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నిరర్గమకాగ్రండమ 15:9 తరిమెదన కలిసికొనియెదన దోపుడుసొమమ పగ్రంచుకొనియెదన వాటివలన న ఆశ
తీరర్చుకొనియెదన న కతత దూసెదన న చెయయ వారిని నశనమ చేయునని శతత్రువనకొనెన.

నిరర్గమకాగ్రండమ 18:21  మరియు నీవ పప్రజలగ్రందరిల సామరరయమ దదైవభకక సతయసకక కలిగ,

లగ్రంచగగ్రండులుకాని మనషయలన ఏరర్పరచుకొని,  వేయమగ్రందిక ఒకనిగాన,  నూరమగ్రందిక ఒకనిగాన,

ఏబదిమగ్రందిక ఒకనిగాన, పది మగ్రందిక ఒకనిగాన, వారిమీద నయయాధిపతలన నియ మగ్రంపవలెన.

నిరర్గమకాగ్రండమ 20:14 వయభిచరిగ్రంపకూడద.

నిరర్గమకాగ్రండమ 20:17  నీ పొరగువాని యలుల ఆశగ్రంపకూడద.నీ పొరగువాని భారయనెదైనన అతని
దాసునెదైనన అతని దాసినెదైనన అతని యెదద్దునెదైనన అతని గాడిదనెదైనన నీ పొరగువానిదగు దేనినెదైనన
ఆశగ్రంప కూడద అని చెపర్పన.

సగ్రంఖయకాగ్రండమ 11:4  వారి మధయననన మశగతజనమ మగ్రంసాపేక అధి కమగా కనపరచగా
ఇశగ యేలీయులున మరల ఏడిర్చుమకెవర మగ్రంసమ పటట్టెదర?

దిద్వితీయోపదేశకాగ్రండమ 5:21 నీ పొరగువాని భారయన ఆశగ్రంపకూడద; నీ పొరగు వాని యగ్రంటినెదైనన వాని
పొలమనెదైనన వాని దాసుని నెదైనన వాని దాసినినెదైనన వాని యెదద్దునెదైనన వాని గాడిద నెదైనన నీ
పొరగువానిదగు దేనినెదైనన ఆశగ్రంపకూడద.

దిద్వితీయోపదేశకాగ్రండమ 12:20  నీ దేవడదైన యెహోవా తన నీకచర్చున మటచొపుర్పన నీ సరిహదద్దులన
విశలపరచన తరవాత నిశర్చుయమగా మగ్రంసమ తనగోరి మగ్రంసమ తనెదననకొగ్రందవ. అపుర్పడు
నీకషట్టెమెదైన మగ్రంసమ తనవచుర్చున.

దిద్వితీయోపదేశకాగ్రండమ 22:22  ఒకడు మగనలిత శయనిగ్రంచుచుగ్రండగా కనబడిన యెడల వారిదద్దుర,

అనగా ఆ సతస్త్రీత శయనిగ్రంచన పుర షడున ఆ సతస్త్రీయున చగ్రంపబడవలెన. అటల ఆ చెడు తనమన
ఇశగ యేలులనగ్రండి పరిహరిగ్రంచుదర.

యెహొషవ 7:21  దోపుడు సొమమల ఒక మగ్రంచ షీనర పదైవసతస్త్రీమన రగ్రండువగ్రందల తలమల వగ్రండిని
ఏబది తల మల యెతతగల ఒక బగ్రంగార కమమని నేన చూచ వాటిని ఆశగ్రంచ తీసికొగ్రంటిని; అదిగో న
డేరామధయ అవి భూమల దాచబడియుననవి,  ఆ వగ్రండి దాని కగ గ్రంద ఉననదని ఉతతరమచర్చు తన
చేసినదగ్రంతయు ఒపుర్పకొనెన.

కీరకనల గగ గ్రంథమ 10:3  దషట్టెలు తమ మనోభిలాషనబటిట్టె అతశయపడుదరలభులు యెహోవాన



తరసస్కరిగ్రంతర
కీరకనల గగ గ్రంథమ 78:18  వార తమ ఆశకొలది ఆహారమ నడుగుచు తమ హహృదయమలల దేవని
శోధిగ్రంచరి.

కీరకనల గగ గ్రంథమ 78:30 వారి ఆశ తీరకమనపే ఆహారమ ఇగ్రంక వారి నోళలల నగ్రండగానే
కీరకనల గగ గ్రంథమ 81:12  కాబటిట్టె వార తమ సద్వికీయాలచనలనబటిట్టె నడుచు కొననటల వారి
హహృదయకాఠినయమనక నేన వారినపర్పగగ్రంచతని.

కీరకనల గగ గ్రంథమ 106:14 అరణయమల వార బహుగా ఆశగ్రంచరి ఎడారిల దేవని శోధిగ్రంచరి
కీరకనల గగ గ్రంథమ 119:36 లభమతటట్టె కాక నీ శసనమలతటట్టె న హహృద యమ తత్రుపుర్పమ.

సామెతలు 1:19 ఆశపాతకలగ్రందరి గత అటిట్టెదే దానిని సద్వికరిగ్రంచువారి పాప్రణమ అది తీయున.

