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ఎఫెసీయులకు 6:10-18

10 తుదకు ప్రభువుయొక�భువుయొక్క మహాశక్తినిబట్టి� మహాశక్తినిబట్టి ఆయనయందు బలవంతుల నిబట్టి ఆయనయందు బలవంతులై యుండుడి.�.�e# ఆయనయ	దు బలవంతులై యుండుడి.�.�em=���������A�/IMPLEMENTATIONS/	తులై యుండుడి.�.�em=���������A�/IMPLEMENTATIONS/com.sun.� యు	డుడ.

11  మీరు అప్రభువుయొకవాది తంత్రములను ఎదిరి	తంత్రములను ఎదిరి4ములను ఎదిరించుటకు శక్తిమంతులగునట్లు దేవ	చుటకు శక్తినిబట్టి ఆయనయందు బలవంతుల మ	తులగునట్లు దేవుడిచ్చు సర్వాంగ కవచమును ధరించుకొనుడి.���f���; దేవుడచు= సర్వాంగ కవచమును ధరించుకొనుడి.���f����Ø�ChC:\Users\Owner\AppData\Roamin@	గ 
క్క మహాశక్తినిబట్టివంతులై యుండుడి.�.�em=���������A�/IMPLEMENTATIONS/చమును ధరించుటకు శక్తిమంతులగునట్లు దేవ	చుకొనుడ.

12  ఏలయనగా మనము పోర్వాంగ కవచమును ధరించుకొనుడి.���f����Ø�ChC:\Users\Owner\AppData\Roaminడునది శరీరులతో కాదు,  గాని ప్రభువుయొక�ధానులతోను, 
అధికారులతోను, ప్రభువుయొక�స్తుత అంధకారసంబంధులగు లోక నాథులతోను, ఆకాశమండలమందున్న దురాత్మల సమూహ ములతోను పోNతంత్రములను ఎదిరి అ	ధకారస	బ	ధులగు లోక్క మహాశక్తినిబట్టి నాథులతోను, ఆకాశమ	డలమ	దునT 
దుర్వాంగ కవచమును ధరించుకొనుడి.���f����Ø�ChC:\Users\Owner\AppData\Roaminతంత్రములను ఎదిరిUల సమూహ ములతోను పోర్వాంగ కవచమును ధరించుకొనుడి.���f����Ø�ChC:\Users\Owner\AppData\RoaminడుచునాTము.

13  అ	దుచేతంత్రములను ఎదిరిను మీరు ఆప్రభువుయొకదిZనమ	దు వారించుటకు శక్తిమంతులగునట్లు దేవని ఎదిరించుటకు శక్తిమంతులగునట్లు దేవ	చుటకును,  సమసNము నెరవేరించుటకు శక్తిమంతులగునట్లు దేవ=నవారై నిలువ బడుటకును శక్తిమంతులగునట్లు, దేవుడిచ్చు సర్వాంగ కవచమును ధరించుకొన� 
నిలవంతులై యుండుడి.�.�em=���������A�/IMPLEMENTATIONS/ బడుటకును శక్తినిబట్టి ఆయనయందు బలవంతుల మ	తులగునట్లు దేవుడిచ్చు సర్వాంగ కవచమును ధరించుకొనుడి.���f���;, దేవుడచు= సర్వాంగ కవచమును ధరించుకొనుడి.���f����Ø�ChC:\Users\Owner\AppData\Roamin@	గ క్క మహాశక్తినిబట్టివంతులై యుండుడి.�.�em=���������A�/IMPLEMENTATIONS/చమును ధరించుటకు శక్తిమంతులగునట్లు దేవ	చుకొనుడ

14 ఏలా గనగా మీ నడుమునకు సతంత్రములను ఎదిరి`మను దట్టి ఆయనయందు బలవంతులై యుండుడి.�.�e# క్క మహాశక్తినిబట్టిట్లు దేవుడిచ్చు సర్వాంగ కవచమును ధరించుకొనుడి.���f���#కొని నీతియను మైమరువు తొడుగుకొని�ును ధరించుక�濱°�㈥獆��:�com.sun.star.ui.d�మరువు తొడుగుకొని

15 పాదములకు సమాధాన స్తుత అంధకారసంబంధులగు లోక నాథులతోను, ఆకాశమండలమందున్న దురాత్మల సమూహ ములతోను పోవార వంతులై యుండుడి.�.�em=���������A�/IMPLEMENTATIONS/లననె�న సిదiమనసjను జోడుతొడుగుకొని నిలవంతులై యుండుడి.�.�em=���������A�/IMPLEMENTATIONS/ బడుడ.

16  ఇవంతులై యుండుడి.�.�em=���������A�/IMPLEMENTATIONS/నిTయుగాక్క మహాశక్తినిబట్టి విశ్వాసమను డాలు పట్ట@సమను డాల ప్రభువుయొకట్లు దేవుడిచ్చు సర్వాంగ కవచమును ధరించుకొనుడి.���f���# కొనుడ;  దానితో మీరు దుష్టుని అగ్నిబాణములన్నిటిని ఆర్పుటకు శక్తిమంతులవుదురు.��헤ᄎ헤ᄎ�#ని 
అగ్నిబాణములన్నిటిని ఆర్పుటకు శక్తిమంతులవుదురు.��헤ᄎ헤ᄎ��ø�����q�41 వారుTబాణములనిTట్టి ఆయనయందు బలవంతులై యుండుడి.�.�eని ఆరుwటకు శక్తినిబట్టి ఆయనయందు బలవంతుల మ	తులవుదురు.

17 మరించుటకు శక్తిమంతులగునట్లు దేవయు రక్షణయను శిరస్త్రాణమును,దేవుని వాకN|ణమును,దేవుని వాక్క మహాశక్తినిబట్టి`మను ఆతంత్రములను ఎదిరిUఖడ~మును ధరించుటకు శక్తిమంతులగునట్లు దేవ	చు కొనుడ.

