
Telugu - ఆధధ్యాతత్మిక వారర్ఫేర పరిచయయ గగ యధములల - SW Intro Scriptures

లూక సువారర 17:5 అపొసస్తలులుమ విశశ్వాసము వవృదద్ధిపొయదయచుమన పప్రభువుత చెపప్పగ
రోమీయులక 10:17  కగ వినుట వలన విశశ్వాసము కలుగును; వినుట కగ సుస్తను గూరిర్చిన 
మటవలన కలుగును.

లూక సువారర 11:1 ఆయన యొక చోట పప్రరర్థన చేయుచుయడెను. పప్రరర్థన చాలయచిన తరువాత 

ఆయన శిషధ్యాలల ఒకడ పప్రభువా, యోహాను తన శిషధ్యాలక నేరిప్ప నటట్టుగ మకను 

పప్రరర్థనచేయ నేరుప్పమన ఆయన నడిగెను.

1 తమోతక 2:1-4 మనము సయపూరర్ణభకరయు మనధ్యాతయు కలగ, నెమత్మిద గను సుఖముగను 

బప్రదుక నమితస్తము, అనన్నిటికయట ముఖధ్యాముగ మనుషధ్యాలయదరికొరకను 2 రాజులకొరకను 

అధికరులయదరికొరకను విజజ్ఞాపనములును పప్రరర్థనలును యాచనలును కవృతజజ్ఞాతాసుస్తతులును
చేయవలెనన హెచర్చి రియచుచునన్నిను. 3 ఇద మయచిదయు మన రక్షకడగు దేవున దవృషట్టుక 
అనుకూలమమైనదయునెమై యునన్నిద. 4 ఆయన, మనుషధ్యాలయదరు రక్షణపొయద 
సతధ్యామునుగూరిర్చిన అనుభవజజ్ఞానముగలవారమై యుయడవలెనన యిచచ్ఛయియచు చునన్నిడ.

జెకరాధ్యా 3:1,2 మరియు యెహోవా దూతయెదుట పప్రధన యాజక డెమైన యెహోషవ 
నలువబడటయు, సాతాను ఫిరాధ్యాదయెమై అతన కడిపరరశ్వామున నలువబడటయు అతడ 

నక కనుపరచెను. 2 సాతాన, యెహోవా ననున్ని గదదయచును, యెరూషలేమును కోరుకొను 

యెహోవా ననున్ని గదదయచును ఇతడ అగన్నిలనుయడి తీసిన కొరవివలెనే యునన్నిడగద అన 
యెహోవా దూత సాతానుత అనెను.

ఎఫెసీయులక 6:12  ఏలయనగ మనము పోరాడనద శరీరులత కదు, గన పప్రధనులతను,

అధికరులతను, పప్రసుస్తత అయధకరసయబయధులగు లక నథులతను, ఆకశమయడలమయదునన్ని
దురాతత్మిల సమూహ ములతను పోరాడచునన్నిము.

ఎఫెసీయులక 6:10,11 తుదక పప్రభువుయొకక మహాశకరనబటిట్టు ఆయనయయదు బలవయతులెమై 
యుయడడి. 11 మీరు అపవాద తయతత్రములను ఎదరియచుటక శకరమయతులగునటట 
దేవుడిచుర్చి సరాశ్వాయగ కవచమును ధరియచుకొనుడి.
ఎఫెసీయులక 6:13-17  అయదుచేతను మీరు ఆపదదనమయదు వారిన ఎదరియచుటకను, 

సమసస్తము నెరవేరిర్చినవారమై నలువ బడటకను శకరమయతులగునటట, దేవుడిచుర్చి సరాశ్వాయగ 



కవచమును ధరియచుకొనుడి 14 ఏల గనగ మీ నడమునక సతధ్యామను దటిట్టు కటట్టుకొన 
నీతయను మమైమరువు తొడగుకొన 15 పదములక సమధన సువారరవలననెమైన 
సిదద్ధిమనసస్సను జోడతొడగుకొన నలువ బడడి. 16 ఇవనన్నియుగక విశశ్వాసమను డాలు 

పటట్టు కొనుడి; దనత మీరు దుషట్టున అగన్నిబాణములనన్నిటిన ఆరుప్పటక 

శకరమయతులవుదురు. 17 మరియు రక్షణయను శిరసాస్తస్త్రాణమును,దేవున వాకధ్యామను 

ఆతత్మిఖడడ్గమును ధరియచు కొనుడి.
హెబప్రయులక 4:12 ఎయదుకనగ దేవున వాకధ్యాము సజీవమమై బలముగలదమై రయడయచులుగల 

యెటవయటి ఖడడ్గముకయటను వాడిగ ఉయడి, పప్రణాతత్మిలను కళటను మూలుగను విభ 

జయచునయతమటట్టుక దూరుచు, హవృదయముయొకక తలయ పులను ఆలచనలను 

శోధియచుచునన్నిద.
లూక సువారర 4:8 అయదుక యేసు నీ దేవుడెమైన పప్రభువునక మమ్రొకక ఆయనను మతత్రము 

సేవియపవలెను అన వాప్రయబడియునన్నిదన వానక పప్రతుధ్యాతస్తర మిచెర్చిను.