సామెతలు 6:25  దాని చకస్కదనమనగ్రంద నీ హహృదయమల ఆశపడకమ అది తన కనరపర్పలన
చకలిగ్రంచ నినన లపరచుకొన నియయకమ.

సామెతలు 15:27 లభి తన యగ్రంటివారిని బాధపటట్టెన లగ్రంచమ నసహయగ్రంచుకొనవాడు బప్రదకన.

సామెతలు 21:25,26  సోమరివాని చేతలు పనిచేయనొలలవ వాని యచచ వాని చగ్రంపున. 26 దినమెలల
ఆశలు పుటట్టెచుగ్రండున నీతమగ్రంతడు వనకతీయక ఇచుర్చుచుగ్రండున.

సామెతలు 28:16   వివేకమలేనివాడవదై జనలన అధికమగా బాధపటట్టె అధికార,  దరాలభమన
దేద్విషగ్రంచువాడు దీరార్ఘాయుషమగ్రంతడగున.

యెషయా గగ గ్రంథమ 56:11  కకస్కలు తగ్రండిక ఆతరపడున,  ఎగ్రంత తనినన వాటిక తహృపతలేద.  ఈ
కాపరలు అటిట్టెవార వార దేనిని వివేచగ్రంపజాలర వారగ్రందర తమకషట్టెమెదైన మరర్గమన పోవదర ఒకడు
తపర్పకగ్రండ అగ్రందర సద్విపప్రయోజనమ విచ రిగ్రంచుకొగ్రందర.

యెషయా గగ గ్రంథమ 57:17 వారి లభమవలన కలిగన దోషమనబటిట్టె నేన ఆగగ హపడి వారిని కొటిట్టెతని
నేన న మఖమ మరగుచేసికొని కోపగ్రంచతని వార తరగబడి తమకషట్టెమెదైన మరర్గమన నడచుచు
వచర్చురి.

యరమయా 6:13  అలుర్పలేమ ఘనలేమ వారగ్రందర మోసమ చేసి దోచుకొనవార,  పప్రవకకలేమ
యాజకలేమ అగ్రందర వగ్రంచకలు.

యరమయా 22:17  అయత నీ దహృషట్టెయు నీ కోరికయు అనయయ మగా లాభమ
సగ్రంపాదిగ్రంచుకొనటయగ్రందే, నిరపదాధుల రకకమ ఒలికగ్రంచుటయగ్రందే నిలిచయుననవి. అగ్రందకొరక నీవ
జనలన బాధిగ్రంచుచుననవ, అగ్రందకొరక బలా తస్కరమ చేయుచుననవ.

యరమయా 51:13   విసాతరజలమలయొదద్దు నివసిగ్రంచుదాన,  నిధుల సమహృదిద్ధిగలదాన,  నీ అగ్రంతమ



వచర్చునది అనయయలాభమ నీకక దొరకద.

యెహెజస్కలు 6:9  మరియు ననన విసరిరగ్రంచనవారి విశద్విస ఘాతక మెదైన వయభిచరమనసుస్సున,

విగగ హమల ననసరిగ్రంచన వయభిచరదహృషట్టెని నేన మరిర్చు నతటట్టె తరగజయగా,  చెరపటట్టెబడినవారదై
శేషగ్రంచనవార అనయజనలమధయ ననన జాజ్ఞాపకమ చేసికొని,  తమనసరిగ్రంచన హేయకహృతయమ
లనినటినిబటిట్టె తమ చేసిన దషస్కస్త్రీయలన కనగని తమమన తమ అసహయగ్రంచుకొనచు

యెహెజస్కలు 14:4,5  కావన నీవ వారిక సగ్రంగత తెలియజసి యీలాగు చెపుర్పమపప్రభువదైన యెహోవా
సెలవిచుర్చునదేమనగాతమ విసాతర మెదైన విగగ హమలనబటిట్టె తమ మనసుస్సున విగగ హమలన నిలుపుకొని
తమక దోషమ కలుగజసికొని తమ యెదట అభయగ్రంతరమన పటట్టెకొని పప్రవకకయొదద్దుక వచుర్చు ఇశగ
యేలీయులగ్రందర 5  తమ విగగ హమల మూలమగా నక అనయలెదైరి గనక నేన వారి
హహృదయమన లపరచు నటల యెహోవానగు నేనే వారిక పప్రతయతతరమచుర్చు చుననన.

యెహెజస్కలు 22:12  ననన మరచపోయ నరహతయకెదై లగ్రంచమ పుచుర్చుకొనవార నీల నననర,

అపర్పచర్చు వడిడ పుచుర్చుకొని నీ పొరగువారిని బాధిగ్రంచుచు నీవ బలవగ్రంత మగా వారిని
దోచుకొనచుననవ; ఇదే పప్రభువదైన యెహోవా వాకస్క.

యెహెజస్కలు 33:31  న జనలు రాదగన విధమగా వార నీయొదద్దుక వచర్చు,  న జనలెదైనటట్టెగా నీ
యెదట కూరర్చుగ్రండి నీ మటలు విగ్రందర గాని వాటి ననసరిగ్రంచ పప్రవరికగ్రంపర,  వార నోటిత ఎగ్రంత
పేప్రమ కనపరచుదర గాని వారి హహృదయమ లాభమన అపేకకగ్రంచు చుననది.

