:13 => నేను వినుచుాండగా తిరుగుడని చక్రములకు ఆజ ాయియాబడెను. 
యెహెజేకలు 10:14 => కెరూబులలో ఒకొకకదానిక్త నాలుగు ముఖములుాండెను; మొదటిది కెరూబు 
ముఖము, రెాండవది మానవ ముఖము, మూడవది సిాంహ ముఖము, నాలగవది పక్షిరాజు ముఖము. 
యెహెజేకలు 10:15 => ఈ కెరూబులు పైకెకెకను. కెబారు నదిదగగర్ నాకు కనబడిన జాంతువు ఇదే. 
యెహెజేకలు 10:16 => కెరూబులు జరుగగా చక్రములును వాటి ప్రకకను జరిగెను. కెరూబులు 
నేలనుాండి లేవవలెనని రెకకలు చాచగా ఆ చక్రములు వాటియొదదనుాండి తొలగలేదు.  
యెహెజేకలు 10:17 => జీవులకును ప్రాణము చక్రములలో ఉాండెను గనుక అవి నిలువగా ఇవియు 
నిలిచెను, అవి లేవగా ఇవియు లేచెను 

యెహెజేకలు 10:18 => యెహోవా మహమ మాందిర్ప్ప గడపదగగర్నుాండి బయలుదేరి కెరూబులకు 
పైతట్టున నిలువగా 

యెహెజేకలు 10:19 => కెరూబులు రెకకలు చాచి, నేను చూచుచుాండగా నేలనుాండి పైక్త లేచెను. అవి 
లేవగా చక్రములు వాటితో కూడ లేచెను, అవి యెహోవా మాందిర్ప్ప తూరుప దావర్మునకు వచిి దిగి, 
అకకడ నిలువగా ఇశ్రాయేలీయుల దేవుని మహమ వాటిక్తపైగా నిలిచెను. 
యెహెజేకలు 10:20 => కెబారు నదిదగగర్ ఇశ్రాయేలు దేవుని క్రాంద నాకు కనబడిన జీవి ఇదే; అవి 
కెరూబులని నేను గురుతపటిుతిని. 
యెహెజేకలు 10:21 => ఒకొకకదానిక్త నాలుగేసి ముఖములును నాలుగేసి రెకకలును ఉాండెను. 
మరియు ఒకొకకదానిక్త రెకకరెకక క్రాందను మానవహసతము వాంటిది ఒకటి కనబడెను. 
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యెహెజేకలు 10:22 => మరియు వాటి ముఖరూపములు కెబారు నదిదగగర్ నాకు కనబడిన 
ముఖరూపములవలె ఉాండెను; అవియు వాటి రూపములును అదేవిధ్ముగా ఉాండెను; ఇవియనిుయు ఆ 
యా ముఖములవైప్పగా జరుగుచుాండెను. 
హెబ్రీయులకు 1:7 => తన దూతలను వాయువులుగాను తన స్నవకులను అగిుజ్ఞవలలుగాను 
చేసికొనువాడు అని తన దూతలనుగూరిి చెప్పపచునాుడు  
సాంఖ్యాకాండము 22:23 => యెహోవా దూత ఖడగము దూసి చేతపట్టుకొని త్రోవలో నిలిచియుాండుట 
ఆ గాడిద చూచెను గనుక అది త్రోవను విడిచి పొలములోనిక్త పోయెను. బిలాము గాడిదను దారిక్త 
మలుపవలెనని దాని కొటుగా 

యెహోషువ 5:13 => యెహోషువ యెరికో ప్రాాంతమున నునుప్పపడు అతడు కనుులెతిత చూడగా, 
దూసిన కతితచేత పట్టుకొనియును ఒకడు అతని యెదుట నిలిచియుాండెను; యెహోషువ అతని యొదదకు 
వెళ్లల నీవు మా పక్షముగా నునువాడవా, మా విరోధుల పక్షముగా నునువాడవా? అని అడుగగా 

1 దినవృతాతాంతములు 21:16 => దావీదు కనుులెతిత చూడగా, భూమాాకశముల మధ్ాను 
నిలుచుచు, వర్దీసిన కతిత చేతపట్టుకొని దానిని యెరూషలేముమీద చాపన యెహోవా దూత 
కనబడెను. అప్పపడు దావీదును ప్పదదలును గోనె పటులు కప్పపకొనినవారై సాషాుాంగపడగా 