18  ఆతంత్రములను ఎదిరిUవంతులై యుండుడి.�.�em=���������A�/IMPLEMENTATIONS/లన ప్రభువుయొక�తి సమయమున	దును ప్రభువుయొక�తి విధమైమరువు తొడుగుకొని�ును ధరించుక�濱°�㈥獆��:�com.sun.star.ui.d�న పా�ర�నను విజ్ఞాపనను చేయుచు, ఆ విషయమై సమస్త పరిశుద్ధుల నిమిత్తమును ప�ప్రభువుయొకనను చేయుచు,  ఆ 
విషయమైమరువు తొడుగుకొని�ును ధరించుక�濱°�㈥獆��:�com.sun.star.ui.d� సమసN ప్రభువుయొకరించుటకు శక్తిమంతులగునట్లు దేవశుదుiల నిమితంత్రములను ఎదిరిNమును పూర�మైమరువు తొడుగుకొని�ును ధరించుక�濱°�㈥獆��:�com.sun.star.ui.d�న ప్రభువుయొకట్లు దేవుడిచ్చు సర్వాంగ కవచమును ధరించుకొనుడి.���f���#దలతో విజ్ఞాపనను చేయుచు, ఆ విషయమై సమస్త పరిశుద్ధుల నిమిత్తమును ప�ప్రభువుయొకనచేయుచు 



మైమరువు తొడుగుకొని�ును ధరించుక�濱°�㈥獆��:�com.sun.star.ui.dలకువంతులై యుండుడి.�.�em=���������A�/IMPLEMENTATIONS/గా ఉండుడి. �20English.odt#�તે પિ�Ő�������/org.openoffice.Office.UI.WriterWindowState/UIElements/States/org.openoffice.Office.UI.WindowState:WindowStateType[	డుడ. 
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1 మహోనTతుని చాట్లు దేవుడిచ్చు సర్వాంగ కవచమును ధరించుకొనుడి.���f���న నివంతులై యుండుడి.�.�em=���������A�/IMPLEMENTATIONS/సి	చువాడే సర@శకు ని నీడను విశ� మి	చువాడు.

2 ఆయనే నాకు ఆశ� యము నా కోట నేను నముU కొను నా దేవుడని నేను యెహోవానుగూరించుటకు శక్తిమంతులగునట్లు దేవ= 
చెప్పుచున్నాను.�ొనుడి����f�整瑸瀺Ø�㩴瑳萀濬����㸢琼渺渺渺渺渺渺渺渺渺渺渺渺渺渺渺渺渺茰渼䐐wచునాTను.

3 వేటకాని ఉండుడి. �20English.odt#�તે પિ�Ő�������/org.openoffice.Office.UI.WriterWindowState/UIElements/States/org.openoffice.Office.UI.WindowState:WindowStateType[రించుటకు శక్తిమంతులగునట్లు దేవలోను	డ ఆయన నినుT విడపించును నాశనకరమైన తెగులు రాకుండ నిన్న	చును నాశనక్క మహాశక్తినిబట్టిరమైమరువు తొడుగుకొని�ును ధరించుక�濱°�㈥獆��:�com.sun.star.ui.d�న తెగుల ర్వాంగ కవచమును ధరించుకొనుడి.���f����Ø�ChC:\Users\Owner\AppData\Roaminకు	డ నినుT 
రక్తినిబట్టి ఆయనయందు బలవంతుల�	చును

4  ఆయన తంత్రములను ఎదిరిన రై నిలువ బడుటకును శక్తిమంతులగునట్లు, దేవుడిచ్చు సర్వాంగ కవచమును ధరించుకొనక్క మహాశక్తినిబట్టి�లతో నినుT క్క మహాశక్తినిబట్టిప్పుచున్నాను.�ొనుడి����f�整瑸瀺Ø�㩴瑳萀濬����㸢琼渺渺渺渺渺渺渺渺渺渺渺渺渺渺渺渺渺茰渼䐐wను ఆయన రై నిలువ బడుటకును శక్తిమంతులగునట్లు, దేవుడిచ్చు సర్వాంగ కవచమును ధరించుకొనక్క మహాశక్తినిబట్టి�ల క్తినిబట్టి ఆయనయందు బలవంతుల� 	ద నీకు ఆశ� యము క్క మహాశక్తినిబట్టిలగును 
ఆయన సతంత్రములను ఎదిరి`ము, కేడెమును డాలనె� యునTది.

5 ర్వాంగ కవచమును ధరించుకొనుడి.���f����Ø�ChC:\Users\Owner\AppData\Roaminతి4వేళ క్క మహాశక్తినిబట్టిలగు భయమునకైనను పగటివేళ ఎగురు బాణమ�నను ప్రభువుయొకగట్టి ఆయనయందు బలవంతులై యుండుడి.�.�eవేళ ఎగురు బాణమునకైనను పగటివేళ ఎగురు బాణమ�నను

6  చీక్క మహాశక్తినిబట్టిట్టి ఆయనయందు బలవంతులై యుండుడి.�.�eలో స	చరించుటకు శక్తిమంతులగునట్లు దేవ	చు తెగులనకైనను పగటివేళ ఎగురు బాణమ�నను మధా`హTమ	దు పాడుచేయు రోగమునకైనను పగటివేళ ఎగురు బాణమ�నను నీవు 
భయప్రభువుయొకడకు	దువు.

7 నీ ప్రభువుయొక�క్క మహాశక్తినిబట్టి�ను వేయి మ	ది ప్రభువుయొకడనను నీ కుడప్రభువుయొక�క్క మహాశక్తినిబట్టి�ను ప్రభువుయొకదివేల మ	ది కూలినను అపాయము నీ 
యొదZకుర్వాంగ కవచమును ధరించుకొనుడి.���f����Ø�ChC:\Users\Owner\AppData\Roaminదు.