హొషేయ 4:12  న జనలు తమ పటట్టె కొనిన కఱఱ్ఱయొదద్దు విచరణచేయుదర,  తమ చేతకఱఱ్ఱ వారిక
సగ్రంగత తెలియజయున,  వయభిచరమనసుస్సు వారిని తత్రువ తపర్పగ్రంపగా వార తమ దేవని విసరిరగ్రంచ
వయభిచ రిగ్రంతర.

హొషేయ 5:4  తమ కగయలచేత అభయగ్రంతరపరచబడినవారదై వార తమ దేవనియొదద్దుక తరిగ
రాలేకపోవదర. వారిల వయభిచర మనసుస్సుగ్రండుటవలన వార యెహోవాన ఎరగక యుగ్రందర.

మీకా 2:2 వార భూమలు ఆశగ్రంచ పటట్టెకొగ్రందర, ఇగ్రండుల ఆశగ్రంచ ఆకగ మగ్రంచు కొగ్రందర, ఒక మనిషని వాని
కటగ్రంబమన ఇగ్రంటివానిని వాని సాద్విసరయమన అనయయమగా ఆకగ మగ్రంతర.

నహూమ 3:4  చకస్కనిదానవదై వేశయవదై చలలగ్రంగ తనమగ్రంద జాజ్ఞానమగల దానవదై జారతద్విమచేసి
జనగ్రంగమలమీద చలలగ్రంగతనమ జరిగగ్రంచ సగ్రంసారమలన అమమి్మవే సినదాన,

హబకూస్కక 2:9  తనక అపాయమ రాకగ్రండునటల తన నివాసమన బలపరచుకొని,  తన
యగ్రంటివారికొరకెదై అనయయమగా లాభమ సగ్రంపాదిగ్రంచుకొనవానిక శగమ.

మతతయ సువారక 5:28  నేన మీత చెపుర్పనదేమనగాఒక సతస్త్రీని మోహపుచూపుత చూచు పప్రతవాడు



అపుర్పడే తన హహృదయమగ్రంద ఆమెత వయభిచరమ చేసినవాడగున.

మరస్క సువారక 4:19  వీర వాకయమ విగ్రందర గాని ఐహక విచరమలున,  ధనమోసమన మరి
ఇతరమెదైన అపేక లున లపల చొచర్చు, వాకయమన అణచవేయుటవలన అది నిషష్ఫలమగున.

మరస్క సువారక 7:22  ఆయన ఆమెన చూచపలలలు మొదట తహృపత పొగ్రందవలెన;  పలలల రొటట్టె తీసికొని
కకస్కపలలలక వేయుట యుకకమ కాదనెన.

లూకా సువారక 3:14  సెదైనికలున మమమ చేయవలెనని అతని నడిగరి.  అగ్రందక అతడుఎవనిని
బాధపటట్టెకయు,  ఎవని మీదన అపనిగ్రంద వేయ కయు,  మీ జీతమలత తహృపతపొగ్రందియుగ్రండుడని
వారిత చెపర్పన.

లూకా సువారక 12:15  మరియు ఆయన వారితమీర ఏవిధమెదైన లభమనక ఎడమయయక
జాగగ తతపడుడి; ఒకని కలిమ విసతరిగ్రంచుట వాని జీవమనక మూలమ కాదనెన.

లూకా సువారక 16:14  ధనపేకగల పరిసయుయలు ఈ మటలనినయు విని ఆయనన
అపహసిగ్రంచుచుగ్రండగా

యోహాన సువారక 8:44  మీర మీ తగ్రండిప్రయగు అపవాది సగ్రంబగ్రంధులు;  మీ తగ్రండిప్ర దరాశలు నెరవేరర్చు
గోరచుననర.  ఆదినగ్రండి వాడు నరహగ్రంత కడదైయుగ్రండి సతయమగ్రంద నిలిచనవాడు కాడు;

వానియగ్రంద సతయమలేద;  వాడు అబదద్ధిమడునపుర్పడు తన సద్విభావమ అనసరిగ్రంచయే
మటలాడున; వాడు అబదిద్ధి కడున అబదద్ధిమనక జనకడునెదై యుననడు.

అపొసతలుల కారయమలు 20:33 ఎవని వగ్రండినెదైనన, బగ్రంగారమనెదైనన వసతస్త్రీ మలనెదైనన నేన ఆశగ్రంపలేద;

రోమీయులక 1:24-29  ఈ హేతవచేత వార తమ హహృదయమల దరాశ లన అనసరిగ్రంచ,  తమ
శరరమలన పరసర్పరమ అవమన పరచుకొననటల దేవడు వారిని అపవితత్రుతక అపర్పగగ్రంచెన. 25

