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ఎపేసురర్కిన 2:2 ఈ లోక అలవాటిన పెయుసి మీరు ఆ రోజర్కినె వాటిన తతుంగోరె మతత్తీర, సేన
సకితి మతుంథాన ఈ లోక అతిపతి,  ఇతుంజె లొబరర్దిలోల్లోవారమటె తతుంగాన పనతుంగిన పెయుసి,
మీరు ఓనకి లోబరసి పాపమ్ తతుంగోరె మతత్తీర.

మతత్తీయు 6:10 నమమ్మ పాలిసాన థేసమ్ వాదవాల; నీ ఇసస్టమ్ పరలోకాతె జరగతాటు బూమితె
పతుం్్రొ గూడ జరగవాల.

లూకా 22:42  నా తపెప్పెన,  ఈ గినెన్నెతిన నాయగగ్గనతుంచి తసివాటవాలితకు తసి వాట;
అతర్కినన్నె, నా ఇసస్టమ్ అయయ్యో గోన నీ ఇసస్టమే జరగవాల ఇతుంజ పాదన తతుంగోగ.

యవానతుంకి 16:7-9 గోన ననన్నె ఒరొ మాట మీకు నజతుంగ కెచచ్చనాన. అదర్ది బాతథితకు, ననన్నె
థాయటమ్ మీకు మేలు అయుతె. బారతకు ననన్నె థాయకుతుండా మతకు మీకు సాయమ్
తతుంగాన ఆతామ్మ మీ దగగ్గటికి వతుం్్రొ.  గోన ననన్నె అతకు ఓనన మీయగగ్గ రోతితాన.  8
ఓతుండు వాసి పాపకిన గురుతుంచి,  నజాయుతిటిన గురుతుంచి,  థేమటె తరప్పెన గురుతుంచి ఈ
లోకాతె మతుంథాన మనసురర్కితుంకి రుజు తతుంగి తోపిసితో.  9 ఈ లోకాతె మతుంథాన జనాకు
నానన నమిమ్మలోల్లోరు గాబటిస్ట ఓరు పాపకిన గురుతుంచి,

2  తమోతి 2:10  గాబటిస్ట కిరసుత్తీ యేసున థోరతుంపినె ఎనన్నెకుటస్టరు బేనోరొ ఓరతుంథోరు ఓన
థోరతుంపినె వాథాన బెసర్కిటికి మతుంథాన గొపప్పె రచచ్చనతిన ఏతుందవాల ఇతుంజ ఓరసతుంకా ననన్నె
అనన్నెటిన ఓరుర్సుకునతుంజనాన.

రోమియురుర్కి 15:20,21  కిరసుత్తీన గురుతుంచి తెలియొ పరతుంతకిన కుసేలి కబుటిన కెతత్తీవాల
ఇతుంథాన ఆస నాకు మితుంథ.  అతర్కినాన్నె,  ఇతుంకొరొ వాటత్తీ పునాథి పతుం్్రొ కుసేలి కబురు
ఇతుంథాన లోన తొతత్తీనాతుంకి నాకు ఇసస్టమిలల్లో. 21 అతుంతార్కిటె, ఓనన గురుతుంచి కతుంజలోల్లోరు ఓనన
ఊడితోత్తీరు. ఓనన గురతుంచి కతుంజోవోరు ఓనన అరర్దిమ్ తతుంగితోత్తీరు' ఇతుంజ రసి మితుంథ.

Acts  2:36,37  గాబటిస్ట మీరు సిలువతె పతుం్్రొ అమకగ ఈ యేసున థేమతుండు పెబుగా
కిరసుత్తీగా మారర్సుతో ఇతుంజోరె ఇఇ్రసయెల్ జనాకర్కితుంథోరు కచిచ్చదతుంగా తెలుసుర్కితుండవాల ఇతుంజోరె
కెతొత్తీ.  37 ఓరు ఈ మాట కతుంజత్తీసర్కి రుదయూతె సేన బాదపరసి: మమమ్మ బాత తతుంగవాల



ఇతుంజోరె పేతరున మిగలత్తీ సిసూరర్కిన తలపత్తీరు.
యూదతుండున 4:2  బారతకు,  ఓరకి కుసేలి కబురు కెతాత్తీటు మనాతుంకి గూడ కెతోత్తీరు.  గోన

థానన కతుంజోత్తీరు నమమ్మకమ్ ఇలల్లోకుతుండా కతుంజోత్తీరు గాబటిస్ట,  ఓరు కతుంజత్తీ మాట ఓరకి మతుంచి
తతుంగిలల్లో.

