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మతత్తయ సువారర 11:28-30 పప్రయాసపడి భారము మోసికొనుచునన్న సమసత్త జను లార, నా 
యొదద్దకు రగ్రండి; నేను మీకు విశగ గ్రంతి కలుగ జేతును. 29 నేను సాతిత్వికుడను దీనమనసుస్సు 
గలవాడను గనుక మీమీద నా కాడి ఎతిత్తకొని నాయొదద్ద నేరర్చు కొనుడి; అపప్పుడు మీ 
పప్రణములకు విశగ గ్రంతి దొరకును. 30 ఏలయనగా నా కాడి సుళువుగాను నా భారము తేలిక 
గాను ఉనన్నవి.

ఆదికాగ్రండము 2:7 దేవుడడైన యెహోవా నేలమగ్రంటిత నరని నిరతగ్రంచ వాని నాసికా రగ్రంధప్రములల 

జీవవాయువును ఊదగా నరడు జీవాతత ఆయెను.

ఆదికాగ్రండము 34:2,3,8 ఆ దేశము నేలిన హివత్వియుడడైన హమోర కుమారడగ షెకెము 

ఆమెను చూచ ఆమెను పటట్టుకొని ఆమెత శయనిగ్రంచ ఆమెను అవమాన పరచెను. 3 అతని 

మనసుస్సు యాకోబ కుమారరయెడైన దీనా మీదనే ఉగ్రండను; అతడు ఆ చనన్నదాని పప్రమగ్రంచ 

ఆమెత పప్రతిగా మాటలాడి 8 అపప్పుడు హమోర వారత షెకెము అను నా కుమారని 

మనసుస్సు మీ కుమారర మీదనే ఉనన్నది; దయచేసి ఆమెను అతని కిచర్చు పగ్రండిడ్లిచేయుడి.

సగ్రంఖఖ్యాకాగ్రండము 21:4 వార ఎదోముదేశమును చుటిట్టు పోవలెనని హోర కొగ్రండనుగ్రండి 
ఎఱఱ్ఱసముదప్రమారర్గముగా సాగినపప్పుడు మారర్గ యాసముచేత జనుల పప్రణము సొమతసిలెడ్లిను.

దిత్వితీయోపదేశకాగ్రండము 4:29 అయతే అకక్కడనుగ్రండి నీ దేవుడడైన యెహోవాను మీర 
వెదకినయెడల, నీ పూరర్ణహహృదయముతను నీ పూరర్ణతత తను వెదకునపప్పుడు ఆయన నీకు 
పప్రతఖ్యాక్షమగను.

నాఖ్యాయాధిపతులు 16:16 ఆమె అనుదినమును మాటలచేత అత ని బాధిగ్రంచ 

తగ్రందరపటట్టుచునన్నగ్రందున అతడు పప్రణము విసికి చావగోరను.

1 సమూయేలు మొదటి గగ గ్రంథము 18:1 దావదు సౌలుత మాటలాడుట చాలిగ్రంచనపప్పుడు... 
యోనాతాను హహృదయము దావదు హహృదయముత కలిసిపోయెను; యోనాతాను దావదును
తనకు పప్రణ సన్నహితునిగా భావిగ్రంచుకొని అతని పప్రమగ్రంచెను.

1 రజులు మొదటి గగ గ్రంథము 1:29 అపప్పుడు రజు పప్రమాణ పూరత్వికముగా 
చెపప్పునదేమనగాసకలమెడైన ఉపదప్రవములలనుగ్రండి ననున్న విడిపగ్రంచన యెహోవా జీవముతడు



2 రజులు రగ్రండవ గగ గ్రంథము 4:27 పమతట ఆమె కొగ్రండ మీదనునన్న దడైవజనునియొదద్దకు వచర్చు 
అతని కాళుడ్లి పటట్టు కొనెను. గేహజీ ఆమెను తలివేయుటకు దగర్గరకు రగా దడైవజనుడుఆమె 
బహు వాఖ్యాకులముగా ఉనన్నది, యెహోవా ఆ సగ్రంగతి నాకు తెలియజేయక మరగ చేసెను; 
ఆమె జోలికి పోవదద్దని వానికి ఆజజ్ఞ ఇచెర్చును.

యోబ గగ గ్రంథము 7:11 కావున నేను నా నోర మూసికొననునా ఆతత వేదనకొలది నేను 
మాటలాడదనునా మనోవేదననుబటిట్టు మూలుర్గచుగ్రండదను.