అటిట్టెవార దేవని సతయమన అసతయమనక మరిర్చు,  సహృషట్టెకరకక పప్రతగా సహృషట్టెమన పూజగ్రంచ
సేవిగ్రంచరి.  యుగమల వరక ఆయన సోతతత్రురర్హుడదై యుననడు,  ఆమన. 26  అగ్రందవలన దేవడు
తచచమెదైన అభిలాషలక వారిని అపర్పగగ్రంచెన.  వారి సతస్త్రీలు సయతమ సాద్విభావికమెదైన ధరమమన
విడిచ సాద్విభావిక విరదద్ధిమెదైన ధరమమన అనసరిగ్రంచరి. 27  అటవలె పురషలు కూడ సతస్త్రీయొకస్క
సాద్విభావికమెదైన ధరమమన విడిచ,  పురషలత పురషలు అవాచయమెదైనదిచేయుచు,  తమ
తపర్పదమనక తగన పప్రత ఫలమన పొగ్రందచు ఒకరియెడ 28  మరియు వార తమ మనసుస్సుల
దేవనిక చోటియయ నొలలకపోయరి గనక చేయరాని కారయమలు చేయుటక దేవడు భప్రషట్టె మనసుస్సుక
వారినపర్పగగ్రంచెన. 29  అటిట్టెవార సమసతమెదైన దరనతచేతన,  దషట్టెతద్విమచేతన,  లభమచేతన,

ఈరకయచేతన నిగ్రండుకొని, మతస్సురమ నరహతయ కలహమ కపటమ వదైరమనవాటిత నిగ్రండినవారదై 



రోమీయులక 6:12 కాబటిట్టె శరర దరాశలక లబడునటలగా చవనక లనెదైన మీ శరరమగ్రంద పాపమన
ఏలనియయకడి.

రోమీయులక 7:7  కాబటిట్టె యేమగ్రందమ?  ధరమశసతస్త్రీమ పాపమయెన?  అటలనరాద.

ధరమశసతస్త్రీమవలననే గాని పాపమనగాఎటిట్టెదో నక తెలియకపోవన.  ఆశగ్రంపవదద్దుని ధరమ శసతస్త్రీమ
చెపర్పనియెడల దరాశయన ఎటిట్టెదో నక తెలియకపోవన.

రోమీయులక 13:9  ఏలా గనగా వయభిచరిగ్రంపవదద్దు,  నరహతయ చేయవదద్దు,  దొగ్రంగలవదద్దు,  ఆశగ్రంపవదద్దు,
అననవియు, మరి ఏ ఆజజ్ఞాయెదైన ఉనన యెడల అదియు నిననవలె నీ పొరగువాని పేప్రమగ్రంప వలెనన
వాకయమల సగ్రంకకపమగా ఇమడియుననవి.

రోమీయులక 13:14  మెటట్టెక పప్రభువదైన యేసుకీగ సుతన ధరిగ్రంచుకొనినవారదై,  శరరచచలన
నెరవేరర్చుకొనటక శరరమ విషయమెదై ఆలచన చేసికొనకడి.

1  కొరిగ్రంథీయులక 5:10,11  అయత ఈలకపు జారలతనెదైనన,  లభులతనెదైనన,

దోచుకొనవారితనెదైనన,  విగగ హారాధకలతనెదైనన,  ఏమతత్రుమన సాగ్రంగతయమ చేయవదద్దుని కాద;

ఆలాగదైత మీర లకమలనగ్రండి వళ 11 ఇపుర్పడదైత,  సహోదర డనబడిన వాడవడదైనన జారడుగాని
లభిగాని విగగ  హారాధకడుగాని తటట్టెబోతగాని తత్రుగుబోతగాని దోచుకొనవాడుగాని
అయయుననయెడల,  అటిట్టెవానిత సాగ్రంగతయమ చేయకూడద భుజగ్రంపనకూడదని మీక
వాప్రయుచుననన.

1 కొరిగ్రంథీయులక 6:9,10 అనయయసురలు దేవని రాజయమనక వారసులు కానేరరని మీక తెలియదా?

మోసపోకడి; జారలెదైనన విగగ  హారాధకలెదైనన వయభిచరలెదైనన ఆడగ్రంగతనమగలవా రదైనన పురష
సగ్రంయోగ 10 దొగ్రంగలెదైనన లభులెదైనన తత్రుగు బోతలెదైనన దూషకలెదైనన దోచుకొనవారదైనన దేవని
రాజయమనక వారసులు కానేరర.

1 కొరిగ్రంథీయులక 10:6 వార ఆశగ్రంచన పప్రకారమ మనమ చెడడవాటిని ఆశగ్రంచకగ్రండునటల ఈ సగ్రంగతలు
మనక దహృషట్టెగ్రంతమలుగా ఉననవి.

1  కొరిగ్రంథీయులక 12:31  కహృపావరమలల శేగ షష్ఠమెదైన వాటిని ఆసకకత అపేకకగ్రంచుడి.  ఇదియుగాక
సరోద్వితతమమెదైన మరర్గమన మీక చూపుచుననన.

1  కొరిగ్రంథీయులక 14:39  కాబటిట్టె న సహోదరలారా,  పప్రవచగ్రంచుట ఆసకకత అపేకకగ్రంచుడి,  భాషలత
మటలాడుట ఆటగ్రంకపరచకడి గాని,

2  కొరిగ్రంథీయులక 9:5  కావన లగడ ఇచెర్చుదమని మీర చెపర్పన ధరమమ పసినితనమగా ఇయయక
ధారాళమగా ఇయయ వలెనని చెపర్ప, సహోదరలు మీ యొదద్దుక మగ్రందగావచర్చు దానిని జమచేయుటకెదై



వారిని హెచర్చురిగ్రంచుట అవసరమని తలగ్రంచతని.