ఎరెమియూ 24:7 -  మతత్తీయు 22:37  థానకి యేసు ఓనన ఊడి:  నీ థేమతుండతత్తీ పెబున నీ
నతుండు రుదయూతె, నీ నతుండు ఆతమ్మతోటె, నీ నతుండు మనసుతోటె ఓనన పేమిసవాల;

Acts 16:14  అసర్కి తయతిర ఇతుంథాన నాటెనతుంచి వతత్తీ లుథియూ ఇతుంథాన ఒరొ నాటడి
మతెత్తీ; అదర్ది ఊథా రతుంగు పడిన అమమ్మనదర్ది; అదర్ది అగగ్గ మతుంజ, సేన బకితిగా థేమట మాట
కతుంజోరె మతెత్తీ. పమలు కెతత్తీ మాటన క

మతత్తీయు 13:14-16  పూరర్వాతె థేమతుండు-కెతత్తీ-మాట కెతత్తీ యేసాయూ కెతాత్తీటు ఇతుంజె ఓరగగ్గ
జరగగ.  బేలాయుతకు కెమకినతోటె కతుంజతకనన్నె ఓరు అరర్దిమ్ తతుంగకుతుండా మతుంతోరు;
కతుండిర్కినతోటె ఊడుత్తీకనన్నె ఓరు పునన్నెకుతుండా మతుంతోరు.  15 ఈ జనాకు కతుండిర్కినతోటె
ఊడకుతుండా,  కెమకినతోటె కతుంజకుతుండా,  రుదయూతె అరర్దిమ్ తతుంగి మనసు మారర్సుకుతుండా
మతుంతోరు;  ననన్నె ఓరన సాయ తతుంగకుతుండా మతుందనాతుంకి ఓర రుదయమ్ కొడవతెత్తీ.  ఓర
కెమకు మతుందబరసి ఓర కతుండిర్కిన మూచిచ్చ మినోరు. 16 మీ కతుండిర్కినతోటె మీరు ఊడనీర,
మీ కెమకినతోటె మీరు కతుంజనీర గాబటిస్ట మీరు కుసేలి మతుందనోర.

యేసాయూ 6:9,10  -  Acts  28:27  ఈరు కతుండిర్కినతోటె్ె నతుండు ఊడకుతుంట,  కెవికిల్లోన
కతుంజకుతుండా, రుదయతె ఆలోసిసకుతుండా, ననన్నె ఈరన బాగు తతుంగకుతుండా మతుందనాటు ఈ
జనాకిన రుదయమ్ కొడివి మితుంథ.  కెమకినతోటె మతుందతుంగా కతుంజ,  ఓర కతుండిర్కిన పిచిచ్చ
మతోత్తీరు ఇతుంజ ఈ జనాతికి అతుంజ కెలాల్లోటి ఇతుంజ సుబబ్బరమ్ మతుంథాన ఆతామ్మ ఏసాయూ
సేవకునతోటె మన ముతత్తీ తాతత్తీలోరగగ్గ మతుంచిగానె కెచిచ్చ మినో.