యోబ గగ గ్రంథము 14:22 తమమటట్టుకు తామే శరీరమునగ్రందు నొపప్పు నొగ్రందుదురతమమటట్టుకు 
తామే పప్రణమునగ్రందు దుదుఃఖపడుదుర. యోబ గగ గ్రంథము 19:2 ఎనాన్నళుడ్లి 
మీర ననున్న బాధిగ్రంతుర?ఎనాన్నళుడ్లి మాటలచేత ననున్న నలుగగొటట్టుదుర?

యోబ గగ గ్రంథము 27:3 నా నాఖ్యాయమును పోగొటిట్టున దేవుని జీవముతడు నా పప్రణమును 
వాఖ్యాకులపరచన సరత్విశకురనితడు యోబ గగ గ్రంథము 30:25 బాధలనునన్నవార 
నిమతత్తము నేను ఏడవలేదా?దరదుప్రల నిమతత్తము నేను దుఖగ్రంపలేదా?

కీరరనల గగ గ్రంథము 6:3,4 నా పప్రణము బహుగా అదరచునన్నది.యెహోవా, నీవు ఎగ్రంతవరకు 

కరణగ్రంపక యుగ్రందువు? 4 యెహోవా, తిరగి రముత, ననున్న విడిపగ్రంపమునీ కహృపనుబటిట్టు 
ననున్న రకికగ్రంచుము.

కీరరనల గగ గ్రంథము 7:1,2 యెహోవా నా దేవా, నేను నీ శరణుజొచర్చుయునాన్ననుననున్న 

తరమువారచేతిలనుగ్రండి ననున్న తపప్పుగ్రంచుము.ననున్న తపప్పుగ్రంచువాడవడును లేకపోగా 2 

వార సిగ్రంహమువలె ముకక్కలుగా చీలిర్చువేయకుగ్రండననున్న తపప్పుగ్రంచుము.

కీరరనల గగ గ్రంథము 17:13 యెహోవా లెముత, వానిని ఎదురక్కని వానిని పడ 

గొటట్టుముదుషట్టునిచేతిలనుగ్రండి నీ ఖడర్గముచేత ననున్న రకికగ్రంపము
కీరరనల గగ గ్రంథము 23:3 నా పప్రణమునకు ఆయన సదదీరర్చుచునాన్నడు తన నామమునుబటిట్టు 

నీతిమారర్గములల ననున్న నడిపగ్రంచు చునాన్నడు.

కీరరనల గగ గ్రంథము 25:20 నేను నీ శరణుజొచర్చు యునాన్నను, ననున్న సిగర్గపడ నియఖ్యాకుము నా 

పప్రణమును కాపడుము, ననున్న రకికగ్రంపము.

కీరరనల గగ గ్రంథము 33:18 వార పప్రణమును మరణమునుగ్రండి తపప్పుగ్రంచుటకును కరవుల వారని 

సజీవులనుగా కాపడుటకును



కీరరనల గగ గ్రంథము 34:22 యెహోవా తన సవకుల పప్రణమును విమోచగ్రంచును ఆయన 

శరణుజొచర్చునవారల ఎవరను అపరధ లుగా ఎగ్రంచబడర.

కీరరనల గగ గ్రంథము 35:12,13 మేలునకు పప్రతిగా నాకు కీడు చేయుచునాన్నర నేను 

దికుక్కలేనివాడనెడైతిని. 13 వార వాఖ్యాధిత నునన్నపప్పుడు గోనెపటట్టు కటట్టుకొగ్రంటిని 

ఉపవాసముచేత నా పప్రణమును ఆయాసపరచు కొగ్రంటిని అయనను నా పప్రరర్థన నా 

యెదలనిక తిరగి వచర్చు యునన్నది.

కీరరనల గగ గ్రంథము 41:4 యెహోవా నీ దహృషట్టుయెదుట నేను పపము చేసి యునాన్నను ననున్న 

కరణగ్రంపము నా పప్రణమును సత్విసర్థపరచుము అని మనవి చేసియునాన్నను.