గలతీయులక 5:16-20  నేన చెపుర్పనదేమనగా ఆతమనసారమగా నడుచు కొనడి,  అపుర్పడు మీర
శరరచచన నెరవేరర్చుర. 17  శరరమ ఆతమకన ఆతమ శరరమనకన విరోధమగా అపేకకగ్రం చున.

ఇవి యొకదానికొకటి వయతరక మగా ఉననవి గనక మీరవిచేయ నిచచయగ్రంతరో వాటిని
చేయకగ్రందర. 18 మీర ఆతమచేత నడిపగ్రంపబడినయెడల ధరమ శసతస్త్రీమనక లనెదైనవార కార. 19

శరరకారయమలు సర్పషట్టెమెదైయుననవి;  అవేవనగా,  జారతద్విమ,  అపవితత్రుత,  కామకతద్విమ, 20

విగగ హారాధన, అభిచరమ, దేద్విషమలు, కలహమ, మతస్సురమలు, కోగ ధమలు, కకలు,

గలతీయులక 5:24 కీగ సుతయేసు సగ్రంబగ్రంధులు శరరమన దాని యచచల తన దరాశలతన సిలువవేసి
యుననర.

ఎఫెసయులక 2:1-3 మీ అపరాధమలచేతన పాపమలచేతన మీర చచర్చునవారదై యుగ్రండగా, ఆయన
మమమన కీగ సుతత కూడ బప్రదికగ్రంచెన. 2  మీర వాటిని చేయుచు,  వాయు మగ్రండల సగ్రంబగ్రంధమెదైన
అధిపతని, అనగా అవిధేయులెదైన వారిని ఇపుర్పడు పేప్రరపగ్రంచు శకకక అధిపతని అనసరిగ్రంచ, యీ పప్రపగ్రంచ
ధరమమచొపుర్పన మనపు నడుచుకొగ్రంటిరి. 3  వారిత కలిసి మనమగ్రందరమన శరరమయొకస్కయు
మనసుస్సుయొకస్కయు కోరికలన నెరవేరర్చుకొనచు,  మన శరరాశలన అనసరిగ్రంచ మనపు
పప్రవరికగ్రంచుచు, కడమ వారివలెనే సద్విభావసిదద్ధిమగా దదైవోగగ తక పాతత్రులమెదై యుగ్రంటిమ. 

ఎఫెసయులక 4:19  వార సిగుర్గలేనివారదైయుగ్రండి ననవిధమెదైన అపవితత్రుతన అతయశత జరిగగ్రంచుటక
తమమనతమ కామకతద్విమనక అపర్పగగ్రంచుకొనిరి.

ఎఫెసయులక 4:22-27  కావన మనపటి పప్రవరకన విషయమలనెదైత,  మోసకరమెదైన దరాశవలన
చెడిపోవ మీ పాప్రచీనసద్విభావమన వదలుకొని 23 మీ చతతవహృతతయగ్రంద నూతనపరచబడినవారదై, 24

నీతయు యథారరమెదైన భకకయుగలవారదై,  దేవని పోలికగా సహృషట్టెగ్రంప బడిన నవీనసద్విభావమన
ధరిగ్రంచుకొనవలెన. 25  మనమ ఒకరికొకరమ అవయవమలెదై యుననమ గనక మీర
అబదద్ధిమడుట మని పప్రతవాడున తన పొరగువానిత సతయమ మటలాడవలెన. 26  కోపపడుడి
గాని పాపమ చేయకడి;  సూరయడసతమగ్రంచువరక మీ కోపమనిలిచయుగ్రండకూడద. 27  అపవాదిక
చోటియయకడి;

ఎఫెసయులక 5:3,5  మీల జారతద్విమ గాని,  యే విధమెదైన అపవితత్రుతయే గాని,  లభతద్విమగాని,  వీటి
పేరదైనన ఎతతకూడద,  ఇదే పరిశుదద్ధిలక తగనది. 5  వయభిచరియెదైనన,  అపవితత్రుడదైనన,

విగగ హారాధికడదై యుననలభియెదైనన,  కీగ సుతయొకస్కయు దేవనియొకస్కయురాజయమనక
హకస్కదారడు కాడన సగ్రంగత మీక నిశర్చుయమగా తెలియున. 



కొలొసస్సుయులక 3:5  కావన భూమమీదననన మీ అవయవమలన,  అనగా జారతద్విమన,

అపవితత్రుతన, కామతరతన, దరాశన, విగగ హారాధనయెదైన ధనపేకన6 చగ్రంప వేయుడి.

1  థెసస్సులొనీకయులక 2:5  మీరరిగయుననటట్టె మమ ఇచర్చుకపు మటలనెదైనన,  ధనపేకన కపర్పపటట్టె
వేషమనెదైనన ఎననడున వినియోగగ్రంపలేద; ఇగ్రందక దేవడే సాకక.