ఎఫెసీయులక 6:18  ఆతత్మివలన పప్రత సమయమునయదును పప్రత విధమమైన పప్రరర్థనను విజజ్ఞాపనను 

చేయుచు, ఆ విషయమమై సమసస్త పరిశుదుద్ధిల నమితస్తమును పూరర్ణమమైన పటట్టుదలత 

విజజ్ఞాపనచేయుచు మలకవగ ఉయడడి.
1 సమూయేలు మదటి గగ యథము 17:45-47  దవీదునీవు కతస్తయు ఈటయు బలెటమును 

ధరియచుకొన న మీదక వచుర్చిచునన్నివు అయిత నీవు తరసకరియచిన ఇశగ యేలీయుల 

సమైనధ్యాములకధిపతయగు యెహోవా పేరట నేను నీమీదక వచుర్చిచునన్నిను. 46 ఈ దనమున 
యెహోవా ననున్ని న చేతక అపప్పగయచును; నేను ననున్ని చయప నీ తల తెగవేతును; 

ఇశగ యేలీయులల దేవుడనన్నిడన లక నవాసులయదరును తెలసికొనునటట నేను ఈ 

దనమున ఫిలషస్తయులయొకక కళేబరములను ఆకశపకక్షులకను భూమవృగములకను 

ఇతుస్తను. 47 అపుప్పడ యెహోవా కతస్త చేతను ఈటచేతను రకక్షుయచువాడకడన య దయడవా 

రయదరు తెలసికొయదురు; యుదద్ధిము యెహోవాదే; ఆయన మిముత్మిను మ చేతక 
అపప్పగయచునన చెపప్పను.

లూక సువారర 10:17-20 ఆ డెబబ్బదమయద శిషధ్యాలు సయతషముత తరిగ వచిర్చి పప్రభువా, 

దయధ్యాములు కూడ నీ నమమువలన మక లబడచునన్నివన చెపప్పగ 18 ఆయనసాతాను
మరుపు వలె ఆకశమునుయడి పడట చూచితన. 19 ఇదగ పము లను తళటను 



తొత్రకకటకను శతుత్రవు బలమయతటిమీదను మీక అధికరము అనుగగ హయచియునన్నిను; 

ఏదయు మీ కయతమతత్రమును హానచేయదు. 20 అయినను దయధ్యా ములు మీక 

లబడచునన్నివన సయతషయపక మీ పేరులు పరలకమయదు వాప్రయబడి యునన్నివన 
సయతషయచుడన వారిత చెపప్పను.

2 కొరియథీయులక 10:3-5 మేము శరీరధరులమమై నడచు కొనుచునన్నిను శరీరపప్రకరము 

యుదద్ధిముచేయము. 4 మ యుదద్ధిపకరణములు శరీరసయబయధమమైనవి కవుగన, దేవున 
యెదుట దురడ్గములను పడదప్రయజలనయత బలముకలవమై యునన్నివి. 5 మేము 

వితరకములను, దేవునగూరిర్చిన జజ్ఞానమును అడడ్డగయచు పప్రత ఆటయకమును పడదప్రసి, పప్రత 

ఆలచనను కగ సుస్తక లబడనటట చెరపటిట్టు
2 తమోతక 1:7 దేవుడ మనక శకరయు పేప్రమయు, ఇయదప్రయ నగగ హమునుగల ఆతత్మినే 
యిచెర్చిను గన పరికతనముగల ఆతత్మి నయధ్యాలేదు.

మతస్తయి సువారర 12:28,29 దేవున ఆతత్మివలన నేను దయధ్యాములను వళటగొటట్టుచునన్ని యెడల 

నశర్చియముగ దేవున రాజధ్యాము మీ యొదదక వచిర్చి యునన్నిద. 29 ఒకడ మదట 

బలవయతున బయధియపన యెడల యేలగు ఆ బలవయతున యియటిల చొచిర్చి అతన సామగగ  
దచుకొనగలడ? అటట బయధియచినయెడల వాన యిలుట దచుకొనును.