కీరరనల గగ గ్రంథము 42:5 నా పప్రణమా, నీవు ఏల కుగ గ్రంగియునాన్నవు? నాల నీవేల 

తగ్రందరపడుచునాన్నవు? దేవునియగ్రందు నిరీక్షణ యుగ్రంచుము. ఆయనే నా రక్షణకరర అనియు
నా దేవుడనియు చెపప్పుకొనుచు ఇగ్రంకను నేను ఆయనను సుత్తతిగ్రంచెదను. (కీరరనల గగ గ్రంథము 

42:6,11; 43:5)
కీరరనల గగ గ్రంథము 56:12,13 దేవా, నీవు మరణములనుగ్రండి నా పప్రణమును 

తపప్పుగ్రంచయునాన్నవు నేను జీవప వెలుగల దేవుని సనిన్నధిని సగ్రంచరగ్రంచు నటడ్లి 
జారపడకుగ్రండ నీవు నా పదములను తపప్పుగ్రంచ యునాన్నవు. 13 నేను నీకు మొమ్రొకుక్కకొని 

యునాన్నను నేను నీకు సుత్తతియాగముల నరప్పుగ్రంచెదను.

కీరరనల గగ గ్రంథము 69:10,18 ఉపవాసముగ్రండి నేను కనీన్నర విడువగా అది నాకు 

నిగ్రందాసప్పుదమాయెను. 18 నాయొదద్దకు సమీపగ్రంచ ననున్న విమోచగ్రంపము. నా శతుత్రువులను 

చూచ ననున్న విడిపగ్రంపము.

కీరరనల గగ గ్రంథము 86:13 పప్రభువా, నా దేవా, నాయెడల నీవు చూపన కహృప అధికమెడైనది 

పతాళప అగాధమునుగ్రండి నా పప్రణమును తపప్పుగ్రంచ యునాన్నవు.

కీరరనల గగ గ్రంథము 97:10 యెహోవాను పప్రమగ్రంచువారలార, చెడుతనమును అసహిఖ్యాగ్రంచుకొనుడి 

తన భకురల పప్రణములను ఆయన కాపడుచునాన్నడు. భకిరహీనులచేతిలనుగ్రండి ఆయన 

వారని విడిపగ్రంచును.

కీరరనల గగ గ్రంథము 107:9 ఏలయనగా ఆశగల పప్రణమును ఆయన తహృపత్తపరచ యునాన్నడు. 

ఆకలి గొనినవార పప్రణమును మేలుత నిగ్రంప యునాన్నడు.

కీరరనల గగ గ్రంథము 116:4,8 అపప్పుడుయెహోవా, దయచేసి నా పప్రణమును విడిపగ్రంపమని 



యెహోవా నామమునుబటిట్టు నేను మొఱఱ్ఱపటిట్టుతిని. 8 మరణమునుగ్రండి నా పప్రణమును కనీన్నళుడ్లి 
విడువకుగ్రండ నా కనున్నలను జారపడకుగ్రండ నాపదములను నీవు తపప్పుగ్రంచయునాన్నవు.

కీరరనల గగ గ్రంథము 119:28 వఖ్యాసనమువలన నా పప్రణము నీరడైపోయెను నీ వాకఖ్యాముచేత ననున్న 

సిర్థరపరచుము.

కీరరనల గగ గ్రంథము 120:2 యెహోవా, అబదద్ధమాడు పదవులనుగ్రండియు మోసకరమెడైన 

నాలుకనుగ్రండియు నా పప్రణమును విడిపగ్రంచుము.

కీరరనల గగ గ్రంథము 121:7 ఏ అపయమును రకుగ్రండ యెహోవా నినున్న కాప డును ఆయన నీ 

పప్రణమును కాపడును
కీరరనల గగ గ్రంథము 124:7 పకిక తపప్పుగ్రంచుకొనినటడ్లి మన పప్రణము వేటకాగ్రండప్ర ఉరనుగ్రండి 

తపప్పుగ్రంచుకొని యునన్నది ఉర తెగ్రంపబడను మనము తపప్పుగ్రంచుకొని యునాన్నము.

కీరరనల గగ గ్రంథము 138:3 నేను మొఱఱ్ఱపటిట్టున దినమున నీవు నాకు ఉతత్తరమచర్చుతివి. నా 

పప్రణముల తాత్రుణ పటిట్టుగ్రంచ ననున్న ధడైరఖ్యాపరచ తివి.