1  థెసస్సులొనీకయులక 4:3-7  మీర పరిశుదద్ధిలగుటయే,  అనగా మీర జారతద్విమనక దూరమగా
ఉగ్రండుటయే దేవని చతతమ. 4  మీల పప్రతవాడున,  దేవని ఎరగని అనయజనలవలె
కామభిలాషయగ్రంద కాక, 5  పరిశుదద్ధితయగ్రందన ఘనతయగ్రందన తన తన ఘటమన ఎటల
కాపాడుకొనవలెనో అది యెరిగయుగ్రండుటయే దేవని చతతమ. 6 ఈ విషయమగ్రందవడున అతకగ మగ్రంచ
తన సహోదరనిక మోసమ చేయకగ్రండవలెన;  ఎగ్రందకనగా మమ పూరద్విమ మీత చెపర్ప
సాకయమచర్చున పప్రకారమ పప్రభువ వీటనినటి విషయమెదై పప్రతదగ్రండన చేయువాడు. 7  పరిశుదద్ధి లగుటక
దేవడు మనలన పలిచెనగాని అపవితత్రులుగా ఉగ్రండుటక పలువలేద.

1  తమోతక 3:3,8  మదయపానియు కొటట్టెవాడునకాక,  సాతద్వి కడున,  జగడమడనివాడున,

ధనపేకలేనివాడునెదై,  8  ఆలాగుననే పరిచరకలు మనయలెదై యుగ్రండి,  దిద్విమనసుస్కలున,  మగుల
మదయపానసకకలున, దరాలభమ న పేకకగ్రంచువారనెదైయుగ్రండక

1 తమోతక 6:9,10 ధనవగ్రంతలగుటక అపేకకగ్రంచు వార శోధనలన, ఉరిలన, అవివేక యుకకమలున
హానికరమలునెదైన అనేక దరాశలలన పడుదర. అటిట్టెవి మనషయలన నషట్టెమలన నశనమలన
మగ్రంచవేయున. 10  ఎగ్రందకనగా ధనపేకసమసతమెదైన కీడులక మూలమ;  కొగ్రందర దానిని ఆశగ్రంచ
విశద్విసమనగ్రండి తొలగపోయ ననబాధలత తమమన తమ పొడుచుకొనిరి.

2  తమోతక 2:22  నీవ ¸°వనేచచలనగ్రండి పారిపొమమ,  పవితత్రు హహృదయులెదై పప్రభువనక పాప్రరరన
చేయువారితకూడ నీతని విశద్విసమన పేప్రమన సమధానమన వగ్రంటాడుమ.

2 తమోతక 3:2 ఏలాగనగా మనషయలు సాద్విరర పప్రయులు ధనపేకకలు బగ్రంకమలాడువార అహగ్రంకారలు
దూషకలు తలిలదగ్రండుప్రలక అవిధేయులు కహృతజజ్ఞాత లేనివార అపవితత్రులు

2  తమోతక 3:6  పాపభరితలెదై ననవిధమలెదైన దరాశలవలన నడిపగ్రంపబడి,  యెలలపుర్పడున
నేరర్చుకొనచుననన,

2  తమోతక 4:3  ఎగ్రందకనగా జనలు హతబోధన6  సహగ్రంపక,  దరద చెవలు గలవారదై తమ సద్వికీయ
దరాశలక అన కూలమెదైన బోధకలన తమకొరక పోగుచేసికొని,

తీతక 2:12 మనమ భకకహీనతన, ఇహలక సగ్రంబగ్రంధమెదైన దరాశలన విసరిరగ్రంచ, శుభపప్రదమెదైన నిరకణ
నిమతతమ,



తీతక 3:3  ఎగ్రందకనగా మనమ కూడ మనపు అవివేకలమన అవిధేయులమన మోసపోయన
వారమన ననవిధమలెదైన దరాశలకన భోగమలకన దాసులమనెదైయుగ్రండి,

దషట్టెతద్విమనగ్రందన అసూయ యగ్రందన కాలమగడుపుచు,  అసహుయలమెదై యొకని నొకడు
దేద్విషగ్రంచుచు ఉగ్రంటిమ గాని

హెబప్రయులక 13:5  ధనపేకలేనివారదై మీక కలిగనవాటిత తహృపతపొగ్రందియుగ్రండుడి.నినన ఏమతత్రుమన
విడువన, నినన ఎననడున ఎడబాయన అని ఆయనయే చెపర్పన గదా.

యాకోబ 1:14,15  పప్రతవాడున తన సద్వికీయమెదైన దరాశచేత ఈడద్విబడి మరలు కొలర్పబడిన వాడదై
శోధిగ్రంపబడున. 15  దరాశ గరర్భమ ధరిగ్రంచ పాపమన కనగా,  పాపమ పరిపకద్విమెదై మరణమన
కనన.

యాకోబ 4:1-5   మీల యుదద్ధిమలున పోరాటమలున దేనినగ్రండి కలుగుచుననవి?  మీ
అవయవమలల పోరాడు మీ భోగేచచలనగ్రండియే గదా? 2  మీరాశగ్రంచుచుననర గాని మీక
దొరకటలేద;  నరహతయచేయుదర మతస్సుర పడుదర గాని సగ్రంపాదిగ్రంచుకొనలేర;  పోటాలడుదర
యుదద్ధిమ చేయుదర గాని దేవని అడుగనగ్రందన మీ కమయు దొరకద. 3  మీరడిగనన మీ
భోగమల నిమతతమ వినియోగగ్రంచుటకెదై దరదేద్దుశమత అడుగుదర గనక మీకమయు
దొరకటలేద. 4  వయభిచరిణులారా,  యీ లకసేనహమ దేవనిత వదైరమని మీరరగరా?