మారర్కిన 4:11,12 థానకి ఓతుండు: థేమటె రజాయ్యోతె మతుంథాన రసియమ్ తెలుసుర్కినతుంజనాతుంకి
థేమతుండు మీకు తెలివితిన ఇతొత్తీ గోన, 12 బయుథ మతుందనోరు థేమటకె ఉడిడ్డి ఓన థోరతుంపినె
వాథాన పాప సమపనతిన ఏతుందవాలితుంజోరె,  థేమటె థేసతిన గురతుంసత్తీ రసియమ్ ఓరకి
వాయ్యోసోడి తిసత్తీ కెచిచ్చ మతొత్తీ.  బారతకు ఓరు కతుండిర్కినతోటె ఊడర్కినన్నె ఊడిలోల్లోవాటె,



కెమర్వాకినతోటె కతుంజర్కినన్నె కతుంజలోల్లోవాటె మతుంతోరు.
యవానతుంకి 12:39,40 అతుంతార్కిడె ఓరు నమమ్మకమ్ తాసకుతుండా అతోత్తీరు. 40 బారతర్కి ఓరు

కతుండిర్కినోత్తీటె్ె ఊడి,  రుదయూతె అరర్దిమ్ తతుంగి,  మనసు మారర్సు నా థోరతుంపినె బాగు
పరర్దికుతుండా, ఓతుండు ఓర కతుండిర్కిన గుడిడ్డి తతుంగి, ఓర రుదయతిన గటిస్ట పరసోత్తీ ఇతుంజ యేసాయూ
మలల్లో కెచిచ్చ మతొత్తీ.

రోమియురుర్కి 11:7,8  ఆలాయుతకు బాతథి?  ఇఇ్రసయెల్ జనాకు ఓరు ఇసస్టపూరగగా
కోరుర్కిటస్టద థొరకిర్కిలల్లో.  గోన థేమతుండు ఇసస్టపతుం్్తోరకె అదర్ది థొరకెగ.  8 యూదరర్కి థేసాతె
మిగలత్తీ జనాకు కుసేలి కబుటికి లోబరర్దిలోల్లోరు ఇతుందతుంథాన పెయుసి ఈలా రసి
మితుంథ:"థేమతుండు ఓరకి నసా మతుంథాన ఆతమ్మతిన,  ఊడాలొ కతుండిర్కిన,  కతుంజాలో కెమకిన
ఇతోత్తీతుండు. ఇతుంజెటిథాకా ఓరు అథర్ది పరసిత్తీతితె మినోరు.

2  థసలోనకియూ 2:10,11  పాడాసి థాయనోరమటె అనన్నె సడడ్డి పనతుంగు తతుంగి
బొకిర్కిసనోతుండుగా మతుంతోత్తీ.  బారతకు ఓరు రచిచ్చసనాతుంకి నజాయుతితిన పేమిసి
ఒపుప్పెకుతుండిలోల్లోరు గాబటిస్ట ఆలా నాసన్నెమ్ అయుతోరు.  11 గాబటిస్ట ఓరు అబథార్దిన
నమమ్మవాలితుంజ, కూరతుంగా మోసమ్ తతుంగాన ఒరొ సకితిన థేమతుండే ఓరకి రోతొత్తీ.

మతత్తీయు 13:18-23  గాబటిస్ట వీతత్తీనోనన గురతుంసత్తీ వాయ్యోసోటిన బావమ్ కతుంజాటి:  19 ఒరోతుండు
థేమటె థేసతిన గురతుంసత్తీ మాట కతుంజ,  పునన్నెకుతుండా మతకు,  దసుస్టతుండు వాసి,  ఓన
రుదయూతె వీతత్తీవాటిన పెయుసి థయుతో;  ఓతుండే అరర  పకార్కితె వీతోత్తీతుండు.  20 కలిర్కిన
బోరనె వీతోత్తీతుండు, మాటకిన కతుంజ, జపుప్పెనె కుసేలితోటె ఏతుంతోతుండుగా మినో. 21 అతర్కినన్నె
ఓనమటె వేరు ఇలల్లో గాబటిస్ట కొథిర్ది రోజెర్కి నచిచ్చ మతుంతో.  గోన మాటతిన పెయుసి కసాస్టకు
బాథాకు వతకు అరసి థయుతో. 22 కొయయ్యోన పథాతె వీతోత్తీతుండు, మాటకిన కతుంజతొ గోన,
ఈ లోక విచచ్చరకినె, సతుంసారకిన పతుం్్రో మతుంథాన ఆస ఓతుండు కతుంజత్తీ మాటకిన అనసి వాటితె
గాబటిస్ట ఓతుండు పలితమ్ ఇలోల్లోవోతుండుగా థయుతో.  23 మతుంచి నలర్ది వీతోత్తీతుండు మాటకిన
కతుంజోత్తీతుండుగా మతుంతో,  ఆ మాటకిన పునన్నె మతుందనోరు కొతుంతమతుంథి వతుంద వతుంతకినగా,
అరవయు వతుంతకినగా, ముపప్పెయు వతుంతకినగా పలితమ్ ఈతోరు ఇతుంజోరె కెతోత్తీ.