సామెతలు 6:32 జారతత్విము జరగిగ్రంచువాడు కవలము బదిద్ధశూనుఖ్యాడు ఆ కారఖ్యాము చేయువాడు
సత్వినాశనమును కోరవాడ

సామెతలు 22:25 నీవు వాని మారర్గములను అనుసరగ్రంచ నీ పప్రణమునకు ఉర తెచుర్చుకొగ్రందువేమో.
యరీతయా 20:13 యెహోవాను కీరరగ్రంచుడి, యెహోవాను సుత్తతిగ్రంచుడి, దుషట్టుల చేతిలనుగ్రండి 

దరదుప్రని పప్రణమును ఆయనే విడిపగ్రంచుచునాన్నడు.
యరీతయా 31:24 అలసియునన్న వార ఆశను తహృపత్తపరచుదును,కహృశగ్రంచన వారనగ్రందరని నిగ్రంప 

దును.
యెహెజేక్కలు 13:21,22 మనుషఖ్యా లను వేటాడుటకెడై మీర కుటట్టు గడడ్డలకు నేను విరోధినెడై 

వారని విడిపగ్రంచెదను, మీ కౌగిటిలనుగ్రండి వారని ఊడ బెరకి, మీర వేటాడు మనుషఖ్యాలను 
నేను విడిపగ్రంచ తపప్పుగ్రంచుకొననిచెర్చుదను. 22 మరయు నేను యెహోవానని మీర 
తెలిసికొనునటడ్లి మీర వేసిన ముసుకులను నేను చగ్రంప మీ చేతిలనుగ్రండి నా జనులను 
విడిపగ్రంచెదను, వేటాడుటకు వారకను మీ వశమున ఉగ్రండర.

మతత్తయ సువారర 10:28 మరయు ఆతతను చగ్రంపనేరక దేహమునే చగ్రంపవారకి భయపడకుడి 
గాని, ఆతతను దేహమునుకూడ నరకముల నశగ్రంపజేయగలవానికి మకిక్కలి భయపడుడి.



మతత్తయ సువారర 16:26 ఒక మనుషఖ్యాడు లకమగ్రంతయు సగ్రంపదిగ్రంచు కొని తన పప్రణమును 
పోగొటట్టుకొగ్రంటే అతనికమ పప్రయో జనము? ఒక మనుషఖ్యాడు తన పప్రణమునకు పప్రతిగా నేమ 
యయఖ్యాగలడు? (మారక్క సువారర 8:36,37)

మతత్తయ సువారర 22:37 అగ్రందు కాయననీ పూరర్ణహహృదయముతను నీ పూరర్ణతతతను నీ 
పూరర్ణమనసుస్సుతను నీ దేవుడడైన పప్రభువును పప్రమగ్రంప వలెననునదియే.

మతత్తయ సువారర 26:38 అపప్పుడు యేసుమరణమగ నగ్రంతగా నా పప్రణము బహు దుదుఃఖముల 
మునిగియునన్నది; మీర ఇకక్కడ నిలిచ, నాతకూడ మెలకువగా నుగ్రండు డని వారత చెపప్పు 
(మారక్క సువారర 14:34)

మారక్క సువారర 12:30 నీవు నీ పూరర్ణహహృదయముతను, నీ పూరర్ణతతతను, నీ 
పూరర్ణవివేకముతను, నీ పూరర్ణబలముతను, నీ దేవుడడైన పప్రభువును పప్రమగ్రంపవలె ననునది 
పప్రధానమెడైన ఆజజ్ఞ.

లూకా సువారర 12:20 అయతే దేవుడువెఱఱ్ఱవాడ, యీ రతిత్రు నీ పప్రణము నడుగచునాన్నర; 
నీవు సిదద్ధపరచనవి ఎవని వగనని ఆతనిత చెపప్పును.

లూకా సువారర 21:19 మీర మీ ఓరప్పు చేత మీ పప్రణములను దకిక్కగ్రంచుకొగ్రందుర.
యోహాను సువారర 12:27 ఇపప్పుడు నా పప్రణము కలవరపడుచునన్నది; నే నేమగ్రందును?తగ్రండప్ర, 

యీ గడియ తటసిర్థగ్రంపకుగ్రండననున్న తపప్పుగ్రంచుము; అయ నను ఇగ్రందుకోసరమే నేను ఈ 
గడియకు వచర్చుతిని; 

అపొసత్తలుల కారఖ్యాములు 14:22 శషఖ్యాల మనసుస్సులను దహృఢపరచవిశత్విసమగ్రందు నిలుకడగా 
ఉగ్రండ వలెననియు, అనేక శగ మలను అనుభవిగ్రంచ మనము దేవుని రజఖ్యాముల 
పప్రవేశగ్రంపవలెననియు వారని హెచర్చురగ్రంచర.