కాబటిట్టెయెవడు ఈ లకమత సేనహమ చేయగోరనో వాడు దేవనిక శతత్రువగున. 5  ఆయన
మనయగ్రంద నివ సిగ్రంపజసిన ఆతమ మతస్సురపడునగ్రంతగా అపేకకగ్రంచున అన లేఖనమ చెపుర్పనది
వయరరమని అనకొనచుననరా?

1  పేతర 1:14  నేన పరిశుదద్ధిడనెదై యుననన గనక మీరన పరిశుదద్ధిలెదై యుగ్రండుడని
వాప్రయబడియుననది.

1 పేతర 2:11 పప్రయులారా, మీర పరదేశులున యాతత్రుకలునెదై యుననర గనక ఆతమక విరోధమగా
పోరాడు శరరాశ లన విసరిరగ్రంచ,

1  పేతర 4:2-4  శరర విషయమల శగమపడినవాడు శరరమగ్రంద జీవిగ్రంచు మగలినకాలమ ఇకమీదట
మనజాశలన అనసరిగ్రంచ నడుచుకొనక,  దేవని ఇషట్టెనసారమగానే నడుచుకొన నటల పాపమత
జోలి యక నేమయులేక యుగ్రండున. 3  మనమ పోకరిచేషట్టెలు,  దరాశలు,  మదయ పానమ,  అలలరిత
కూడిన ఆటపాటలు,  తత్రుగుబోతల విగ్రందలు,  చేయదగని విగగ హపూజలు మొదలెదైనవాటియగ్రంద
నడుచుకొనచు,  అనయజనల ఇషట్టెమ నెరవేరర్చుచుగ్రండుటక గతగ్రంచనకాలమ చలున, 4

అపరిమతమెదైన ఆ దరాద్వియపారమనగ్రంద తమతకూడ మీర పరగతతకపోయనగ్రందక వార



ఆశర్చురయపడుచు మమమన దూషగ్రంచుచుననర.

2  పేతర 1:4  ఆ మహమ గుణాతశయమలనబటిట్టె ఆయన మనక అమూలయ మలున
అతయధికమలునెదైన వాగాద్దునమలన అనగగ హగ్రంచ యుననడు.  దరాశన అనసరిగ్రంచుటవలన
లకమగ్రందనన భప్రషట్టెతద్విమన ఈ వాగాద్దునమల మూలమగా మీర తపర్పగ్రంచుకొని,

దేవసద్విభావమనగ్రంద పాలివారగునటల వాటిని అనగగ హగ్రంచెన
2  పేతర 2:3  వార అధిక లభులెదై,  కలర్పనవాకయమలు చెపుర్పచు,  మీవలన లాభమ
సగ్రంపాదిగ్రంచుకొగ్రందర;  వారిక పూరద్విమ నగ్రండి విధిగ్రంపబడిన తీరర్ప ఆలసయమ చేయద,  వారి
నశనమ కనిక నిదప్రపోద.

2  పేతర 2:9-19  భకకలన శోధనలనగ్రండి తపర్పగ్రంచుటకన,  దరర్ణీతపరలన మఖయ మగా
మలినమెదైన దరాశకలిగ శరరానసారమగా నడుచు కొనచు,  పప్రభుతద్విమన నిరాకరిగ్రంచుచు, 10  శ
కల ఉగ్రంచ బడినవారిని తీరర్పదినమవరక కావలిల ఉగ్రంచుటకన,  పప్రభువ సమరరడు.  వీర
తెగువగలవారన సేద్విచచపరలునెదై మహాతమలన దూషగ్రంప వరవకయుననర. 11  దేవదూతలు
వారికగ్రంట మరి అధికమెదైన బలమన శకకయు గలవారదైనన, పప్రభువ ఎదట వారిని దూషగ్రంచ వారిమీద
నేరమ మోప వరతర. 12  వారదైత పటట్టెబడి చగ్రంప బడుటక సద్విభావసిదద్ధిమగా పుటిట్టెన
వివేకశూనయమలగు మహృగమలవలె ఉగ్రండి,  తమక తెలియని విషయమలన గూరిర్చు దూషగ్రంచుచు,