ఎఫెసీయులక 1:13  మీరును సతధ్యావాకధ్యామును, అనగ మీ రక్షణ సువారరను విన, కగ సుస్తనయదు 

విశశ్వాసముయచి, వాగదనము చేయబడిన ఆతత్మిచేత ముదప్రయపబడితరి.
అపొసస్తలుల కరధ్యాములు 19:6 తరువాత పౌలు వారిమీద చేతులుయచగ పరిశుదద్ధితత్మి వారిమీదక 
వచెర్చిను. అపుప్పడ వారు భాషలత మటలడటకను పప్రవచియచుటకను మదలుపటిట్టురి.
మరుక సువారర 16:15-18  మరియుమీరు సరశ్వాలకమునక వళట సరశ్వాసవృషట్టుక సువారరను 

పప్రకటియచుడి. 16 నమిమి్మ బాపస్తసత్మిము పొయదనవాడ రకక్షుయపబడను; నమత్మిన వానక శిక్ష 
విధియపబడను. 17 నమిమి్మనవారివలన ఈ సూచక కగయలు కనబడను; ఏవనగ, న 

నమమున దయధ్యా ములను వళటగొటట్టుదురు; కొగ తస్త భాషలు మటలడ దురు, 18 

పములను ఎతస్త పటట్టుకొయదురు, మరణకర మమైనదేద తాత్రగనను అద వారిక హాన చేయదు, 

రోగుల మీద చేతులుయచినపుప్పడ వారు సశ్వాసర్థత నయదుదురన వారిత చెపప్పను.

1 యోహాను 1:9 మన పపములను మనము ఒపుప్పకొనన యెడల, ఆయన నమత్మిదగనవాడను 

నీతమయతుడను గనుక ఆయన మన పపములను క్షమియచి సమసస్త దురీన్నితనుయడి మనలను 



పవితుత్రలనుగ చేయును.

నరడ్గమకయడము 20:5 ఏలయనగ నీ దేవుడనెమైన యెహోవానగు నేను రోషముగల దేవుడను; 

ననున్ని దేశ్వాషయచువారి విషయముల మూడ నలుగు తరముల వరక, తయడప్రల దషమును 

కమరులమీదక రపప్పయచుచు
కరరనల గగ యథము  109:17 శపయచుట వానక పప్రత గనుక అద వానమీదక వచిర్చి యునన్నిద. 
దీవనయయదు వానకషట్టుము లేదు గనుక అద వానక దూరమయెను.

నధ్యాయాధిపతులు 16:16 ఆమ అనుదనమును మటలచేత అత న బాధియచి 

తొయదరపటట్టుచునన్నియదున అతడ పప్రణము విసిక చావగరను.

ఎఫెసీయులక 4:26 కోపపడడి గన పపము చేయకడి; సూరుధ్యాడసస్తమియచువరక మీ 

కోపమునలచియుయడకూడదు.

రోమీయులక 14:12 అన వాప్రయబడియునన్నిద గనుక మనల పప్రతవాడను తనున్నిగురియచి 

దేవునక లెకక యొపప్పగయపవలెను. 

1 యోహాను 2:23 కమరున ఒపుప్పకొనన పప్రతవాడను తయడిప్రన అయగీకరియచువాడకడ; 

కమరున ఒపుప్పకొనువాడ తయడిప్రన అయగీకరియచు వాడ.

యోహాను సువారర 14:6 యేసు నేనే మరడ్గమును, సతధ్యామును, జీవమును; న దశ్వారానే తపప్ప
యెవడను తయడిప్రయొదదక రాడ.

మతస్తయి సువారర 11:28-30 పప్రయాసపడి భారము మోసికొనుచునన్ని సమసస్త జను లరా, న 

యొదదక రయడి; నేను మీక విశగ యత కలుగ జేతును. 29 నేను సాతశ్వాకడను దీనమనసుస్స 
గలవాడను గనుక మీమీద న కడి ఎతస్తకొన నయొదద నేరుర్చి కొనుడి; అపుప్పడ మీ 

పప్రణములక విశగ యత దొరకను. 30 ఏలయనగ న కడి సుళువుగను న భారము తలక 
గను ఉనన్నివి.

2 కొరియథీయులక 6:2 అనుకూల సమయమయదు నీ మర నలకయచితన; రక్షణ దనమయదు 

ననున్ని ఆదుకొయటిన అన ఆయన చెపుప్పచునన్నిడ గద!

రోమీయులక 10:13  ఎయదుకనగ పప్రభువు నమమునుబటిట్టు పప్రరర్థనచేయు వాడెవడోవాడ 

రకక్షుయపబడను.
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