2 కొరతుంతరర్కినీరె 3:15,16 ఇతుంజెటికి గూడ మోస రసత్తీ పుసత్తీకాకు సదవనసర్కి, ఆ ముసుకు ఓర



మనసుకిన పతుం్్రొ ఆలే మితుంథ. 16 ఓరు బెసర్కి పెబునాకె జరుడిడ్డితోరొ, అసర్కి ఆ ముసుకు
గూడ తసివాటబరథితె.

ఓసియూ 11:3-7 -  మతత్తీయు 11:28-30  బాదపరసి బరువిన మోసోరె మతత్తీ జనాకినీరె,
మీరతుంథోరు నాయగగ్గ వతుం్్రటి;  ననన్నె మీకు సొకుర్కి తరసాత్తీన.  29 ననన్నె తగిగ్గసి
మతుందనోతుండుగ,  నమమ్మలమ్ మతుందనోతుండుగ మినాన.  నా కాతుండిటిన మి పతుం్్రొ
వాటుకునతుంజ నాయగగ్గ నరుర్సుకునటు. అసర్కి మీ పానకితుంకి సొకుర్కి వెయులతె. 30 నా కాతుండి
సులుమగా మతుందనదర్ది, నా బరుమ తెలికగా మతుందనదర్ది.

Acts  26:18  ఓరు సీకటెనతుంచి వెలుతుంగితుంకి,  సయుతాతుంతె అథికారతెనతుంచి థేమటకె
వాదనాతుంకి,  నా పతుం్్రొ ఓరు నమమ్మకమ్ తాసి పాపతెనతుంచి విడుదల ఆసి సుబబ్బరతుంగా
మతోత్తీరతోటె్ె్ె్ె పాలు ఆదనాతుంకి ఓర కతుండుకిన నమమ్మ తెరపిసనాతుంకి ఓరగగ్గ నీనన
రోచచ్చనాన ఇతుంజోరె కెతొత్తీ.

2  తమోతి 2:24-26  థేమటె సేవకుతుండు జగడమ్ తతుంగకుతుండా,  అతుంథోరకి దయ
తోపిసనోతుండుగా మతుందవాల.  ఓతుండు మతుంచి బోద కెతత్తీనోతుండుగా,  కీడు తతుంగనోరకి మతుంచి
తతుంగనోతుండుగా మతుందవాల.  25 యెదరు కెతత్తీనోరు నజాయుతితిన తెలుసుకుతుండనాతుంకి
థేమతుండు ఓరకి మారు మనసు ఈదవాలితుంజ, 26 సయుతాన ఓన ఇసస్టతిన తతుంగిసనాతుంకి
ఓరన పెయుసి మినొ గాబటిస్ట ఓరు ఓన ఉచిచ్చతెనతుంచి విడుదలాసి మేలుర్కి వాదవాలితుంజ
ఓరకి సేతుంతతుంగా బోథిసవాల.

Revelation  3:17-19  నమమ్మ బిదవాతుండు,  గుడిడ్డివాతుండు,  బతుం్్రొలర్ది మతుందనోతుండు ఇతుంజ
పునోన్నెకా,  ననన్నె దనమతుంతతుండు,  సతుంసారమ్ కలియు మతుందనోతుండు,  నాకు బాత కొదవిలల్లో
ఇతుంజ నమమ్మ కెచచ్చనీన.  18 గాబటిస్ట నమమ్మ సతుంసార ఆదనాతుంకి కిసర్ది సుబబ్బరమ్ తతుంగగ
బతుంగారతిన, నమమ్మ బతుం్్రొలర్ది నీ సిగుగ్గ వేడకుతుండా మతుందనాతుంకి,  కెరదనాతుంకి తెలల్లో గుడాతిన
నాయగగ్గనతుంచి నమమ్మ ఏతుందవాల ఇతుంజ,  ఇతుంకా నీకు సూపు వాసి మతుంచిగా ఊడనాతుంకి నీ
కతుండిర్కితుంకి కాటుకె వాటవాల ఇతుంజ నీకు సలా కెచచ్చనాన.  19 ననన్నె బేనోరన పేమిసనానో
ఓరన గథిర్దిసి ఓర తవిర్కిన సర తతుంగనాన;  గాబటిస్ట నమమ్మ జాగరదగా మతుంజ మనసు
మారర్సు.