8 నీవు క్క మహాశక్తినిబట్టినుTలార చూచుచు	డగా భక్తినిబట్టి ఆయనయందు బలవంతుల హీనులకు ప్రభువుయొక�తిఫలము క్క మహాశక్తినిబట్టిలగును

9  యెహోవా,  నీవే నా ఆశ� యము అని నీవు మహోనTతుడె�న దేవుని నీకు నివాసస�లముగా 
చేసికొనియునాTవు



10 నీకు అపాయమేమియు ర్వాంగ కవచమును ధరించుకొనుడి.���f����Ø�ChC:\Users\Owner\AppData\Roaminదు ఏ తెగులను నీ గుడారమును సమీపించును నాశనకరమైన తెగులు రాకుండ నిన్న	చదు

11  నీ మార~ములనిTట్టి ఆయనయందు బలవంతులై యుండుడి.�.�eలో నినుT కాపాడుటకు ఆయన నినుT గూరించుటకు శక్తిమంతులగునట్లు దేవ= తంత్రములను ఎదిరిన దూతంత్రములను ఎదిరిలను 
ఆజ్ఞాపనను చేయుచు, ఆ విషయమై సమస్త పరిశుద్ధుల నిమిత్తమును ప�పించును నాశనకరమైన తెగులు రాకుండ నిన్న	చును

12 నీ పాదములకు ర్వాంగ కవచమును ధరించుకొనుడి.���f����Ø�ChC:\Users\Owner\AppData\Roaminయి తంత్రములను ఎదిరిగులకు	డ వారు నినుT తంత్రములను ఎదిరిమ చేతులమీద ఎతిN ప్రభువుయొకట్లు దేవుడిచ్చు సర్వాంగ కవచమును ధరించుకొనుడి.���f���#కొ	 దురు

13  నీవు సి	హములను నాగుపాములను తొ4కైనను పగటివేళ ఎగురు బాణమ�దవు కొదమ సి	హములను భుజంగములను అణగ ద్రొక్కె దవు.��濱¨���靄濬����\B霬濬��霔濬雸濬ਜف偈ᄀਜف�g雔濬隼	గములను 
అణగ ద్రొక్కె దవు.��濱¨���靄濬����\B霬濬��霔濬雸濬ਜف偈ᄀਜف�g雔濬隼濬隤濬隐濬4����㩠ف夼̱Hউ��ऀম��陘濬陀�కైనను పగటివేళ ఎగురు బాణమ� దవు.

14  అతంత్రములను ఎదిరిడు ననుT ప్రేమించుచున్నా�మి	చుచునాTడు గనుక్క మహాశక్తినిబట్టి నేనతంత్రములను ఎదిరిని తంత్రములను ఎదిరిపించును నాశనకరమైన తెగులు రాకుండ నిన్నw	చెదను అతంత్రములను ఎదిరిడు నా నామము 
నెరించుటకు శక్తిమంతులగునట్లు దేవగ్నిబాణములన్నిటిని ఆర్పుటకు శక్తిమంతులవుదురు.��헤ᄎ헤ᄎ��ø�����q�41 వారునవాడు గనుక్క మహాశక్తినిబట్టి నేనతంత్రములను ఎదిరిని ఘనప్రభువుయొకరచెదను

15 అతంత్రములను ఎదిరిడు నాకు మొఱ్ఱపెట్టగా నేనతన®పెట#గా నేనతంత్రములను ఎదిరినిక్తినిబట్టి ఆయనయందు బలవంతుల ఉండుడి. �20English.odt#�તે પિ�Ő�������/org.openoffice.Office.UI.WriterWindowState/UIElements/States/org.openoffice.Office.UI.WindowState:WindowStateType[తంత్రములను ఎదిరిNరమిచె= దను శ� మలో నేనతంత్రములను ఎదిరినిక్తినిబట్టి ఆయనయందు బలవంతుల తోడె� యు	డెదను 
అతంత్రములను ఎదిరిని విడపించును నాశనకరమైన తెగులు రాకుండ నిన్న	చి అతంత్రములను ఎదిరిని గొప్రభువుయొకw చేసైనికులు దను

16 దీర్వాంగ కవచమును ధరించుకొనుడి.���f����Ø�ChC:\Users\Owner\AppData\Roamin³యువు చేతంత్రములను ఎదిరి అతంత్రములను ఎదిరినిని తంత్రములను ఎదిరి´పించును నాశనకరమైన తెగులు రాకుండ నిన్నNప్రభువుయొకరచెదను నా రక్షణ అతంత్రములను ఎదిరినిక్తినిబట్టి ఆయనయందు బలవంతుల చూపించును నాశనకరమైన తెగులు రాకుండ నిన్న	చెదను. 

కీర నల గ� 	థము 18

1 యెహోవా నా బలమా, నేను నినుT ప్రేమించుచున్నా�మి	చు చునాTను.

2 యెహోవా నా శైలము, నా కోట�లము, నా కోట, ననుT రక్తినిబట్టి ఆయనయందు బలవంతుల�	చు వాడునా కేడెము, నా రక్షణ శ´	గము, నా 
ఉండుడి. �20English.odt#�તે પિ�Ő�������/org.openoffice.Office.UI.WriterWindowState/UIElements/States/org.openoffice.Office.UI.WindowState:WindowStateType[నTతంత్రములను ఎదిరిదుర~ము, నా దేవుడునేను ఆశ� యి	చియునT నా దుర~ము.

3  కీర నీయుడె�న యెహోవాకు నేను మొఱ్ఱపెట్టగా నేనతన®పెట#గా ఆయన నా శతు4వులచేతిలోను	డ ననుT 
రక్తినిబట్టి ఆయనయందు బలవంతుల�	చును.



4  మరణ పాశముల ననుT చుట్లు దేవుడిచ్చు సర్వాంగ కవచమును ధరించుకొనుడి.���f���#కొనగను,  భక్తినిబట్టి ఆయనయందు బలవంతుల హీనుల వంతులై యుండుడి.�.�em=���������A�/IMPLEMENTATIONS/రద పొరు;వంతులై యుండుడి.�.�em=���������A�/IMPLEMENTATIONS/లై యుండుడి.�.�em=���������A�/IMPLEMENTATIONS/com.sun. నామీద ప్రభువుయొకడ 
బెదరించుటకు శక్తిమంతులగునట్లు దేవ	ప్రభువుయొకగను