తమ దషపప్రవరకనక పప్రతఫలమగా హాని అనభవిగ్రంచుచు,  తమ చేయు నశనమతనే తమ
నశనమ పొగ్రందదర, 13  ఒకనటి సుఖన భవమ సగ్రంతషమని యెగ్రంచుకొగ్రందర.  వార కళగ్రంక
మలున నిగ్రందాసర్పదమలునెదై తమ పేప్రమవిగ్రందలల మీతకూడ అననపానమలు పుచుర్చుకొనచు తమ
భోగ మలయగ్రంద సుఖగ్రంచుదర. 14 వయభిచరిణిని చూచ ఆశగ్రంచుచు పాపమ మనలేని కననలు
గలవారన,  అసిరరలెదైనవారి మనసుస్సులన మరలుకొలుర్పచు లభితద్వి మగ్రంద సాధకమచేయబడిన
హహృదయమగలవారన,  శప గగ సుతలునెదైయుగ్రండి, 15  తనననిమరర్గమన విడిచ బెయోర
కమరడదైన బలామ పోయన మరర్గమనబటిట్టె తత్రువ తపర్పపోయరి. 16  ఆ బలామ దరనతవలన
కలుగు బహు మనమన పేప్రమగ్రంచెన;  అయత తన చేసిన అతకగ మమ నిమతతమ అతడు
గదిద్దుగ్రంపబడన,  ఎటలనగా నోరలేని గారద్దుభమ మనవసద్విరమత మటలాడి ఆ పప్రవకకయొకస్క
వఱఱ్ఱతనమ అడడగగ్రంచెన. 17  వీర నీళలలేని బావలున,  పనగాలిక కొటట్టెకొనిపోవ మఘమలునెదై
యుననర.  వీరికొరక గాఢగ్రంధకారమ భదప్రమ చేయబడియుననది. 18  వీర వయరరమెదైన
డగ్రంబపుమటలు పలుకచు,  తమ శరరసగ్రంబగ్రంధమెదైన దరాశలుగలవారదై,  తపుర్పమరర్గమగ్రంద
నడుచువారిలనగ్రండి అపుర్పడే తపర్పగ్రంచు కొనినవారిని పోకరిచేషట్టెలచేత మరలుకొలుర్పచుననర. 19



తమ భప్రషట్టెతద్విమనక దాసులెదైయుగ్రండియు,  అటిట్టెవారిక సాద్వితగ్రంతత్రుయమ ఇతతమని చెపుర్పదర.  ఒకడు
దేనివలన జయగ్రంపబడునో దానిక దాసుడగున గదా

2 పేతర 3:3 అగ్రంతయ దినమలల అపహాసకలు అపహసిగ్రంచుచువచర్చు, తమ సద్వికీయ దరాశలచొపుర్పన
నడుచుకొనచు,

1 యోహాన 2:15-17 ఈ లకమనెదైనన లకమల ఉననవాటినెదైనన పేప్రమగ్రంపకడి. ఎవడదైనన లకమన
పేప్రమగ్రంచనయెడల తగ్రండిప్ర పేప్రమ వానిల నగ్రండద. 16 లకమల ఉననదగ్రంతయు, అనగా శర రాశయు 

నేతత్రుశయు జీవపుడగ్రంబమన తగ్రండిప్రవలన పుటిట్టెనవి కావ; అవి లకసగ్రంబగ్రంధమెదైనవే. 17 లకమన దాని
ఆశయు గతగ్రంచపోవచుననవి గాని, దేవని చతత మన జరిగగ్రంచువాడు నిరగ్రంతరమన నిలుచున. 

యూదా 1:11  అయోయవారిక శగమ.  వార కయీన నడిచన మరర్గమన నడిచరి,  బహుమనమ
పొగ్రందవలెనని బలామ నడిచన తపుర్పతత్రువల ఆతరమగా పరగతతరి, కోరహు చేసినటట్టె తరసాస్కరమ
చేసి న

యూదా 1:15-19   భకకహీనలెదైన పాపులు తనక విరోధమగా చెపర్పన కఠినమెదైన
మటలనినటినిగూరిర్చుయు వారిని ఒపర్పగ్రంచుటకన,  పప్రభువ తన వేవేల పరిశుదద్ధిల పరివారమత
వచెర్చున. 16  వార తమ దరాశలచొపుర్పన నడుచుచు,లాభమనిమతతమ మనషయలన
కొనియాడుచు, సణుగువారన తమ గతనిగూరిర్చు నిగ్రందిగ్రంచువారనెదై యుననర; వారి నోర డగ్రంబమెదైన
మటలు పలుకన.  17  అయత పప్రయులారా,  అగ్రంతయకాలమనగ్రంద తమ భకకహీనమెదైన
దరాశలచొపుర్పన నడుచు పరిహాసకలుగ్రం దరని 18  మన పప్రభువదైన యేసుకీగ సుత అపొసతలులు పూరద్వి
మగ్రంద మీత చెపర్పన మటలన జాజ్ఞాపకమ చేసికొనడి. 19 అటిట్టెవార పప్రకహృత సగ్రంబగ్రంధులున ఆతమ
లేనివారనెదైయుగ్రండి భేదమలు కలుగజయుచుననర.

పప్రకటన గగ గ్రంథమ 18:14 నీ పాప్రణమనక ఇషట్టెమెదైన ఫలమలు నినన విడిచపోయెన, రచయ మెదైనవనినయు 

దివయమెదైనవనినయు నీక దొరకకగ్రండ నశగ్రంచ పోయనవి, అవి యకమీదట కనబడనే కనబడవని చెపుర్ప 
కొనచు, దానిగూరిర్చు దదుఃఖపడుదర.

Pastor T. John Franklin
Church of Salvation, Healing, and Deliverance

COS-HAD.org