అపొసత్తలుల కారఖ్యాములు 15:24 కొగ్రందర మాయొదద్దనుగ్రండి వెళడ్లి, తమ బోధచేత మముతను 
కలవరపరచ, మీ మనసుస్సులను చెరపచునాన్నరని విగ్రంటిమ. వారకి మే మధికారమచర్చు 
యుగ్రండలేదు

1 కొరగ్రంథీయులకు 15:45 ఇగ్రందు విషయమెడైఆదామను మొదటి మనుషఖ్యాడు జీవిగ్రంచు పప్రణ 
ఆయెనని వాప్రయబడియునన్నది. కడపటి ఆదాము జీవిగ్రంపచేయు ఆతత ఆయెను.

1 థెసస్సులొనీకయులకు 5:23 సమాధానకరరయగ దేవుడ మముతను సగ్రంపూరర్ణముగా 



పరశుదద్ధపరచును గాక. మీ ఆతతయు, జీవమును శరీరమును మన పప్రభువెడైన యేసుకీగ సుత్త 
రకడయగ్రందు నిగ్రందా రహి తముగాను, సగ్రంపూరర్ణముగాను ఉగ్రండునటడ్లి కాపడబడును గాక.

హెబప్రయులకు 6:19 ఈ నిరీక్షణ నిశర్చులమును, సిర్థరమునెడై, మన ఆతతకు లగ్రంగరవలెనుగ్రండి 
తెరలపల పప్రవేశగ్రంచుచునన్నది.

హెబప్రయులకు 10:39 అయతే మనము నశగ్రంచుటకు వెనుకతీయువారము కాము గాని ఆతతను 
రకికగ్రంచుకొనుటకు విశత్విసము కలిగినవారమెడై యునాన్నము.

యాకోబ 1:21 అగ్రందుచేత సమసత్త కలతషమును, విఱఱ్ఱవగచునన్న దుషట్టుతత్విమును మాని, లపల 
నాటబడి మీ ఆతతలను రకికగ్రంచుటకు శకిరగల వాకఖ్యామును సాతిత్వికముత అగ్రంగీకరగ్రంచుడి.

యాకోబ 5:20 పపని వాని తపప్పుమారర్గమునుగ్రండి మళడ్లిగ్రంచువాడు మరణమునుగ్రండి యొక 
ఆతతను రకికగ్రంచ అనేక పపములను కపప్పువేయునని తాను తెలిసికొనవలెను.

1 పతుర 1:9 అనగా ఆతతరక్షణను పొగ్రందుచు,చెపప్పునశకఖ్యామును మహిమా యుకరమునెడైన 
సగ్రంతషముగలవారడై ఆనగ్రందిగ్రంచుచునాన్నర.

1 పతుర 1:22 మీర సతఖ్యామునకు విధేయులవుటచేత మీ మనసుస్సులను పవితత్రుపరచుకొనిన 
వారడైయుగ్రండి, యొకనినొకడు హహృదయపూరత్వికముగాను మకక్కటము గాను పప్రమగ్రంచుడి.

1 పతుర 2:11 పప్రయులార, మీర పరదేశులును యాతిత్రుకులునెడై యునాన్నర గనుక ఆతతకు 
విరోధముగా పోరడు శరీరశ లను విసరరగ్రంచ,

1 పతుర 4:19 కాబటిట్టు దేవుని చతత్తపప్రకారము బాధపడువార సత పప్రవరరన గలవారడై, నమతకమెడైన
సహృషట్టుకరరకు తమ ఆతతలను అపప్పుగిగ్రంచుకొనవలెను.

2 పతుర 2:7,8 దురతరర్గల కామ వికారయుకరమెడైన నడవడిచేత బహు బాధపడిన 
నీతిమగ్రంతుడగ లతును తపప్పుగ్రంచెను. 8 ఆ నీతిమగ్రంతుడు వార మధఖ్యాను కాపరముగ్రండి, 
తాను చూచనవాటినిబటిట్టుయు వినినవాటినిబటిట్టుయు, వార అకగ మమెడైన కిగ యల విషయముల 
దినదినము నీతిగల తన మనసుస్సును నొపప్పుగ్రంచుకొనుచు వచెర్చును.

3 యోహాను 1:2 పప్రయుడ, నీ ఆతత వరద్ధలుడ్లిచునన్న పప్రకారము నీవు అనిన్న విషయములలను 
వరద్ధలుడ్లిచు సౌఖఖ్యాముగా ఉగ్రండవలెనని పప్రరర్థగ్రంచుచునాన్నను.
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