5 పాతాళప్పుచున్నాను.�ొనుడి����f�整瑸瀺Ø�㩴瑳萀濬����㸢琼渺渺渺渺渺渺渺渺渺渺渺渺渺渺渺渺渺茰渼䐐 పాశముల ననుT అరించుటకు శక్తిమంతులగునట్లు దేవక్క మహాశక్తినిబట్టిట#గను మరణప్పుచున్నాను.�ొనుడి����f�整瑸瀺Ø�㩴瑳萀濬����㸢琼渺渺渺渺渺渺渺渺渺渺渺渺渺渺渺渺渺茰渼䐐 ఉండుడి. �20English.odt#�તે પિ�Ő�������/org.openoffice.Office.UI.WriterWindowState/UIElements/States/org.openoffice.Office.UI.WindowState:WindowStateType[రుల ననుT ఆవంతులై యుండుడి.�.�em=���������A�/IMPLEMENTATIONS/రించుటకు శక్తిమంతులగునట్లు దేవ	ప్రభువుయొకగను

6  నా శ� మలో నేను యెహోవాకు మొఱ్ఱపెట్టగా నేనతన®పెట్టి ఆయనయందు బలవంతులై యుండుడి.�.�e#తిని నా దేవునిక్తినిబట్టి ఆయనయందు బలవంతుల పా�ర�న చేసితిని ఆయన తంత్రములను ఎదిరిన 
ఆలయములో ఆలక్తినిబట్టి ఆయనయందు బలవంతుల	చి నా పా�ర�న న	గీక్క మహాశక్తినిబట్టిరించుటకు శక్తిమంతులగునట్లు దేవ	చెనునా మొఱ్ఱపెట్టగా నేనతన® ఆయన సనిTధిని చేరించుటకు శక్తిమంతులగునట్లు దేవ ఆయన 
చెవులజొచె=ను.

7 అప్పుచున్నాను.�ొనుడి����f�整瑸瀺Ø�㩴瑳萀濬����㸢琼渺渺渺渺渺渺渺渺渺渺渺渺渺渺渺渺渺茰渼䐐wడు భూమి క్క మహాశక్తినిబట్టి	పించును నాశనకరమైన తెగులు రాకుండ నిన్న	చి అదిరై నిలువ బడుటకును శక్తిమంతులగునట్లు, దేవుడిచ్చు సర్వాంగ కవచమును ధరించుకొనను ప్రభువుయొకర@తంత్రములను ఎదిరిముల ప్పుచున్నాను.�ొనుడి����f�整瑸瀺Ø�㩴瑳萀濬����㸢琼渺渺渺渺渺渺渺渺渺渺渺渺渺渺渺渺渺茰渼䐐నాదుల వంతులై యుండుడి.�.�em=���������A�/IMPLEMENTATIONS/ణకైనను పగటివేళ ఎగురు బాణమనుఆయన కోపించును నాశనకరమైన తెగులు రాకుండ నిన్న	ప్రభువుయొకగా అవి 
క్క మహాశక్తినిబట్టి	పించును నాశనకరమైన తెగులు రాకుండ నిన్న	చెను.

8 ఆయన నాసికార	ధ�ములను	డ పొగ ప్పుచున్నాను.�ొనుడి����f�整瑸瀺Ø�㩴瑳萀濬����㸢琼渺渺渺渺渺渺渺渺渺渺渺渺渺渺渺渺渺茰渼䐐ట్టెను ఆయన నోటనుండి అగ్నివచ్చి దహ#ను ఆయన నోటను	డ అగ్నిబాణములన్నిటిని ఆర్పుటకు శక్తిమంతులవుదురు.��헤ᄎ헤ᄎ��ø�����q�41 వారుTవంతులై యుండుడి.�.�em=���������A�/IMPLEMENTATIONS/చి= దహించెను�పించెను�ులో ఆల�濱����￨٫￨��䀀٫俠٫���������������������������	చెను

9 నిప్పుచున్నాను.�ొనుడి����f�整瑸瀺Ø�㩴瑳萀濬����㸢琼渺渺渺渺渺渺渺渺渺渺渺渺渺渺渺渺渺茰渼䐐wక్క మహాశక్తినిబట్టిణముల ర్వాంగ కవచమును ధరించుకొనుడి.���f����Ø�ChC:\Users\Owner\AppData\Roaminజంగములను అణగ ద్రొక్కె దవు.��濱¨���靄濬����\B霬濬��霔濬雸濬ਜف偈ᄀਜف�g雔濬隼బెట్టెను ఆయన నోటనుండి అగ్నివచ్చి దహ#ను. మేఘములను వంతులై యుండుడి.�.�em=���������A�/IMPLEMENTATIONS/	చి ఆయన వంతులై యుండుడి.�.�em=���������A�/IMPLEMENTATIONS/చె=నుఆయన పాదములక్తినిబట్టి ఆయనయందు బలవంతుల� 	ద 
గాఢాంధకారము కమ్మియుండెను.�్రార్���Ø���C:\Users\Owner\AppData\Roaming\OpenOf	ధకారము క్క మహాశక్తినిబట్టిమిUయు	డెను.

10 కైనను పగటివేళ ఎగురు బాణమరూబుమీద ఎక్తినిబట్టి ఆయనయందు బలవంతుల� ఆయన యెగ్నిబాణములన్నిటిని ఆర్పుటకు శక్తిమంతులవుదురు.��헤ᄎ헤ᄎ��ø�����q�41 వారురించుటకు శక్తిమంతులగునట్లు దేవ వంతులై యుండుడి.�.�em=���������A�/IMPLEMENTATIONS/చె=ను గాలి రై నిలువ బడుటకును శక్తిమంతులగునట్లు, దేవుడిచ్చు సర్వాంగ కవచమును ధరించుకొనక్క మహాశక్తినిబట్టి�లమీద ప్రభువుయొక�తంత్రములను ఎదిరి`క్షమాయెను.

11  గుడారమువంతులై యుండుడి.�.�em=���������A�/IMPLEMENTATIONS/లై యుండుడి.�.�em=���������A�/IMPLEMENTATIONS/com.sun. అ	ధకారము తంత్రములను ఎదిరిన చుట్లు దేవుడిచ్చు సర్వాంగ కవచమును ధరించుకొనుడి.���f���# వా`పించును నాశనకరమైన తెగులు రాకుండ నిన్న	ప్రభువుయొక జేసైనికులు నుజంగములను అణగ ద్రొక్కె దవు.��濱¨���靄濬����\B霬濬��霔濬雸濬ਜف偈ᄀਜف�g雔濬隼లా	ధకారమును 
ఆకాశమేఘములను తంత్రములను ఎదిరినకు మాట్లు దేవుడిచ్చు సర్వాంగ కవచమును ధరించుకొనుడి.���f���గా చేసికొనెను.