1 దినవృతాతాంతములు 21:17 => దావీదు జనులను ఎాంచుమని ఆజా ఇచిినవాడను నేనే గదా? 
పాపము చేసి చెడుతనము జరిగిాంచినవాడను నేనే గదా? గొఱ్ఱలవాంటివార్గు వీరేమి చేసిరి? నా 
దేవుడవైన యెహోవా, బాధ్ప్పట్టు నీ చెయిా నీ జనులమీద నుాండకుాండ నామీదను నా తాండ్రి 
యిాంటివారిమీదను ఉాండనిముని దేవునితో మనవి చేసెను. 
హెబ్రీయులకు 1:7 => తన దూతలను వాయువులుగాను తన స్నవకులను అగిుజ్ఞవలలుగాను 
చేసికొనువాడు అని తన దూతలనుగూరిి చెప్పపచునాుడు  
యోహాను 14:6 => యేస్స నేనే మార్గమును, సతామును, జీవమును; నా దావరానే తపప యెవడును 
తాండ్రియొదదకు రాడు. 
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హెబ్రీయులకు 10:18 => వీటి క్షమాపణ ఎకకడ కలుగునో అకకడ పాపపరిహారార్థబలి యికను 
ఎనుడును ఉాండదు. 
హెబ్రీయులకు 10:19 => సహోదరులారా, యేస్స మనకొర్కు ప్రతిషిుాంచిన మార్గమున, అనగా 
నూతనమైనదియు, జీవముగలదియు, ఆయన శరీర్ము అను తెర్దావరా యేర్పర్చబడినదియునైన 
మార్గమున,  
హెబ్రీయులకు 10:20 => ఆయన ర్కతమువలన పరిశుదధసథలమునాందు ప్రవేశాంచుటకు మనకు 
ధైర్ాము కలిగియునుది గనుకను, 
హెబ్రీయులకు 10:21 => దేవుని యిాంటిపైన మనకు గొపప యాజకుడునాుడు గనుకను, 
హెబ్రీయులకు 10:22 => మనసా్క్షిక్త కలుషము తోచకుాండునట్టల ప్రోక్షిాంపబడిన హృదయములు 
గలవార్మును, నిర్ులమైన ఉదకముతో సాునము చేసిన శరీర్ములు గలవార్మునై యుాండి, విశావస 
విషయములో సాంపూర్ణ నిశియత కలిగి, యథార్థమైన హృదయముతో మనము దేవుని 
సనిుధ్యనమునకు చేరుదము. 
నిర్గమకాండము 25:18 => మరియు రెాండు బాంగారు కెరూబులను చేయవలెను. కరుణప్తఠము 
యొకక రెాండు కొనలను నక్తషిపనిగా చేయవలెను. 
నిర్గమకాండము 36:8 => ఆ పని చేసినవారిలో ప్రజాగల ప్రతివాడును మాందిర్మును పది తెర్లతో 
చేసెను. అతడు వాటిని నీల ధూమ్ర ర్కతవర్ణములుగల పేనిన సనునార్తో చిత్రకరుని పనియైన 
కెరూబులు గలవాటినిగా చేసెను. 
నిర్గమకాండము 37:9 => ఆ కెరూబులు పైక్తవిపపన రెకకలుగలవై కరుణప్తఠమును తమ రెకకలతో 
కప్పపను. కెరూబుల ముఖములు ఒకదానిక్తఒకటి ఎదురుగా ఉాండెను; వాటి ముఖములు కరుణప్తఠము 
వైప్పగా నుాండెను. 
2 సమూయేలు 22:11 => కెరూబుమీద ఎక్తక ఆయన యెగిరి వచెిను.గాలి రెకకలమీద 
ప్రతాక్షమాయెను. 
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1 రాజులు 6:23 => మరియు అతడు గరాభలయమాందు పదేసి మూర్ల యెతుతగల రెాండు 
కెరూబులను ఒలీవ కఱ్ఱతో చేయిాంచెను; 
1 రాజులు 7:29 => జవల మధ్ానును ప్రకక పలకలమీద సిాంహములును ఎడులను కెరూబులును 
ఉాండెను; మరియు జవలమీద ఆలాగుాండెను; సిాంహముల క్రాందను ఎడల క్రాందను వ్రేలాడు 
దాండలవాంటి పని కలిగియుాండెను. 
యెహెజేకలు 10:18 => యెహోవా మహమ మాందిర్ప్ప గడపదగగర్నుాండి బయలుదేరి కెరూబులకు 
పైతట్టున నిలువగా 

యెహెజేకలు 28:13 => దేవుని తోటయగు ఏదెనులో నీవుాంటివి, మాణికాము గోమేధకము 
సూర్ాకాంతమణి ర్కతవర్ణప్పరాయి స్సలిమాని రాయి మర్కతము నీలము పదురాగము మాణికాము 
అను అమూలా ర్తుములతోను బాంగార్ముతోను నీవు అలాంకరిాంపబడి యునాువు; నీవు 
నియమిాంపబడిన దినమున పలలన గ్రోవులు వాయిాంచువారును నీకు సిదధమైరి. 
యెహెజేకలు 28:16 => అయితే నీకు కలిగిన విసాతర్మైన వర్తకముచేత లోలోపల నీవు అనాాయము 
ప్పాంచుకొని పాపము చేయుచు వచిితివి గనుక దేవుని పర్వతముమీద నీవుాండకుాండ నేను నినుు 
అపవిత్రపర్చితిని ఆశ్రయముగా ఉను కెరూబూ, కలుచును రాళ్లమధ్ాను నీవికను సాంచరిాంపవు, 
నినుు నాశనము చేసితిని.  
నహూము 3:3 => రౌతులు వడిగా పరుగెతుతచునాురు, ఖడగములు తళ్తళ్లాడుచునువి, ఈట్టలు 
మెర్యుచునువి, చాలమాంది హతమవుచునాురు; చచిిన వారు కుపపలుకుపపలుగా పడియునాురు; 
ప్తనుగులకు లెకకయే లేదు, ప్తనుగులు కలిక్తతగిలి జనులు తొట్రిలులచునాురు. 
2 దెస్లోనీకయులకు 1:8 => మిముును శ్రమపర్చువారిక్త శ్రమయు, శ్రమపొాందుచును మీకు 
మాతోకూడ విశ్రాాంతియు అనుగ్రహాంచుట దేవునిక్త నాాయమే. 
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