2 కొరతుంతరర్కినీరె 7:10 బారతకు థేమటితుంకి చతుంత దకర్కిమ్ పాపతెనతుంచి రచచ్చన ఏతుందనాతుంకి
కావలసత్తీ మారు మనసున పుటిస్టసితె;  థాతుంటె బాత బాద ఇలల్లో.  గోన ఈ లోకతికి చతుంత
దకర్కిమ్ సావిన కలిగిసితె.

1 రజున 18:37 - God turned heart back to God

2 కొరతుంతరర్కినీరె 4:4  థేమటె మునెన్నె కిరసుత్తీన పెయుసి ఈలోతుంటి నరచచ్చన మాకు కలయు
మితుంథ గాబటిస్ట కెచచ్చనాన.

లూకా 8:11-15  ఆ వియూసోటిన బావమ్:  వితత్తీనా థేమటె మాట.  12 అరథ వీతత్తీబరగ
వితత్తీనాకు థేమటె మాట కతుంజనోరసి మినోరు; గోన ఓరు ఆ మాటకిన పతుం్్రొ నమమ్మకమ్
తాసి రచిచ్చస పరర్దికుతుండా సయుతాన వాసి,  ఓర రుదయతె మతుంథాన ఆ మాటకిన తసి
వాటితో 13 బతుండాతె పతుం్్రొ వీతత్తీబతుం్్తోరు బేనోరతకు ఓరు థేమటె మాట కతుంజత్తీసర్కి
కుసేలితోటె ఆ మాటకిన తసకునతుంజనోరు;  గోన ఓరమటె లోతగ వేరు డిగిగ్గలల్లో గాబటిస్ట,
కొనన్నె రోజర్కినె నమిమ్మ, సోదన రోజుర్కి వాదనసర్కి, ఈరు పెరకెటికి థయుతోత్తీరు. 14 కొయయ్యోన
పథార్దితె వీతత్తీబతుం్్తోరు,  బేలా మినోరతకు,  ఓరు థేమటె మాట కతుంజనోరుగా మినోరు;
కతుంజత్తీ వెతుంటనె అతుంజ,  ఈ లోక ఇబబ్బతుంథికిన,  డబుబ్బనె,  ఒలర్ది ఆసకిన అథిమి వాటి,  పలితమ్
ఈదకుతుండా థయుతోరు.  15 గోన మతుంచి నలర్ది వీతత్తీబతుం్్తోరు,  మాటకిన కతుంజ,  వాటిన
నజతుంగ మతుంచి రుదయతె తాసి, ఓపిగ పెయుసి పలితమ్ ఈదనోరసి మినోరు.

Acts 15:11  పెబు అతత్తీ యేసు కిరసుత్తీన దయూతెవలల్లో ఓరు బేలా రచిచ్చసబరతోత్తీరో ఆలాక,
మనాడుగూడ రచిచ్చసబరతాడు ఇతుంజీ మనాడు నమమ్మనాడుగథా ఇతుంజోరె కెతొత్తీ.

రోమియురుర్కి 8:13 బారతకు ఒలథ కోరకనతోటె బతకుగకు మీరు డొలిల్లో థయుతర; గోన మీ
ఒలర్ది తతుంగాన సడడ్డి పనతుంగిన థేమటె ఆతామ్మ థోరతుంపినె మీయమటె మతుందకుతుండా తతుంగుర్కి
మీరు బతిర్కితర.
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