12  ఆయన సనిTధి కా	తిలోను	డ మేఘములను వంతులై యుండుడి.�.�em=���������A�/IMPLEMENTATIONS/డ గ	డు;ను మ	డుచునT నిప్పుచున్నాను.�ొనుడి����f�整瑸瀺Ø�㩴瑳萀濬����㸢琼渺渺渺渺渺渺渺渺渺渺渺渺渺渺渺渺渺茰渼䐐wలను 
దాట్టి ఆయనయందు బలవంతులై యుండుడి.�.�eపోయెను.

13  యెహోవా ఆకాశమ	దు గరÃనచేసైనికులు ను సరో@నTతుడు తంత్రములను ఎదిరిన ఉండుడి. �20English.odt#�તે પિ�Ő�������/org.openoffice.Office.UI.WriterWindowState/UIElements/States/org.openoffice.Office.UI.WindowState:WindowStateType[రుముధ@ని 
ప్పుచున్నాను.�ొనుడి����f�整瑸瀺Ø�㩴瑳萀濬����㸢琼渺渺渺渺渺渺渺渺渺渺渺渺渺渺渺渺渺茰渼䐐ట్టి ఆయనయందు బలవంతులై యుండుడి.�.�e#	చెనువంతులై యుండుడి.�.�em=���������A�/IMPLEMENTATIONS/డగ	డు;ను మ	డుచునT నిప్పుచున్నాను.�ొనుడి����f�整瑸瀺Ø�㩴瑳萀濬����㸢琼渺渺渺渺渺渺渺渺渺渺渺渺渺渺渺渺渺茰渼䐐wలను ర్వాంగ కవచమును ధరించుకొనుడి.���f����Ø�ChC:\Users\Owner\AppData\Roaminలై యుండుడి.�.�em=���������A�/IMPLEMENTATIONS/com.sun.ను.



14  ఆయన తంత్రములను ఎదిరిన బాణముల ప్రభువుయొక�యోగ్నిబాణములన్నిటిని ఆర్పుటకు శక్తిమంతులవుదురు.��헤ᄎ헤ᄎ��ø�����q�41 వారు	చి శతు4వులను చెదరగొట్టెను ఆయన నోటనుండి అగ్నివచ్చి దహ#నుమైమరువు తొడుగుకొని�ును ధరించుక�濱°�㈥獆��:�com.sun.star.ui.dరుప్పుచున్నాను.�ొనుడి����f�整瑸瀺Ø�㩴瑳萀濬����㸢琼渺渺渺渺渺渺渺渺渺渺渺渺渺渺渺渺渺茰渼䐐ల మైమరువు తొడుగుకొని�ును ధరించుక�濱°�㈥獆��:�com.sun.star.ui.d	డుగా 
మైమరువు తొడుగుకొని�ును ధరించుక�濱°�㈥獆��:�com.sun.star.ui.dరపించును నాశనకరమైన తెగులు రాకుండ నిన్న	చి వారించుటకు శక్తిమంతులగునట్లు దేవని ఓడగొట్టెను ఆయన నోటనుండి అగ్నివచ్చి దహ#ను.

15 యెహోవా, నీ నాసికార	ధ�ముల ఊపించును నాశనకరమైన తెగులు రాకుండ నిన్నరించుటకు శక్తిమంతులగునట్లు దేవని నీవు వంతులై యుండుడి.�.�em=���������A�/IMPLEMENTATIONS/డగా విడువంతులై యుండుడి.�.�em=���������A�/IMPLEMENTATIONS/గానీ గదిZ	ప్పుచున్నాను.�ొనుడి����f�整瑸瀺Ø�㩴瑳萀濬����㸢琼渺渺渺渺渺渺渺渺渺渺渺渺渺渺渺渺渺茰渼䐐నకు ప్రభువుయొక�వాహముల 
అడుగుభాగముల క్క మహాశక్తినిబట్టినబడెను.భూమి ప్పుచున్నాను.�ొనుడి����f�整瑸瀺Ø�㩴瑳萀濬����㸢琼渺渺渺渺渺渺渺渺渺渺渺渺渺渺渺渺渺茰渼䐐నాదుల బయలప్రభువుయొకడెను.

16  ఉండుడి. �20English.odt#�તે પિ�Ő�������/org.openoffice.Office.UI.WriterWindowState/UIElements/States/org.openoffice.Office.UI.WindowState:WindowStateType[నTతంత్రములను ఎదిరిస�లమును	డ చెయి` చాపించును నాశనకరమైన తెగులు రాకుండ నిన్న ఆయన ననుT ప్రభువుయొకట్లు దేవుడిచ్చు సర్వాంగ కవచమును ధరించుకొనుడి.���f���#కొనెనుననుT ప్రభువుయొకట్లు దేవుడిచ్చు సర్వాంగ కవచమును ధరించుకొనుడి.���f���#కొని మహా 
జంగములను అణగ ద్రొక్కె దవు.��濱¨���靄濬����\B霬濬��霔濬雸濬ਜف偈ᄀਜف�g雔濬隼లర్వాంగ కవచమును ధరించుకొనుడి.���f����Ø�ChC:\Users\Owner\AppData\Roaminస్తుత అంధకారసంబంధులగు లోక నాథులతోను, ఆకాశమండలమందున్న దురాత్మల సమూహ ములతోను పోలలోను	డ తీసైనికులు ను.

17  బలవంతులై యుండుడి.�.�em=���������A�/IMPLEMENTATIONS/	తులగు ప్రభువుయొకగవారు ననుT దే@షించువారు నాకంటె బలిష్టులైయుండగ	చువారు నాక్క మహాశక్తినిబట్టి	ట్టెను ఆయన నోటనుండి అగ్నివచ్చి దహ బలిష్టుని అగ్నిబాణములన్నిటిని ఆర్పుటకు శక్తిమంతులవుదురు.��헤ᄎ헤ᄎ�#లై యుండుడి.�.�em=���������A�/IMPLEMENTATIONS/com.sun.�యు	డగావారించుటకు శక్తిమంతులగునట్లు దేవ 
వంతులై యుండుడి.�.�em=���������A�/IMPLEMENTATIONS/శమును	డ ఆయన ననుT రక్తినిబట్టి ఆయనయందు బలవంతుల�	చెను.

18 ఆప్రభువుయొకతా�లమ	దు వారు నామీదిక్తినిబట్టి ఆయనయందు బలవంతుల ర్వాంగ కవచమును ధరించుకొనుడి.���f����Ø�ChC:\Users\Owner\AppData\Roaminగా యెహోవా ననుT ఆదుకొనెను.

19 విశ్వాసమను డాలు పట్టలమైమరువు తొడుగుకొని�ును ధరించుక�濱°�㈥獆��:�com.sun.star.ui.d�న స�లమునకు ఆయన ననుT తోడుకొని వంతులై యుండుడి.�.�em=���������A�/IMPLEMENTATIONS/చె=నునేను ఆయనకు ఇష్టుని అగ్నిబాణములన్నిటిని ఆర్పుటకు శక్తిమంతులవుదురు.��헤ᄎ헤ᄎ�#డను గనుక్క మహాశక్తినిబట్టి 
ఆయన ననుTతంత్రములను ఎదిరిపించును నాశనకరమైన తెగులు రాకుండ నిన్నw	చెను.

20  నా నీతినిబట్టి ఆయనయందు బలవంతులై యుండుడి.�.�e# యెహోవా నాకు ప్రభువుయొక�తిఫలమిచె=ను నా నిరోZషతంత్రములను ఎదిరి@మును బట్టి ఆయనయందు బలవంతులై యుండుడి.�.�e# నాకు 
ప్రభువుయొక�తిఫలమిచె=ను.

21  యెహోవా మార~ములను నేను అనుసరించుటకు శక్తిమంతులగునట్లు దేవ	చుచునాTనుభక్తినిబట్టి ఆయనయందు బలవంతుల హీనుడనె� నేను నా దేవుని 
విడచినవాడను కాను

22  ఆయన నా`యవిధులనిTట్టి ఆయనయందు బలవంతులై యుండుడి.�.�eని నేను లక్ష`పెట్లు దేవుడిచ్చు సర్వాంగ కవచమును ధరించుకొనుడి.���f���# చునాTనుఆయన క్క మహాశక్తినిబట్టిట#డలను 
తో4సివేసినవాడను కాను

23 దోషక్తినిబట్టి ఆయనయందు బలవంతుల� యల నేను చేయనొల;కు	ట్టి ఆయనయందు బలవంతులై యుండుడి.�.�eని ఆయన ద´షించువారు నాకంటె బలిష్టులైయుండగ#క్తినిబట్టి ఆయనయందు బలవంతుల నేను యథారు�డనె�తిని.



24  కావున యెహోవా నేను నిరోZషించువారు నాకంటె బలిష్టులైయుండగగాను	డుట చూచి తంత్రములను ఎదిరిన ద´షించువారు నాకంటె బలిష్టులైయుండగ#క్తినిబట్టి ఆయనయందు బలవంతుల క్క మహాశక్తినిబట్టినబడన నా చేతుల 
నిరోZషతంత్రములను ఎదిరి@మును బట్టి ఆయనయందు బలవంతులై యుండుడి.�.�e# నాకు ప్రభువుయొక�తిఫలమిచె=ను.

25  దయగలవారించుటకు శక్తిమంతులగునట్లు దేవయెడల నీవు దయచూపించును నాశనకరమైన తెగులు రాకుండ నిన్న	చుదువు యథార�వంతులై యుండుడి.�.�em=���������A�/IMPLEMENTATIONS/	తులయెడల 
యథార�వంతులై యుండుడి.�.�em=���������A�/IMPLEMENTATIONS/	తుడవుగా ను	దువు

26  సదాÍవంతులై యుండుడి.�.�em=���������A�/IMPLEMENTATIONS/ముగలవారించుటకు శక్తిమంతులగునట్లు దేవయెడల నీవు సదాÍవంతులై యుండుడి.�.�em=���������A�/IMPLEMENTATIONS/ము చూప్పుచున్నాను.�ొనుడి����f�整瑸瀺Ø�㩴瑳萀濬����㸢琼渺渺渺渺渺渺渺渺渺渺渺渺渺渺渺渺渺茰渼䐐 దువు.మూరుÎలయెడల నీవు 
విక్క మహాశక్తినిబట్టిటముగా ను	దువు

27 శ� మప్రభువుయొకడువారించుటకు శక్తిమంతులగునట్లు దేవని నీవు రక్తినిబట్టి ఆయనయందు బలవంతుల�	చెదవు గరించుటకు శక్తిమంతులగునట్లు దేవ@ష్టుని అగ్నిబాణములన్నిటిని ఆర్పుటకు శక్తిమంతులవుదురు.��헤ᄎ헤ᄎ�Ïలకు విరోధివై వారిని అణచివేసెదవు.������ু�����濱¸�����P�C:/AOO/sour� వారించుటకు శక్తిమంతులగునట్లు దేవని అణచివేసైనికులు దవు.

28  నా దీప్రభువుయొకము వై వారిని అణచివేసెదవు.������ু�����濱¸�����P�C:/AOO/sourలిగ్నిబాణములన్నిటిని ఆర్పుటకు శక్తిమంతులవుదురు.��헤ᄎ헤ᄎ��ø�����q�41 వారు	చువాడవు నీవే నా దేవుడె�న యెహోవా చీక్క మహాశక్తినిబట్టిట్టి ఆయనయందు బలవంతులై యుండుడి.�.�eని నాకు వై వారిని అణచివేసెదవు.������ু�����濱¸�����P�C:/AOO/sourలగుగా 
చేయును

29  నీ సహాయమువంతులై యుండుడి.�.�em=���������A�/IMPLEMENTATIONS/లన నేను సైనికులు �న`మును జంగములను అణగ ద్రొక్కె దవు.��濱¨���靄濬����\B霬濬��霔濬雸濬ਜف偈ᄀਜف�g雔濬隼యి	తును.  నా దేవుని సహాయమువంతులై యుండుడి.�.�em=���������A�/IMPLEMENTATIONS/లన 
పా�కారమును దాట్లు దేవుడిచ్చు సర్వాంగ కవచమును ధరించుకొనుడి.���f���దును.

30  దేవుడు యథార�వంతులై యుండుడి.�.�em=���������A�/IMPLEMENTATIONS/	తుడు యెహోవా వాకు� నిరUలముతంత్రములను ఎదిరిన శరణుజొచు= వారించుటకు శక్తిమంతులగునట్లు దేవక్క మహాశక్తినిబట్టి	దరించుటకు శక్తిమంతులగునట్లు దేవక్తినిబట్టి ఆయనయందు బలవంతుల 
ఆయన కేడెము.

31 యెహోవా తంత్రములను ఎదిరిప్రభువుయొకw దేవుడేడ? మన దేవుడు తంత్రములను ఎదిరిప్రభువుయొకw ఆశ� యదుర~మేది?

32  నాకు బలము ధరించుటకు శక్తిమంతులగునట్లు దేవ	ప్రభువుయొకజేయువాడు ఆయనే ననుT యథార�మార~మున నడపించును నాశనకరమైన తెగులు రాకుండ నిన్న	చువాడు 
ఆయనే.

33  ఆయన నాకాళ్లు జింక కా; జింక కాళ్లవలె చేయ	క్క మహాశక్తినిబట్టి కాళ;వంతులై యుండుడి.�.�em=���������A�/IMPLEMENTATIONS/లై యుండుడి.�.�em=���������A�/IMPLEMENTATIONS/com.sun. చేయుచునాTడు ఎతంత్రములను ఎదిరిNయిన స�లములమీద ననుT 
నిలప్పుచున్నాను.�ొనుడి����f�整瑸瀺Ø�㩴瑳萀濬����㸢琼渺渺渺渺渺渺渺渺渺渺渺渺渺渺渺渺渺茰渼䐐చునాTడు.



34 నా చేతులకు యుదiముచేయ నేరుwవాడు ఆయనే నా బాహువుల ఇతంత్రములను ఎదిరిNడ విల;ను ఎకు� 
పెట్లు దేవుడిచ్చు సర్వాంగ కవచమును ధరించుకొనుడి.���f���#ను.

35  నీ రక్షణ కేడెమును నీవు నాక్క మహాశక్తినిబట్టి	ది	చుచునాTవు నీ కుడచెయి` ననుT ఆదుకొనెనునీ 
స్త్రాణమును,దేవుని వాకతి@క్క మహాశక్తినిబట్టిము ననుT గొప్రభువుయొకwచేసైనికులు ను.

36 నా పాదములకు చోట్లు దేవుడిచ్చు సర్వాంగ కవచమును ధరించుకొనుడి.���f��� విశ్వాసమను డాలు పట్టలప్రభువుయొకరచితివి నా చీలమ	డల బెణక్క మహాశక్తినిబట్టిలేదు.

37 నా శతు4వులను తంత్రములను ఎదిరిరించుటకు శక్తిమంతులగునట్లు దేవమి ప్రభువుయొకట్లు దేవుడిచ్చు సర్వాంగ కవచమును ధరించుకొనుడి.���f���#కొ	దును వారించుటకు శక్తిమంతులగునట్లు దేవని నశి	ప్రభువుయొకజేయువంతులై యుండుడి.�.�em=���������A�/IMPLEMENTATIONS/రకు నేను తిరుగను.

38  వారు నా పాదముల క్తినిబట్టి ఆయనయందు బలవంతుల� 	ద ప్రభువుయొకడుదురు వారు లేవంతులై యుండుడి.�.�em=���������A�/IMPLEMENTATIONS/లేక్క మహాశక్తినిబట్టిపోవునట్లు దేవుడిచ్చు సర్వాంగ కవచమును ధరించుకొనుడి.���f���; నేను వారించుటకు శక్తిమంతులగునట్లు దేవని అణగ 
ద్రొక్కె దవు.��濱¨���靄濬����\B霬濬��霔濬雸濬ਜف偈ᄀਜف�g雔濬隼濬隤濬隐濬4����㩠ف夼̱Hউ��ऀম��陘濬陀�కు�దును

39  యుదiమునకు నీవు ననుT బలము ధరించుటకు శక్తిమంతులగునట్లు దేవ	ప్రభువుయొకజేసితివి నా మీదిక్తినిబట్టి ఆయనయందు బలవంతుల లేచినవారించుటకు శక్తిమంతులగునట్లు దేవని నా క్తినిబట్టి ఆయనయందు బలవంతుల� 	ద 
అణచివేసితివి

40  నా శతు4వులను వై వారిని అణచివేసెదవు.������ু�����濱¸�����P�C:/AOO/sourనుక్క మహాశక్తినిబట్టికు నీవు మళ;చేసితివి ననుT దే@షించువారు నాకంటె బలిష్టులైయుండగ	చువారించుటకు శక్తిమంతులగునట్లు దేవని నేను నిరూUలము 
చేసితిని

41  వారు మొఱ్ఱపెట్టగా నేనతన®పెట్టి ఆయనయందు బలవంతులై యుండుడి.�.�e#రించుటకు శక్తిమంతులగునట్లు దేవ గాని రక్తినిబట్టి ఆయనయందు బలవంతుల�	చువాడు లేక్క మహాశక్తినిబట్టి పోయెను యెహోవాకు వారు మొఱ్ఱపెట్టగా నేనతన®పెట్లు దేవుడిచ్చు సర్వాంగ కవచమును ధరించుకొనుడి.���f���#దురు 
గాని ఆయనవారించుటకు శక్తిమంతులగునట్లు దేవ కుతంత్రములను ఎదిరిNరమియ`కు	డును.

42  అప్పుచున్నాను.�ొనుడి����f�整瑸瀺Ø�㩴瑳萀濬����㸢琼渺渺渺渺渺渺渺渺渺渺渺渺渺渺渺渺渺茰渼䐐wడు గాలిక్తినిబట్టి ఆయనయందు బలవంతుల ఎగురు ధూళివంతులై యుండుడి.�.�em=���������A�/IMPLEMENTATIONS/లై యుండుడి.�.�em=���������A�/IMPLEMENTATIONS/com.sun. నేను వారించుటకు శక్తిమంతులగునట్లు దేవని పొడగా కొట్టి ఆయనయందు బలవంతులై యుండుడి.�.�e#తినివీధుల పె	టను ఒక్క మహాశక్తినిబట్టిడు 
పారబోయునట్లు దేవుడిచ్చు సర్వాంగ కవచమును ధరించుకొనుడి.���f���; నేను వారించుటకు శక్తిమంతులగునట్లు దేవని పారబోసితిని.

43  ప్రభువుయొక�జంగములను అణగ ద్రొక్కె దవు.��濱¨���靄濬����\B霬濬��霔濬雸濬ਜف偈ᄀਜف�g雔濬隼ల చేయు క్క మహాశక్తినిబట్టిలహములలో ప్రభువుయొకడకు	డ నీవు ననుT విడపించును నాశనకరమైన తెగులు రాకుండ నిన్న	చితివిననుT అన`జంగములను అణగ ద్రొక్కె దవు.��濱¨���靄濬����\B霬濬��霔濬雸濬ਜف偈ᄀਜف�g雔濬隼నులకు 
అధికారించుటకు శక్తిమంతులగునట్లు దేవగా చేసితివినేను ఎరుగని ప్రభువుయొక�జంగములను అణగ ద్రొక్కె దవు.��濱¨���靄濬����\B霬濬��霔濬雸濬ਜف偈ᄀਜف�g雔濬隼ల ననుT సేవి	చెదరు



44  నా మాట చెవిని ప్రభువుయొకడగానే వారు నాకు విధేయు లగుదురు అను`ల నాకు లోబడనట్లు దేవుడిచ్చు సర్వాంగ కవచమును ధరించుకొనుడి.���f���; 
నట్టి ఆయనయందు బలవంతులై యుండుడి.�.�e	చుదురు

45 అను`ల నిస్త్రాణమును,దేవుని వాకN|ణగలవారై నిలువ బడుటకును శక్తిమంతులగునట్లు, దేవుడిచ్చు సర్వాంగ కవచమును ధరించుకొన� వంతులై యుండుడి.�.�em=���������A�/IMPLEMENTATIONS/ణకుచు తంత్రములను ఎదిరిమ దుర~ములను విడచి వంతులై యుండుడి.�.�em=���������A�/IMPLEMENTATIONS/చె=దరు.

46  యెహోవా జీవంతులై యుండుడి.�.�em=���������A�/IMPLEMENTATIONS/ముగలవాడు నా ఆశ� యదుర~మైమరువు తొడుగుకొని�ును ధరించుక�濱°�㈥獆��:�com.sun.star.ui.d�నవాడు స్తోత్రార్హుడునా రక్షణకర్తయయిన దేవుడు బహుగా Nతా4రుáడునా రక్షణక్క మహాశక్తినిబట్టిర యయిన 
దేవుడు బహుగా స్తుత అంధకారసంబంధులగు లోక నాథులతోను, ఆకాశమండలమందున్న దురాత్మల సమూహ ములతోను పోNతినొ	దునుగాక్క మహాశక్తినిబట్టి.

47  ఆయన నా నిమితంత్రములను ఎదిరిNము ప్రభువుయొక�తిద	డన చేయు దేవుడు జంగములను అణగ ద్రొక్కె దవు.��濱¨���靄濬����\B霬濬��霔濬雸濬ਜف偈ᄀਜف�g雔濬隼నములను నాకు లోప్రభువుయొకరచువాడు 
ఆయనే.

48 ఆయన నా శతు4వుల చేతిలోను	డ ననుT విడ పించును నాశనకరమైన తెగులు రాకుండ నిన్న	చును.నా మీదిక్తినిబట్టి ఆయనయందు బలవంతుల లేచువారించుటకు శక్తిమంతులగునట్లు దేవక్క మహాశక్తినిబట్టి	ట్టెను ఆయన నోటనుండి అగ్నివచ్చి దహ ఎతుNగా 
నీవు ననుTహెచి=	చుదువుబలాతా�రముచేయు మనుష్టుని అగ్నిబాణములన్నిటిని ఆర్పుటకు శక్తిమంతులవుదురు.��헤ᄎ헤ᄎ�`ల చేతిలోను	డనీవు ననుT 
విడపించును నాశనకరమైన తెగులు రాకుండ నిన్న	చుదువు

49 అ	దువంతులై యుండుడి.�.�em=���������A�/IMPLEMENTATIONS/లన యెహోవా, అన`జంగములను అణగ ద్రొక్కె దవు.��濱¨���靄濬����\B霬濬��霔濬雸濬ਜف偈ᄀਜف�g雔濬隼నులలో నేను నినుT ఘనప్రభువుయొకరచెదనునీ నామకీర న గానము 
చేసైనికులు దను.

50  నీవు నియమి	చిన ర్వాంగ కవచమును ధరించుకొనుడి.���f����Ø�ChC:\Users\Owner\AppData\Roaminజునకు గొప్రభువుయొకw రక్షణ క్క మహాశక్తినిబట్టిలగ జేయువాడవు అభిషేక్తినిబట్టి ఆయనయందు బలవంతుల	చిన 
దావీదునకును అతంత్రములను ఎదిరిని స	తానమునకును నితంత్రములను ఎదిరి`ము క్క మహాశక్తినిబట్టినిక్క మహాశక్తినిబట్టిరము చూప్పుచున్నాను.�ొనుడి����f�整瑸瀺Ø�㩴瑳萀濬����㸢琼渺渺渺渺渺渺渺渺渺渺渺渺渺渺渺渺渺茰渼䐐వాడవు

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

COS-HAD.org


